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MÁSODIK ÉVFOLYAM. JANUAR 3. 1804. ELSŐ FÉLÉV. 1. SZÁM.

A miveltség kezdő korában majd min
den nemesebb érzeményt és ismeretet a 
költő terjesztett énekével. A vallás, a böl
cselem a költészet karjain léptek föl, s azon 
titkoknak, melyeket az emberi kebel és a 
menny boltozata takar, s a véges és végte
len egymásközti viszonyának fölleplezését 
először a költői sugalmazás kisértette meg.

S legalább a görögök igen sokáig csak 
a lioméri mondakörből tanulták szeretni az 
erényt és félni az isteneket, s a legelső 
kosmologiai mű, a Hesiodé, a vers által igye
kezett közelebb férni a kedélyhez és az 
értelemhez.

Mig a pap kötelessége csak némely 
szertartásra és nehány áldozatra volt szo
rítva, mig a szentelt ligetek és a templom 
oltára csak menedéket nyújtott az üldözött 
ártatlannak és bűnösnek: addig a költészet 
valódi sacerdotiummá vált, s megalkotá a 
tragédiát. A nép cselekvényben látta le
folyni az egyén küzdését a nemesissel, 
mely szigorúan megtorolja a merényi és 
bűnt. És e merény és e bűn, melyet a tra
gédia a közönség elébe vitt, nem a megve
tett, a gyűlölt és utált egyének által kö
vettetek el; a nemesebb természetűek ejték 
magukat, az erkölcsi rendből kilépve, a 
nemesis hatalmába, s a közönség kénytelen 
volt sajnálni az áldozatot és mégis kien- 
gesztelődni a föláldoztatással. A görög tra
gédia szerzői, kik nem ismerhették a hegyi 
predikáczió azon gyönyörű és mélyen 
megnyugtató sorait, hogy egy verébfiu

sem hullhat ki fészkéből a mennyei atya 
akaratja nélkül, legalább szemlélhetővé 
tették a vég .etet, melynek ellene még az 
istenek sem szegülhetnek. S e költők, kik, 
bár a lélek halhatatlanságát homályosan 
sejditék, még nem lehetének áthatva ama 
meggyőződéstől, hogy a jövő életben szol- 
gáltatikki az erény és a bűn igazságos dija; 
legerősebb ‘ támaszt az erkölcsöknek az 
által adtak, hogy úgy tünteték föl a bűnt, 
mint a mely saját magából teremti a bün
tetést, a tettől folyvást haladva a catastro- 
phig.

S vajon csak a hellen költészetnek 
volt-e ily temérdek befolyása az erkölcsi 
fogalmakra, a közszellemre és közérzület
re ? Vajon későbben csak henye mulatság
gá vált-e a verselés, elvesztvén befolyását 
az események fejlesztésére, s azon jelsza
vak kitűzésére, melyek lelkesedésbe hozzák 
a tömeget, és az állam és társadalom átala
kulására döntőleg hatnak?

A római birodalom, miután hatalmá
val együtt intézményeit is roppant kiterje

*) E czikk bevezetése a szerző egy nagy terjedel
mű tanulmányának, melyet Vörösmarty munkáiról ké- 
szit. Ezt azc'rt látjuk szükségesnek megjegyezni, hogy.' 
egy pár hézagot vehetni észre benne, melyek a tanul
mány folytában ugyan kipótoltatnak, de a melyeket 
itt az egész munka terve mintegy kényszerűvé- tett. 
Azonban e bevezetés igy is elég önálló czikk és sokkal 
jobban és szebben rajzolja a classicismus és romanticis- 
mus kifejlődését az európai irodalomban, mint sok köte
tes munka; irodalmunkban pedig első ilynemű tárgyalása 
e kérdésnek, melyet, a mint egy pár közelebbi példa 
mutatja, még Íróink sem igen látszanak eléggé érteni.

Sz-erk.
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désű földre plántálta át, s miután már csak 
nem végrehajtá Julius Caesarnak azon 
óriás eszméjét, hogy a latin és hellen nyelv 
a föld egész kerekségét a polgárosítás czél- 
jából vegye védszárnyai alá, végre megbu
kott, részint a keresztyén hiteszméknek a 
régi társadalmat feloszlató ereje, részint 
pedig barbar népek szerencsés hódításai 
miatt. De az egyház csak az egyetemesség 
által remélvén hivatását betölthetni, s a 
római miveltség a római állam sirjába nem 
temetkezvén be, természetes volt, hogy a 
hóditó és miveletlen népek a latin nyelvet 
nem fejleszthették, hanem csak elrontották, 
és saját nyel vök szavaival vegyítették. Az 
egyház, a szentatyák, a hittudorok, a ma- 
gistratura és az ügyvédi kar tagjai latinul 
gondolkoztak és Írtak; míg a nép Tajo 
torkolatától kezdve az ibériai félszigeten, a 
mostani Francziaországban, Ilelvéczia na
gyobb részében, és az egész Olaszország
ban különböző' tájszójárások és kiejtések 
szerint azon chaoticus és majdnem törvény 
nélküli nyelvet beszélette, metynek alapja 
a latin volt, de az idegen népek befolyása 
által ferdítve vagy alakítva.

Ekkor történt, hogy, noha a még lé
tező miveltség azon klasszikái nyelv mel
lé sorakozék, melyet Savigni szerint a 
hetedik században csak nehány olasz vá
ros beszélt, a trovérék, a troubadourok és 
romancer ők, szóval azon vándorköltők, kik 
verseiket magok tették dalra és többnyire 
várról várra bujdostak, a népnyelvén éne
keltek bajnokokról, kiket különben a kró
nika elfeledett volna, a szerelemről, mely 
soha sem fogja elveszteni érdekét, és a 
zsarnokok tetteiről, melyeknek elbeszélése 
egyaránt veszélyes akár igazság, akár rá
galom legyen.

íg y  született a romantika, mely szem
betéte volt a classicismusnak mindazért, 
hogy a művelt, de erőtlenült latin nyelv 
helyett román tájnyelveken énekelt, mind
azért, mert keveset tudván Olympról és ré
gi isteneiről, a keresztyén eszmekörhez csat
lakozók; mind pedig azért, mert oly vers
nemeket használt, melyekről Aristoteles és 
az ódon miveltség épen semmit sem tudott.

A trovérék, troubadourok és roman-

cerók műveinek maradványait egész Euró
pában most kevés tudós érti, de befolyásu
kat a szellemre és erkölcsökre a történet 
nyomozó kiérzi, s jól tudja, hogy Ők vol
tak egyik tényező az uj polgárisodás fő 
alapitói közt.

A latin anyanyelvnek leánynyelvei 
nagy részben általuk emeltettek azon fokra, 
hogy mint olasz, franczia és spanyol nyelv, 
képesek legyenek a tudományok és szép 
Ízlés terjesztésére.

Költészetük s a lant, mely azt kiséré, 
tán nem elégítené ki művészeink és höl
gyeink finom ízlését, de alakitólag hatott a 
maga korában, és legmagasabb tetőzetét 
egy óriás lángésznek, Dantenak, Divina 
comediájában érte e l ; mig Spanyolország
ban a Cid mondakört szövé ki s példája 
által a román nézletkörön kívül is hatva, 
a Minstrelek és Minnesängerek által, Ang
liában a Merlin csodás meséit, Németor
szágban pedig az újkor legerőteljesebb 
eposzát, a Nibelungenliedet teremté.

És a társadalomra különösen, mivel 
hátának e kóbor költők ?

Midőn az ököljog s a durva erőszak 
uralkodott, és a megtámadásoktól alig volt 
más biztos, mint az erős vár és a templom, 
ők terjeszték azon rajongó és regényes 
eszmét, hogy az erősnek védeni kell a nőt és 
a gyengeséget, s a lovagiasság kötelessége 
keresni ama kalandokat, melyek az üldözöt
tet az üldöző kezéből kirántják. Ekkor tá
madtak egyének és társulatok, melyek élet
v e sz é lly e l ajánlkoztak azon közbátorlét- 
nek kivivására, s azon bűnök megtorlására, 
melyekre az anarchicus államok kormánya 
és törvényszéke képtelen volt.

A társadalom kötelességét a lelkese
dés vette át, s folytatá művét a határokon 
tál. Azonban mihelyt a kóbor lovagok 
szerepe a megszilárdult államhatalom mi
att feleslegessé és az ököljog kiirtása után 
veszélyessé lön, tüstént föllépett egy láng
eszű romanticus, Don Quixote hallhatatlan 
írója, és a lovagiasság e nemét a nevetsé
gessé tétellel eltörölte.

Nevezetes volt és mind az államra, 
mind a társadalomra nézve nagy változá
sokat idézett elő ama küzdés, mely a ro-
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romantikái iskolát, a középkori népies köl
tészetet megtámadta, és hosszú liarcz után 
hátranyomta a positióból, s ha Milton és 
Shakespeare nem születnek, s ha Spanyol- 
ország költői az uj behatásoknak hódoltak 
volna, csaknem egészen kiszorítja vala min
den befolyásból.

A XÍII-ik században tudniillik nehány 
költő, élükön Petrarca, és nehány tudós 
szokatlan szenvedélylyel adta magát az el
veszett, vagy csak töredékekben ismert la
tin költők fölfedezésére. Leginkább a ko
lostorok könyv- és levéltárai lőnek kiku
tatva. Az eredmény jutalmazó volt, de vég
zetes. Számos elveszettnek vélt latin mű ta
láltatott meg, és sírjából, hol századokig he
vert, kiragadtaték. A példányok összeha- 
sonlíttattak. A variánsok és az értelmezés 
fölött élénk viták keletkeztek, s a commen- 
tálás a föld civilisáltabb részein a legkitű
nőbb tehetségeket vette igénybe. ím e! az 
ó-világ szellemei régi jogaikat kezdék 
visszakövetelni, az Ízlés, az erkölcs, az ál
lam, a társadalom, az egész világnézlet kö
rében. A forrongás, melyet előidéztek, nagy
szerű volt.

Az olasz nemzet, minden idegen ele
mekkel vegyülése daczára, a latin remekí
rókkal együtt már most magáénak tekin- 
té az első Brutust, ki a királyokat elűzte, s 
a másodikat, ki Caesarba döfte tőrét, és a 
köztársaságot megalapitá. Saját nemzeté
hez számítá a hősöket, kik a régi Italia ap
róbb államait rendre meghódítók, azon ál
lamférfiakat és néptribunokat, kik a de- 
mocratiát túlsúlyra juttatók, s Rómát nem

csak a félsziget fővárosává tevék, de e fél
sziget számos, addig önálló municipilimait 
is a római polgárjogban részesiték, s úgy
szólván egyetlen óriás város tagjaivá ig- 
taták. A nagy példányok előtt pirulni 
kezdett, ha a ragyogó múltat a jelennel 
összehasonlító, melyben hazája az idegen 
uralkodás kardja, és a független városok 
anarchicus szelleme által szétdarabolva 
volt a patríciusok viszongásai miatt, s ap
ró polgárháborúkra pazarló vérét, s liaza- 
fisága csak szűk particularismusból állott, 
mely a város falának kőfalain túl már ha
zát nem ismert.

Ez érzés, a latin remekírókban rajzolt 
nagy emlékek által előidézve, az olasz egy- 
ségre törekvést fejté ki, visszakövetelvén a 
tiarától a Capitoliumot egy  uj Caesar vagy 
Brutus számára.

íg y  emelkedett csakhamar a nép gyer
meke, Rienzi, a nép vállán dictátorrá, hogy 
leveretve a nép által széttapodtassék, s igy  
Ion ezer viszontagság és megaláztatás közt 
is az olasz egységre törekvés oly végha- 
gyománynyá, melyet a haldokló Patriotis
mus az ismét föléledőre ruház át, s mai na
pig sem szűnt meg sürgetni tollal, karddal, 
tőrrel, nemzeti politikaként fogadván el 
azon tant, hogy a czél megszentesíti az 
eszközöket.

Még döntőbb hatásúvá Ion a classi- 
cismus befolyása a közéletre, kivált midőn 
Konstantinápoly bevétele után a hellén iro
dalom szétterjedvén, együtt kezdé vezetni 
az eszmék és ízlés átalakításának ügyfo
lyamát.

(Folyt, köv.) KEMÉNY ZSK4MOND.

L A U R Á N A K.*)
(1845.)

Nem fáradsz-e reám mosolyogni, ha csüggedek, és ha 
Megszédít a gond, tűrni szeszélyeimet?

Nagy feladás vár rád : fiatal szívednek erényét 
Tenni napul megtört életem árnya fölé.

VÖRÖSMARTY.

*) Vörösmarty e még kiadatlan költeményét a Vörösmarty Minden Munkái kiadójának szívességéből 
közöljük. SzerJc.
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A H A J  Ó.

Megszűnt már a vihar, felhők nem clörgenek, 
S még zúg a tenger, e tajtékzó szörnyeteg ; 
Keblében, a melyet a szélvész fölzavart: 
Önerő táplálja a rémes zűrzavart.

Hol a hajó : mely a habok gyüremletén,
Az örvények felett átsiklott könnyedén,
S vitorla-szárnyakon vigan repülve ment? 
Hol a kevély s erős hajó.. .?  temetve lent!

Derékban heveder szorítva s védve pánt: 
Pontos kormánya volt s ügyes, ki vele bánt; 
A szélbe sokszoros vitorlát fejte k i;
Nagy s drága kincseket titkoltak rejteki.

Kik a hajót bírák : vidáman, délczegen 
Járdaltak a szellős, napos fedélzeten ;
De a nyirkos fenék deszkái közt, alul 
Zord képű emberek lilének szótlanul.

Habár közel, mily más világ az ott s ez it t! 
Mig járja a hajó vizek sík mezeit,
Melyet kimond az ajk s titkon az elme sző : 
Hang, vágy és gondolat mind oly különböző.

,Kitört a vész! ropog vitorla, és kötél. . .
Munkára a ki bir, helyére a ki él !£
Szorul a szív, de a válságos pillanat 
Erőt fokoz s ijedt bátorsággal ragad.

„Szél s tenger összevész . . .  szegény naszád, neked 
Szerencse, a vitát ha végig nézheted !“
Es minden arcz nyugodt, minden kar öszvefont; — 
Egykedvün nézik : hogy a gyilkos ár beront.

S mig összeütnek a zajgó hullámkörök :
Valami úgy kaczag, sikoltozik, hörög. . . .
Mily zakkanás, robaj : midőn, a vad futam 
Közben, egy-egy súlyos horgony alázuhan !

Örvény fogadja be az olcsó s drága súlyt,
De a haszon kevés, mit kidobása nyújt;
A lég örvényzik fent, alant a mély özön. . .
Sírnak . . .  kiáltanak . . .  nincsenek eszökön.

,Lohadj hullám, lohadj ! fáradjatok szelek ! 
Oh éltem s kincseim, mikép is mentselek! 
Csupán egy deszkaszált: gyarló, kétes tutajt, 
Min a szél valamely sziget partjára hajtE

,Mily pillanat! most kél a nap . . . !  s ég, viz ki- 
Káprázik a szem s a lélek, csudáitól!‘ [gyűl... 
„Az ég boltját homály vagy fény borítsa bár:
A szűk hajóüreg nekünk a láthatár!“

,Elmúlt már ennyi nap . . . elmúlva annyi még : 
Feltűnik a part, rév s az ösmerős vidék. . /  
„Mindegy : ha tán nyugodt öbölbe zárkózunk, 
Vagy a nyílt tengeren kóvályog árboczunk!“

,Színt vált a víz . . .  im a nap arcza mint tüzel... 
Félő : hogy változik . . .  hogy a vihar közel.. 
„Mily lomhaság! hajónk alig lendül s megyen,
Az éjjel még kemény táncz lesz, — de hadd lé

ig)' en!“

„Zuhanj hullám, zuhanj ! kaczagjuk bősz dühöd, 
Melyben e nyomorúlt hajót hányod s ütöd.
Nyisd fel mélységeid szilaj, sötét elem:
Benyelsz, elveszni látsz, — de félni. . .  félni nem !

Elet, halál? velők minket alkudva láss!
Mit nyujta, mit vesz el? könnyű a számadás. . .“ 
És szörnyű: míg együtt porol, — kiált s felel 
A lázongó tenger, a lázongó kebel!

Hallá a mélység e merész, vad szózatot,
S ingerlé tán e nép, mely meg se borzadott,
Vagy rokonszenv hatá meg a borzalmas árt:
Mert annyi zord szivet rögtön karjába zárt.

Hol a kevély hajó, mely mint madár repült?
Boldog, boldogtalan népével elmerült. . .
A vész felhői már csak távol dörgenek:
S még zúg a tenger, e tajtékzó szörnyeteg.

TOMPA MIHÁLY.

*
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Sokan túlzásnak kiszik, a mit a nagy 
britt költő lady MacbetlirŐl irt; ime az év
könyvek egy nőjellemet örökítének meg, 
a ki több volt annál.

Szép, magas, szőke hölgynek Írják le 
Fredegondát, ki egy paraszt kunyhóban 
született, királynői termettel és királynői 
büszkeséggel.

Már maga a természet is aranyat ter
meszti fején, gazdag, arany veres hajfürtéi
ben, mikkel, mikor fürödni ment, egész 
márványtermetét körül betakarhatta.

Nagyon fiatal korában mint cseléd 
jutott be Chilperic király udvarába.

Francziaország akkor három testvér 
közt volt felosztva: I. Chilperic volt Páris 
és Soissons fejedelme.

A fejedelem nejét Andovere-nek hít- 
ták; jó, szelíd, hű nő volt; gyöngéd és ha- 
lovány; jótékony és házias. Egy nő a tró
non, ki azért ül olyan magasan, hogy nők, 
anyák példányképül vehessék.

Öt gyermeke volt a királynak Ando- 
vere-től. Ez a szó megmondja, mennyire 
boldog lehetett.

Ekkor a lakomán a felszolgáló nők 
között meglátta a király Fredegondát. Es 
ennek a látásnak szomorújáték lett a kö
vetkezése.

E pillantás óta a szép parasztleány a 
királyné udvarhölgyei közé vétetett föl: a 
királyné kedélye oly szűz volt, hogy még 
csak magában sem kérdezte azt, hogy „mi
ért?“

Még ő halmozta el Fredegondát leg
jobban kegyével; vele közlötte örömeit. 
Bánatot nem ismert még; hiszen azt hitte, 
hogy férje szereti.

A király pedig már akkor Őrült volt 
Fredegonda piros ajkai miatt.

Andovere királyné veszte már el volt 
határozva; csak mód és alkalom hiányzott 
hozzá. Válóperre semmi okot nem lehete 
kigondolni: a királyné hu volt, a királyné 
türelmes volt, a királyné anya volt.— Va
lami ravaszságnak kelle segítségül jőni.

Andovere ekkor szülte hatodik gyer
mekét, az leány volt. Mindig óhajtotta ti
tokban, hogy bár egy leánya lenne. A fiák 
nem anyjuké, ha megnőnek; azokat elvi
szi a hir, a dicsvágy, de a leány anyjáé 
marad és tovább szeret.

Most, hogy óhajtása teljesült, azon 
tanakodott udvarhölgyeivel, kik legyenek 
gyermekének keresztszülői.

Fredegondának volt egy ötlete.
„Ha oly kedves a legújabban szülött: 

hol lehetne annak jobb keresztanyja, mint 
maga a királyné, és jobb keresztapja, mint 
maga a király?

Andovere oly kedvesnek találta az öt
letet, oly hamar beleegyezett: Ő és a férj 
legyenek gyermeküknek lelki atyja és 
anyja is.

Ú gy is lett. A lányt, ki Bazine nevet 
kapott, a király és a királyné tartották a 
keresztvízre.

Aztán meg is indította mingyárt a 
király a válópert hat gyermekének anyja 
ellen.

Az volt a válóper alapos indoka, hogy 
e keresztkomaság által lelki rokonságba 
jött a király a királynéval s igy a közöttük 
létező házasság lelki vérfertőzésnek volt 
tekinthető, mely szörnyű bűnnek vezeklé- 
seül Andovere a poitiersi kolostorba zára
tott el.

De még ezzel Fredegonda nem jutott 
czélhoz. Chilperic testvérei, a másik két 
király, számadásra vonták testvérüket, mi
ért taszította el Andoveret, s Chilperic az
zal menekült meg előlük, hogy nőül kérte 
Galszuintát, egyik királyi testvére nejének 
húgát.

Az nem volt olyan közel rokonság 
rá nézve, mint a keresztkomaság.

Galszuinta nem hasonlított eltaszitott 
nejéhez semmiben; büszke, heves, indula
tos véralkatú volt; féltő és gyanakodó ; a 
ki osztozni nem szeretett senkivel.

Az uj királyné hamar észrevette a 
szerelmes pillantásokat, miket Fredegonde
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és a király váltottak egymással, s az elég- j 
tétel vevésben sem volt késedelmező. E gy
szer, mikor a kegyencznŐ nagyon is me
részen vitte az udvar előtt közlátmányra 
a szégyenletes kitüntetés játékát, Galszuin- 
ta sem volt tartózkodóbb, s saját királynői 
kezeivel felpofozta férje kegyenczét, ott a 
király és udvaronczai előtt.

E bántalom nem lett megbocsátva
neki.

Fredegonda egészen birta már akkor 
a király szivét; ami neki fájt, u,z fájt Chil- 
pericnek kétszeresen.

A király azonban úgy tett, mint a ki 
megtért. Még azon este, hogy ez történt, 
megjelent neje hálószobájában s elkezde 
neki hízelgő szavakat mondani. Magasztalá 
fekete szemeit; fehér vállát és különösen 
hollófekete haj tekercseit, miket arany diá
déin szorított össze.

— Királyném, szép kedvesem, milyen 
szépek lehetnek e sötét hajtekercsek hosz- 
szan lebocsátva.

A királyné el volt bűvölve férje gyön
gédsége által; azt hivé diadalmaskodott a 
pór eredetű vágytársné fölött, s hogy dia
dala tökéletes legyen, lebontá hajteker
cseit, engedte azokat térdig leomlani; hadd 
lássa a király, ki a rabnő kecseibe szerel
mes, hogy a királyné még ebben is gazda
gabb, mint az.

És, a mint hosszú két hajfonadéka 
leomlott, a király kezébe vette azokat:

— Milyen sima, mint a selyem, mi
lyen fekete, mint az éjszaka.

S azzal hirtelen nyaka körül csavarta 
a királynénak azt a sima selyem hajteker
cset, s megfojtotta Őt tulajdon szép hajával.

Ekkor aztán nem tétovázott tovább, 
nőül vette Fredegondát; a parasztleányból 
királynét csinált.

Brunehaut, a megölt királyné testvére, 
boszúra hivta fel férjét Sigebertet, a harcz 
kitört a két testvér között, Chilperic csatát 
csatára vesztett, utoljára győztes ellensége 
beszoritá Tournaybe s a várost ostrom alá 
vette.

Egy ára volt csak a váltságnak: a 
nőt, kinek tanácsára a gyilkosságot elkö
vette, kiadni a megölt testvérének. És Bru

nehaut nem volt kevésbbé irgalom-ismeret
len, mint maga Fredegonda.

Menekülés nem volt már semm^rre; 
mindenütt győztes ellenség őrizte a város 
kapuit; de Fredegonda mégis tudott egyet: 
az üldöző király holttestén keresztül.

Férjétől hallotta egyszer titokban, 
hogy testvére Sigebert azon betegségben 
szenved, melyet ördöngösségnek neveztek 
azon időben: minden holdtöltekor rájön 
az, három éjjel egymásután; a mikor arcza 
eltorzul, szemeit elforgatja, ajkai tajtékot 
túrnak. Ezt a titkot testvérein kivül nem 
tudta senki. Sigebert, mikor rósz napjai 
közeledtét érzé, bezárkózott, nem bocsátott 
magához senkit, titokban szenvedett.

Egyszer két fogoly kémet hozatott 
maga elé Fredegonda, s igy szólt hoz
zájuk :

— Könnyű volt győznötök,^ mikor 
királyotok az ördög szövetségese. Én visz- 
szabocsátalak benneteket élve, hogy néz
zétek meg őt holdtölte három napján éjt- 
szaka, mikor sátrában fekszik; akkor látni 
fogjátok, hogy az ördög mint kénysze
ríti őt. Mire kényszeriti őt ? Mind azok
nak a lelkeit eladni, a kik mellette a csa
tában elesnek. Sigebert titeket a pokol
ra juttat mind. Ha nem mondtam igazat, 
akkor az én veszteségem lesz, hogy titeket 
szabadon eresztettelek; de ha igazat mond
tam, lássátok, hogy megmentsétek lelkei- 
teket. Én fogadást teszek, hogy azon a he
lyen, a hol az ördöngöst meg fogják ölni, 
kolostort és templomot építtetek, azoknak 
lelkeiért, a kik vele a kárhozatra mentek 
eddigi csatáiban.

Az akkori idők babonás hajlamai ért
hetővé teszik, hogy Sigebertet diadalmas 
serege közepett a legelső holdtöltén orozva 
meg lehetett ölni. És ez is Fredegonda 
munkája volt.

A vezértelen sereg vert hadként fu
tott haza, a megölt király neje, Brunehaut, 
és öt éves fia, Childebert, Fredegonda ke
zébe estek.

A halál kezébe estek akkor.
Ha nem volna egy nemtő, mely még 

a halálnál is diadalmasabb: a szerelem, ki 
szabaditásukra jött.
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Brunehaut szép volt, még szebb mint 
meggyilkolttestvére; Chilperic legnagyobb 
fia, Merovée, már férfi volt; a fogoly nő 
szépsége, szerencsétlensége meghatotta szi
vét; az anyján Andoveren elkövetett gya
lázat tanácsot adott, mit tegyen: egy éjjel 
a szép özvegygyei és annak kis fiával a 
város bástyáin át megszökött. A ki Brune- 
haut-t szerette, annak gyűlölnie is kellett 
Fredegondát.

Csak hogy Fredegonda gyűlölete 
messzire hatott.

A roueni püspök Pretextas összeesketé 
a menekülőket; hanem Chilperic kiátkozd 
fiát, megtagadta beleegyezését e házasság
tól ; az ifjú templomból templomba mene
kült az atyai harag üldözése elől, mig az 
orgyilok utólérte, melyet Fredegonda kid
dé utána.

Követték többi testvérei : négynek 
rejtélyes halála volt már. Azt hiszik, hogy 
megmérgezték őket. Fredegonda saját 
gyermekeit óhajtotta a trónra juttatni.

Ekkor a fátumnak egy rövid villám- 
sugára csapott közbe.

Egy délután Fredegonda három kis 
fia Clodobert, Samson és Dagobert együtt 
játszottak a kertben, a legkisebb azon éjjel 
torokgyikba esett, reggelre meghalt, utána 
való nap a másik, és utána a harmadik. 
Három nap alatt üres volt az az egész vi
lág, melyet koronás gyermekeivel népesí
tett meg jövendőt látó lelke.

Ennek az asszonynak a fájdalmát nem 
oltotta el köny, ennek vér kellett.

Fizetett bérenczek egy mesét mondtak 
el a királynak, melynek vége halál volt.

Csak egy fia volt még Andoveretől, 
Clovis; alig tizenhét éves. Ártatlan gyer
mek még, 1̂2? |l-0?

Ennek volt egy fiatal kertészleány 
játszótársa, az is tizennégy éves gyer
mek, a neve Viomara.

Mit tudták ezek még, hogy mi a sze
relem? Csak annyit tudtak, hogy egymást 
látniok jól esik, hogy arra a helyre leül
hetni, a honnan a másik fölkelt, boldogság; 
s hogy azontúl, ha egymás hangját hall
hatták, nincs semmi kívánni való a földön.

Tehát a bérelt rágalmazók arra es

küdtek a király előtt, hogy fia Clovis rá
beszélte Viomarát, hogy mostoha anyja 
gyermekeit mérges illatú virágokkal rontsa 
meg. Ez a leány ölte el őket Clovis iránti 
bűnös szerelemből.

A király Fredegondára bizta a leányt, 
Ő maga vetteté tömlöczre fiát.

A gyönge leánygyermek kinzott tag
jai, mint a bimbójából kitépett alvó rózsa 
hullottak el a kegyetlen nő parancsára; de 
azért a gyönge leány egy hazug szót nem 
vallott szeretett játszó társára; még mikor 
utoljára kivitték is a máglyára, s meg- 
gyujtották körűié a rőzsekötegeket, az 
istent hítta fel tanúnak, hogy Clovis ár
tatlan.

Azon éjjel Clovist a Noisy várkas
télyból a vízbe hajítva, megfojták; a ki
rálynak azt mondák, hogy a kertész leány 
utáni keservében maga ölte el magát; épen 
Úgy, mint a hogy elhitették vele, hogy 
első fia Merovée maga verte szivébe a kést, 
nem bírva apja átkát tovább viselni lelkén.

S hogy senki ne maradjon élve a 
nagy királyi családból: az elvált királynő 
Andovere és leánya Bazine, egynapon hal
tak meg a kolostorban: nagyon hirtelen.

A király már ekkor öreg ember volt, 
és Fredegonda még mindig fiatal.

A király m ár csak vadászatban találta 
szórakozását, Fredegonda talált mulatságot 
még1 másban is.

És a királynak volt bátorsága nyu
godtan aludni oly nő karjai közt, a ki 
minden gyermekét megölte. És volt hite 
egy nőben, a ki mindenkit megcsalt. És 
tudott szerelmet keresni ott, a hol oly mér- 
hetlen volt a gyűlölet.

A király öreg ember volt már és va
dászni járt; egy reggel, midőn az elindu
lásra már trombitáltak az udvaron, a király 
lova, mikor eléje vezették, megbotlott es 
kitörte a lábát. Chilperic ezt rósz előjelnek 
vette, s e napról ellialasztá a vadászatot.

Azzal visszatért palotájába, s a más 
mulatságra szánt kora reggeli időt azzal 
vélte jobban eltölthetni, ha felkeresi Fre
degonda hálószobáját.

Még homályos volt a szürkület ideje, 
a nehéz selyem függönyök lebocsátva;
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Fredegonda bársony nyugágyán aludt, 
háttal a belépd felé fordulva.

Hófehér karjai és válla ki voltak ta
karva, arany hajfürtéi elömölve pihegd 
keblén.

A király a kezében levő lovagostor 
gombjával gyöngéden érinté Fredegonda 
vállát.

A királyné felébredt, s szerelmes má
morral suttogá:

— Már ilyen korán jösz, Landry ? — 
Hát elment már a király vadászni ? — Oh 
Landry, kedves Landry, illik ez ? íg y  meg
háborítani álmomat.

Ezzel szemközt fordult Fredegonda. 
A királyt látta maga eldtt.

Egyik sem szólt egy szót is a másik
nak ; a király sietve távozott el Fredegon
da hálószobájából.

Rögtön összetrombifáltatá a vadász
csoportot, uj paripát hozatott elé, és ment 
vadászni.

A mig a vadkant, a bölényt tildözé, 
végig gondolta magában, hogy emelte d 
ezt a not, szurtos parasztleányból, a trón 
magasságáig fel ? hogy űzte el érte igazta- 
lanul első, szerető nejét? hogy ölte meg 
érte a másodikat? hogy áldozta fel neki 
testvérét és hat gyermekét? s hogy ka- 
czagott e no buja szeretőinek ölelése kö
zött egy király felett, kinek koronáját a 
cselédek gúnyolják a kik vele osztoznak, a 
kiknek elsőbbségük van fölötte! — És az
után végig gondolta azt, mi volna ennyi

bűnnek megfeleld büntetése? hogyan le
hetne megtorolni ezt, hogy éldk és halot
tak megnyugodnának rajta ?

Valamit gondolt ki, a mi visszatérné 
a vadkanok, hiúzok üldözéséhdl, de ezt a 
gondolatát nem mondhatta el senkinek; 
mikor kastélya parkján végig lovagolt, 
egy orozva ellőtt nyíl keresztül fúródott 
torkán s befejezte földi napjait.

Fredegonda tudta azt jól, hogy ily 
titok felfedezése után az a boldogabb, a ki 
a másikat hamarább megöli.

A király halála után fia született Fre- 
degondának : a kit Closairenek keresz
teltek.

Fredegonda háromszáz tanút esküdte
tek meg rá, hogy az elkésett fiú még Chil- 
peric ivadéka.

H ogy ily esküre szükség volt, jellemzi 
a not, s hogy ily esküt elfogadtak, jellemzi 
a századot.

Az ifjú királyfi mellé Landryt nevezte 
ki a királyné kormányzóul. Azt a kedves 
Landryt, ki majordomus volt Chilperic 
idejében.

Sigebert fia Childebert, az austrasiai 
király, a ki tagadta Closaire törvényes szü
letését, haddal támadta meg Fredegondát.

Fredegonda maga állt hadseregei élé
re, Childebertet leverte, s fiát egész Frank
hon királyává tette.

Kár érte, hogy asszony volt, ha férfi 
lett volna, nagynak neveznék.

JÓKAI MÓR.

F É N Y  É S  H O M Á L Y .

Jó a föld — mert szül, s virágzik, 
Eső hull r á ; nap sugárzik . . .
S áldást bőven osztogat.
Mégis mennyi tarka képet 
Fest élőnkbe! — és az élet: 
Szinvegyület, változat.

Itt gazdagság, ott szegénység ; 
Tomboló kedv, s néma kétség — 
Titkos bú, mely rég epeszt. 
Könnyű élet —• nehéz gondok, 
Úri köntös, s koldus rongyok — 
S legörbesztő kinJcereszt.

Termő halmok; rónatájak . . . 
Rajtok élők —• s néma tárgyak, 
Itt magas hegy, ott lapály — 
Szembeszökő ellentétek;
Küzdő erény, durva vétek, 
Váltja egymást fény, homály.

Ezt sok ember hordva vállán : 
Van, ki csak egy élet árán 
Szabadulhat tőle meg — 
Emeli, mig bírja terhét,
Bár rá gúnynyal ölti nyelvét, 
Merre elmegy — a tömeg.



P Ü N K Ö S D I  KIRÁLYSÁG.
Beszély.

I.

Sárréti Bella kisasszony szép leány 
volt, legalább a kis városban, hol atyja ta
nácsbeli ur vala, ritkította párját. S való
ban Bella kisasszony birt mindazon tulaj
donokkal, melyek a vidéki életben némi 
tekintélyt igényelnek maguk iránt. 0  fino
mul tartotta magát, a legújabb divat sze
rint öltözködött, a zongorán nagy köny- 
nyíiséggel játszott, s átalában mindazon 
ismert és ismeretlen dolgok fölött, melyek 
a fővárosi társalgás tárgyát képezik, szé
pen és szellemdúsan tudta magát kifejezni. 1

-

Sárrétiné asszonyság gondoskodott is 
arról, hogy leánya szép tulajdonai elrejtve 
ne maradjanak. Ha valahol a környékben 
ünnepély, tánczvigalom, zeneestély, vagy 
csak fényesebb temetés is előfordult, ő 
mindenütt megjelent Bellával, s miután 
maga is fiatal, csinos s az előkelőt játszani 
szerető nő vala, meg lehetett győződve ar
ról, hogy a vidék legalább két hétig kizá
rólag róluk fog beszélni.

Ez életmód nem is hibázta el hatását. 
A környékben csak a „szép asszony szép 
leányáról“ tudtak beszélni; s hogy ez áta- 
lános figyelem gyöngédebb szívhűrokat is

Mily ellentét, mennyi látszat!
Sok kevélység — több alázat,
Mennyi minden tarkaság . . .
Hízelgések — tömjén pára 
Melynek nincs valódi lángja,
Káprázat és czifraság.

Ez lenéző, mert hatalmas . . .
S könnyen mégis, mint a kardvas, 
Jobbra, balra hajtható —
S hogy uszályt kössön nevéhez :
Porban csúszó féreggé lesz,
Lábbal eltaposható.

P

Es ha igy ért a tetőre,
Lekiált az elmenőre :
„Láss meg engem, én vagyok!“
Mig a szerény — böleselkedve,
S csigaként házába rejtve :
Titkon, mint a g y ö n g y  ragyog.

Magát küzdelmekre edzi,
Nagy s z í v ,  nagy erény jellemzi;
Szilárd lelkű és nemes —
Magasban is el nem szédül,
S alatta — bár viz örvényül:
Mentő deszkát nem keres.

Sebzetten is küzdve bátran,
Inkább elvesz a tusában:
De elvéhez hű marad.
Es ha vége a csatának :
A jutalmat hagyja másnak,
0  vetett------ de más arat.

NYILAS SAMU.

Óriást a törpe majmol,
Hős ellen a gyáva harczol 
Es sokszor nem győz amaz . . , 
Győznek : fortély s tőrvetések, 
Júdás csókok s ölelések —
Igaz ellen : a ravasz.

Sokszor a kéz kötve nincsen,
De a nyelv van rabbilincsen,
A szó — és a gondolat, —
Néha az is megtörténik,
Hogy, kit magasztalnak égig,
Más fájáról rázogat.

Fényt kísérnek lomha árnyak, 
Fölleg hajt — a napsugárnak ; 
Kincsen rág a rozsdafolt —
Tükör is kap néha szennyet,
Elég annak egy lehellet 
Mely lágyan rá fúva volt.

Fény és homály váltja egymást — 
S a j ó  ember szenved folyvást 
Kit a balsors megvere . . .
Míg a dőrék és kevélyek 
Vígan és dobzódva élnek,
Mint méhek közt — a here.

Igát húz a jó napszámos —
S a kis úrfi mindig álmos, 
Nyújtózván a pamlagon . . . 
így szokta ezt a mamától —
S fél ott künn a napszúrástól,
Eget a nap, süt nagyon.
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rezgésbe hozott, arra gazdag tanúságot 
tett Bella arczkép-albuma, a szerelmes le
velek egész gyűjteménye, s mindazon apró 
csecsebecsék, melyek, mint a hódítás me
zején szerzett diadalmi jelek, néma bár, de 
sokat jelentő emlékei valának a szeretetre
méltó kis leány hatásának.

De e diadalmi jelek, bármily fénye
sen csillogó aranypontokat képeztek is 
Bella emlékezetében, az eszélyes mama 
előtt csak futó csillagok valának. A szü
lők látpontja mindig ellentétben áll fiatal 
leányaik ábrándjai, álmai s költői fellen
gései irányában. . . .  Itt csak a virág bir 
értékkel: ott a — gyüm ölcs; itt a remény: 
ott a — való . . . Sárrétiné jól tudta, hogy 
a nő sorsa hasonló a csillagokéhoz. A nő
nek mindig egy fényes, nyugodt világos
ságot és meleget árasztó égi test körül kell 
forognia, s hogy e ragyogó, vonzó és éltető 
planéta nem más, mint a —- férj . . .

Sárrétiné vőlegény után nézett leá
nya számára.

Bella nem is álmodta, miben töri fejét 
szép mamája. 0  a fiatal leányok boldog 
könnyelműségében élt, azon önkivületes 
mámorban, hol csupán a jelennek van ér
telme, . . .  a hódolatok és kitüntetések töm- 
jényfüstjében, melyen csak az öröm pil
langóinak arany himes szárnya villan ke
resztül, . . . azon boldog hiedelemben, hogy 
e fény, e diadal örökké tartand, . . . nem 
gondolva a jövővel, mely uj reményeket 
színezett szeme elé, feledve a múltat, mely 
mint hervadt virág hullott mögötte a — 
porba. A szerelem ismeretlen volt még 
előtte. Hódolatokhoz és kitüntetésekhez 
szoktatott lelkében a hiúság vert gyökeret, 
s nem gondolt egyébre, mint hogy uj dia
dalokat szerezzen, s az élet boldogságát 
kielégített hiúságának mértékéhez szabta.

Sárrétiné Kőhalmi Gyulára vetette 
szemét. Ez egy csinos és tehetős, művelt 
és finom fiatalember volt, ki szinte Bella 
körül forgolódott s kegyét megnyerni tö
rekedett.

A mama meg volt győződve, hogy e 
fiatal ember minden tekintetben megfele- 
lend leánya várakozásának, igényeinek.

Sárrétiné e pillanattól mindent elkö

vetett, hogy e két fiatal szivét kc^elebb 
érintkezésbe hozza. Apró előzékenységek 
az ifjú, s nagyobb engedékenység a leány 
iránt, ez azon anyai taktika, mely kedve
ző szelet fú a szerelem vitorlájába a nél
kül, hogy az illetők észrevennék a titkos 
kezet, mely a csónak kormányát kezeli

Az eszélyes mama hamar czélt ért 
Kőhalminál. Az ifjú komolyan szerelmes 
lön Bellába.

Bella sokkal jobban el vala kényez
tetve, és sokkal hiúbb volt semhogy Kő
halmi szerelmét többre vette volna, mint 
köteles hódolatot szépsége iránt. Sárrétiné- 
nek tehát eszélyes kímélettel kelle viseltet
nie leánya iránt, nehogy az aranylegyecs- 
két, mely Bella szivében döngécselni kez
dett, elriaszsza.

Egy tánczestély után, melyben Bella 
különösen sok diadalt aratott, kedvezőnek 
vélte Sárrétiné a pillanatot, melyben leá
nya szive körül magát tájékozhassa.

— Bellácskám, te nagyon jól mulat
tál tegnap, . . . kezdé a mama hízelgő han
gon.

— Angyalilag, mamácskám! feleié a 
lány boldog megelégedéssel.

—  Sokan forgolódtak körüled . . .
— Egész királyi udvar . . .
— A királynő te voltál . . . De a fér

fiak közt is sok kiváló egyéniség tűnt fel 
. . .  Ki tetszett neked legjobban ? . . .

— Azok mind oly kedvesek! feleié 
Bella, ki valóban mindannyiát nélkülöz- 
hetlennek tartá környezetében.

— Én Kőhalmi Gyulát tartom leg
érdekesebbnek . . .

-— Nekem is tetszik.
— 0  tehetős szülők gyermeke . . .
— S oly szép kék mellénye van.
— Sokat utazott . . .
— Nagyon jó tánczos.
— Jó állással is bir . . .
— S fahéj szin nyakkendőt visel.
— 0  szerelmes beléd . . .
Bella öntetsző mosolylyal felelt. A hiú 

leány oly természetesnek találta azt, hogy 
a világ minden férfia halálosan szerelmes 
legyen beléje, hogy anyjának nagy hatás
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ra számított leleplezése egészen benyomás 
nélkül maradt kedélyére.

Sárrétiné azért teljesen meg volt elé
gedve. Ő jól tudta, mily horderejű némi 
apróság a fiatal leányok szemében, s pél
dákat ismert az életből, hol a leányok a 
férfinak zöld keztyűjébe lettek szerelmesek, 
s mégis boldog pár lettbjéjp^k * . . Kőhal
minak kék mellénye és fczimeMzinű nyak
kendőbe annál több joggal brft arra, hogy 
Bella különczködó' hajlamát maga részére 
meghódítsa.

A mama nem is csalódott leánya jel
lemében. Kőhalmi kérő gyanánt jelent meg 
a házban, s Bella diadalmosolylyal Ígérte 
oda kezét.

Bella lépését hiúság vezette. 0  most 
menyasszony vala! . . .

Menyasszony! mily szép, mily fényes, 
mily diadalmas név ez a hölgyek életében!

Mennyi irigye lesz most őneki! . . . 
Mennyit fognak róla beszélni a vidé
ken?! . . .

II.

Bella hiúsága teljes diadalt aratott. 
Vágya teljesült, az egész város róla be
szélt.

A kiismeri a kisvárosi életet, e tes- 
pedő, iszapos mocsárt, melyből csak miri
gyes lég fejlődik a nemes jellemre, hol az 
önzés, irigység és szűkkeblűség dudva-haj- 
tásokkal fojt .el mindent, mi magasabb czé- 
lok és eszmék után indul, az be fogja lát
ni, hogy Bellának nem nagy oka volt örül
ni az átalános érdekeltség fölött. Mintha 
menyegzője a város egyik legféltettebb ér
dekét koczkáztatta volna, úgy támadták 
meg azt. Mindenkinek volt valami rosza- 
karó észrevétele, sértő gyanúja ellene. Az 
irigység kigyónyelve^még legszentebb ér
zelmeit is beszennyezni törekedett.

Sárrétiné büszke daczczal állt szembe 
roszakaróiVal, s a kiházh>sitási előkészüle
teket annyi tüntetéssel s ahnyi kihívó szá
mítással rendezé, a mennyivel legjobban 
boszanthatni vélte a forrongó közvéle
ményt. !

E keserű nyelvharcz azonban egy

szerre megszűnt. Sárrétiné feledve lön. A 
kávésnénikék előtt uj tárgy tűnt fel, mely 
figyelmüket a legizgatóbb mérvben vette 
igénybe.

A kis városban egy idegen telepedett 
le, ki magát méltóságos urnák czimeztette, 
titkárt, szakácsot, egyenruhás cselédeket 
s fényes fogatokat tartott, s átalában elő
kelő életet kezdett.

A város fel vala lármázva. Ily nagy 
úr még soha sem lakott a városban. Hír
vivők jártak házról házra, kutatva, kém
kedve, kérdezősködve az idegenről, s a fá
rasztó lótás-futás eredménye csak az ma
radt, hogy az idegent Tárczainak hívják, 
agglegény, s mesés kincsekkel bir.

A kíváncsiság minden eszközt moz
gásba hozott, hogy az idegen házi titkába 
juthasson. Mind hasztalan! A nagy ur so
ha sem mutatta magát. Ú gy  élt ő, mint 
osztriga a maga héjában, gyönyörködve 
saját méltóságos czimében, nem ismerve 
más élvet, mint a szakács művészetét; a 
cselédség pedig oly gőgös, visszautasító 
szerepet játszott, mintha legalább is valami 
uralkodó herczegnek lettek volna teljha
talmú házi és államministerei. . . .

Tárczai ur megközelíthetlen vala. 
Haza, részvét, közügy . . . e szavak és esz
mék előtt zárva maradt itt s z í v  és kapu.. .

E rejtélyes méltóság azonban nem
sokára gyanús észrevételeket keltett. A 
nagy ur rokoni érkeztek meg, két sovány, 
vén kisasszony, gyanús színű s kimagya- 
rázhatlan öltözetben, s két bozontos urfi, a 
gazdasági írnokok teljes típuszában.

A kis városi közönség nagy szemet 
meresztett e kopott atyafiságra: azonban 
^  gyanuskodás helyét csakhamar a legna
gyobb ámulat foglalta el bennök. Az atya- 
fiság bámulandó átalakuláson ment keresz
tül. A vén kisasszonyok drága elefántcsont 
fogakat, uj parókát és selyemruhákat kap
tak; az urfiak bozontos fejét fodrász vette 
műértő keze alá, a nagy bagaria csizmá
kat finom fénymázos topánkák s divatos 
bő bugyogók helyettesiték.

A kis város lakossága el vala ragad
tatva, s főleg azok, kik élelmes szellemök- 
nél fogva a méltóságos ur asztalának hűl-



t2

ladékaira áhítoztak, nem győzték eléggé 
magasztalni a nagyur rokoni szeretetét, s 
szerencséseknek érzék magukat, ha vala
mely cseléddel szívélyes összeköttetésbe lép
hettek.

A Tárczai ház a rokonok megérkezé
se után mozgalmas élet színhelyévé vált. 
A vén kisasszonyok egész nap kocsikáz- 
tak, a nagyságos urfiak pedig becsületes 
polgárleányok után ólálkodtak . . .

Említők, hogy a nagy ur titkárt is 
tartott. Ez egy hórihorgas, holdvilágképű 
egyéniség vala, hosszú, térdig érő, lógó ke
zekkel, melyek oly embert jellemzének 
benne, ki mindig más ügyeibe szeret avat
kozni, Mephisto alattomos ravaszságával, s 
a tehetetlen pártfogó szemtelen tolakodá
sával. Egyéb teendője ugyan nem volt, 
mint a párásítók tányérnyaló szerepét vin
ni , azaz: hízelegni és városi híreket hor
dani a nagy urnák, magasztalni az udvari 
dámák szépségét, szerelmes leveleket fo
galmazni az urfiak helyett: de azért, mint 
az udvartartás egyik lényeges dignitari- 
usa, oly fontos szerepet tulajdonított ma
gának, mintha országok sorsa függne sze- 
mölde hunyoritásától. . .

Sárrétiné figyelmét nem kerülte ki a 
fény és keresett pompa. Az ő háza eddig 
a legtekintélyesebb és legkeresettebb volt 
a kis városban : most egészen homályba 
borult a nagy ur előkelő háztartása mellett.

Sárrétiné nem tartozott azon nők kö
zé, kik könnyen le engedik szorítani ma
gukat megszokott elsőségükről. Hogy Tár- 
czaival nem versenyezhet, azt belátta. Ba
rátságot kelle tehát kötni irigyelt vetély- 
társnőivel, s igy emelkedni egyenlő fel
színre velők.

De az udvari dámák senkit sem en
gedtek közeledni feléjök. Ok csak alattva
lókat akartak ismerni maguk után, de nem 
barátnét maguk mellett. . .

Sárrétiné minden leleményessége ha
jótörést szenvedett a gőgös nők önhittsé
gén, s ő kénytelen volt megalázni magát a 
nagyobb gazdagság előtt.

A sors azonban segítségére jött, s elő
mozdította kitűzött czélját.

A Tárczai család uj taggal szaporo

dott meg. A nagy ur unokahuga érkezett 
meg, egy tizenhét éves leányka szemé
lyében.

Klárika kisasszony szintén a kezdetle
ges ízlés képében jelent meg a Tárczai 
házban. Minden ingóságát egy moly-ette 
bőrönd zárta szűk teriméjébe.

De Klárika is csakhamar udvari 
hölgygyé alakult át. A nagybátya drága 
selyem öltönyöket rendelt számára, a né
nikék bőkezüleg mázolták rá szépítő sze
reiket, s midőn először kocsizni vitték ma
gukkal, a viaszbábbá alakított leánykában 
senki sem ismerte meg a szerény falusi 
teremtést.

Klárika azonban emancipálta magát 
a nagynénék izlési fogalmai alól. Üde, 
fris képecskéjén a természet rózsáit en
gedte virulni, s öltözékében is hamar felta
lálta a helyes tapintatot.

Klárika elég tetszős alak volt. Sötét 
fürtjei gazdagon hullámzották körűi szép 
homlokát, barna szemeiben a jó lélek fé
nye sugárzott, mig hegyes kis orrocskája 
a kíváncsiság elevenségét kölcsönzötte a 
különben egyiigyüen jó arcznak.

Sárrétiné Klárikára vetette szemét. O 
jól tudta, hogj^. a fjatafoJÜ á legdemocrati- 
kusabb je lle m ü l bírfeak. Azok nem isme
rik a rang és társadalmi osztályok chinai 
falait, nem a gazdagság és méltóság elkü
lönítő bástyáit. S igaza volt. A gyermekek 
legerősebb védői az egyenlőségnek. . .

* Sárrétiné számítását fényesen igazolta 
az eredmény. Klárika egy 'tánczvigalom 
alkalmával megismerkedett Bellával. A 
szép és elmés leány bűvös erővel hatott az 
egyszerű Klárikára, s ez szerény önérzet
tel hajolt meg a kitüntetett hölgy fényes 
tulajdonai előtt.

Sárrétiné eszélyesen gyámolitá az is
meretséget, s a két fiatal leány szoros ba
rátságot kötött egymással.

Az udvari dámák nem igen kedvező 
szemmel tekintették ez uj ismeretséget; de 
Klárika rimánkodásai kivívták végre azt a 
kedvezményt, hogy Sárrétiéket megláto
gathassa. A viszontlátogatás jogát ugyan 
el nem ismerték; de ezzel Sárrétiné mit 
sem gondolt. Ő megelégedett azzal, hogy
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Klárika fölött a „garde des dames“ szere
pét vihesse, s a nagy ur fényes fogatain 
járhasson leányáéval.

Klárika ez időtől fogva mindennapos 
vendég volt a Sárréti házban.

Ezalatt Bella kiházasitási szükségle
tein folytonosan dolgoztak. Gyula is min
dennap meglátogatta szép m enyasszonyt.

Bella különösen Klárika jelenlétében 
halmozta el vőlegényét szeretetreméltósá- 
gának tündérbájaival. A hiú leány nem 
tagadhatta meg Éva természetét, irigysé
get gerjeszteni barátnéjában, ki fényesebb 
ruhákban járt s drágább ékszereket viselt, 
mint ő ,.. s éreztetni akarta vele a diadalt, 
mit szépségével vívott ki Klárika minden 
gazdagsága és pompája ellenében. . .

A kis lány mélyen érezte Bella elő
nyét, azért szerényen vonult magába, s 
egy-egy sóhajjal enyhített szorongó keblén.

— Mily boldog vágy te Bella! szólt 
egy alkalommal, fátvaT annak örömben 
sugárzó arczát. \

— Valóban, én a legboldogabb leány
nak érzem magamat; viszonzá Bella dia
dalittasan.

— Kőhalmi oly szép. . .
— A férfiak tökélyképe.
—• Oly művelt. . .
— Valódi gyémánt a férfiak közt. 

Mit gondolsz : illünk mi egymáshoz ? . . . 
0  szőke, én barna vagyok. . . Ugyan, 
hogy fogunk feltűnni az esküvőnél? . .

—- Gyönyörűen . . . sohajtá Klárika.
—  Én is remélem. . . Nézd a nászko

szorút. . . Apró mirtuszlevelkékből áll, fe
hér virágocskákkal. ... De ah! most jut 
eszembe, még koszorulányom sincs. . . Én

ugyan gondoltam valakire, anyám is őt 
óhajtaná; de félek, nem fogadja el. . .

—̂ S ki volna az ?
— Az te vagy, Klárikám. . .
— Én? kérdé a kis lány megdöb

benve.
— Igen. Barátságunk első perczét 

azzal a gondolattal szentesítettem m eg, 
hogy mindent elkövetendek, melynél fog
va tégedet nyerhesselek meg koszorulá- 
nyul. . .

— Engemet? ismétlé Klárika elsá
padva.

— Tégedet, édes Klárikám... Te oly 
jól fogod kitüntetni szépségedet Gyula 
mellett. Ez, persze, csak az oltárig fog tar
tani . . .  de ki fogja egészíteni a festői ké
pet. . . Remélem, csak nem fogod e szeren
csét megtagadni legjobb barátnédtól. . .

— Nem ,. . . valóban nem . . . hebegé 
a leányka remegve.

— Tehát biztos lehetek? . . Megígé
red ? . .

— ígérem, . . ígérem; dadogá Klári
ka csaknem síró hangon.

Bella nem tudta mire vélni e szomorú 
hangulatot, azért más tárgyra vezette a 
beszélgetést; de Klárika mélázó, lehangolt 
maradt, s távozni készült.

— Különös egy leány, gondolá Bella, 
bucsúcsókot nyomva távozó barátnéja ha- 
lavány ajkaira. .

— Ah! most tudom már; gondolá 
diadalmosolylyal nézve utána — irigyli 
vőlegényemet. . .

Pedig Klárika nemcsak irigylette, ha
nem szerette is vőlegényét! . .

(Vége köv.)
TANÁCS MÁRTON.

N É P K Ö L T É S Z E T .  
M O L N Á R  A N N A .

(O-székely ballada. *)

„Jere velem, Molnár Anna! 
Rengetegre, hosszú útra.“ 
„Nem mehetek, Ajgó Márton! 
Vagyon nekem hűtős társam,

Hűtős társam, jámbor uram, 
Karon ülő kicsi fiam.“ 
Addig hítta, addig csalta, 
Lóra kapta s elrabolta.

*) Kriza J. Vadrózsáinak sajtó alá adandó Il-ik kötetéből.
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Elindulnak, mennek, mennek,
Hosszú útnak, rengetegnek,
Találtak egy burkos fára,
Leültek az árnyékába.
„Molnár Anna, édes kincsem !
Nézz egy kicsit a fejembe“ ;
Addig nézett a fejibe,
Mig elaludt az ölibe’;
Föltekintett feje fölí,
Burkos fának ága közi,
Ilát ott vagyon hat szép leány 
Fölakasztva egymásután ;
Aj ! gondolá ö magába’,
A hetedik én leszek ma,
Köny szemíbüí kicsordula 
Ajgó Márton orczájára.
„Mért sírsz, mért sírsz Molnár Anna! 
„Nem sírok én Ajgó Márton!
Harmat vagyon a faágon,
A hullott le az orczádra."
„Hogy hullana harmat mostan,
Mikor épen álló dél van . . .
Készülj, készülj Molnár Anna,
Indulj föl a burkos fára!“
„Nem menyek én Ajgó Márton,
Nem szoktam én mászni fákon, 
Mutass példái, menj előre, 
Megtanólom majdég tolled/

Ajgó Mártó., föliiidula,
Éles kardja visasahuíla.
„Add föl, add föl Molnár A,.na !“ 
„Mingyárt, mingyárí jó katona.“
IJgy fölhajtá éles kardját,
Ketté csapá gyenge nyakát.
„ügy kell néked Ajgó Márton.
Mér’ csaltál ki a házamtól!“

Fölöltözék gúnyájába,
Talpig vörös angliába,
Fölfordula jó lovára,
Elvágtatott hazájába.
Ott megállott kapujába,
Békiáltott udvarába:

„Aluszol-e jámbor gazda?“
„Nem aluszom, jó katona !“

„Adsz-e szállást éjszakára?“ 
„Nem adhatok jó katona : 
Elhagyott a feleségem,
Siró gyermek tűzhelyemen.“ 
„Attól ugyan adhatsz szállást, 
Hallottam én gyermeksirást. “ 
„No ha úgy van, jere bé hát, 
Eltöltünk itt egy éjszakát.“

„Hallod-e te jámbor gazda! 
Van-e jó bor a faluba?
Ha van jó bor a faluba,
Hozz egy kupát vacsorára.“
„Aj! a jó bor messze vagyon,
S a gyermekem kire hagyom ?“ 
„Mig az apja oda járna,
Én viselek gondot rája.“
S hogy elmenjen, alig várja;
S míg a gazda borért jára, 
Kigombold a dolminyját, 
Megszoptatá siró fiát, 
Megszoptatta, megcsókolta,
S a tűzhelyen elaltatta.

Hogy az apja megérkezik,
Sírást nem hall, csudálkozik,
A gyermek tám azér’ hallgat, 
Hogy a háznál idegen van. 
Leültek a vacsorához,
S szól a vendég a gazdához: 
„Hallod-e te jámbor gazda, 
Egyet kérdek, felelj reá : 
Feleséged ha még élne,
S élve hozzád hazajőne, 
Megszidnád-e, megvernéd-e ? 
Még éltibe’ íölvetnéd-e ?“
Meg se szidnám, meg se verném, 
Még éltibe’ föl se vetném.“

„En vagyok a feleséged,
Kivel elmondtad a hitet.“

Ok egymásra ismerének,
Össze is ölelkezének,
Vigon is vacsorájának,
S holtig együtt maradának.

Közli
GALFI SÁNDOR.



15

A Z  Ó H S T Ű  S Z A K Á C S N Ő .
(Utazási töredék.)

Van Oroszországban a népnek olyan osztá
lya is, a melynek becsületében lehet bízni, kivéve 
az adás-vevést; ez az ó-hitüek, a „starrie verra“ 
osztálya. Nagyon szeretném, ha rövid vázolatát 
adhatnám e régi felekezet történetének és hitczik- 
keinek; de biztos adatok hiányában csak annyit 
mondok róluk, a mennyit magam láttam vagy ta
pasztaltam. Tudom, hogy ámbár e felekezet el 
van tiltva, tagjai mégis buzgón ragaszkodnak régi 
rendszerűkhez és a mostani orosz orthodox egy
házat az eredeti hittől és szokásoktól borzasztó 
elvetemülésnek tartják. Azt állítják, hogy a czár 
nem lehet jogos feje az egyháznak, hisznek min
dennemű boszorkányokat, bőjtölnek és peniten- 
cziát tartanak. Rendszerint éjjel gyűlnek össze és 
titokban; számuk átalában véve nagyobb mint 
képzelik. Azt mondják, hogy főrangú egyének is 
tartoznak hozzájuk, persze csak titokban, s éjfé
lenként iszonyú bünhödések alá adják magokat, 
ezzel akarván leróni azt, hogy külsőképen hódol
nak a divatos eretnekségnek. Az ó-hitüek komo
lyak, a táncznak és mindennemű mulatságnak 
ellenségei ; nem lopnak közvetlenül, noha hallot
tam, hogy közöttük is van nehány olyan kereske
dő, kinek a gazságban ritka párja.

Megtelepedésem után csakhamar értesültem 
arról, hogy a szomszédságban létez egy ó-hitü 
község. Egy druida templomszerü ócska faépüle
tet mutattak nekem egy hegyoldalban, élöfák és 
kősziklák között, mint éjszakai gyűléseik helyét. 
E gyűlésekben — úgy mondák — egy nő elnököl, 
s ez a papnő se éjjel, se nappal el nem távozik a 
templomtól.

Az orosz egyház szabályaiban világosan ki 
van mondva, hogy nők nem lehetnek áldozárok; 
ez a papnő itt mégis teljes biztonságban élt tár
saival együtt; ebből gyanítottam, hogy meggyő
ződésüket a környék nemessége és lakossága 
vagy osztotta, vagy rokonszenvvel nézte.

Láttam egy kóbor fanaticust, a ki a faluban 
maga körül gyűjtötte a parasztságot s úgy ordíto
zott nekik, mint egy utczai házaló ; feje és lába a 
legkegyetlenebb hidegben is meztelen, egyéb ru
házatja pedig az illemsértésig szűkös volt. Gyak
ran megittasodott, s láttam ily állapotában öntu
dat nélkül heverni a földön. Ezt az örjöngőt pró
fétának tartották, úgy is hallgatták. Egy hosszú 
rudat hordozott s némi szent tánczot járt, közbe- 
közbe látnoki mély jelentésű mondatokat kiabált.

Mivel se magam, se családom nem jártunk 
se az Ó-, se az új-hitű templomba, minket ret
tenetes valamiknek tartottak. Házamban nem vol
tak szentképek, kivéve azokat, a melyeket a cse
lédek hoztak magokkal s felfüggesztettek a kony

hában. Nem engedtem volt meg egy sereg pap
nak, hogy sajátszerü czeremoniáikkal felszentel
jék lakomat, mikor belé költöztem. Ez teljesség
gel nem tetszett, gyanakodni kezdettek keresz- 
tyénségem felöl. Csodás hírek indultak rólam, s 
utóljára azt kezdették rebesgetni, hogy családos
tul együtt törökök vagy mohamedánok vagyunk, 
a mi egy orosz s kivált egy „starrie verra“ sze
mében botrányok botránya. Nem lévén módom 
tetteimen kivül más úton nyilvánitni hitemet, me
netére hagytam a dolgot, hadd beszéljenek a mit 
tetszik. De az ár csakhamar megfordult, s nagyobb 
szentnek hittek, mint a mennyit megérdemeltem.

Miután házi eszközeim megérkeztek Mosz
kvából, az edénynemüeket megmosták s elrakták 
illő helyökre. Mi rendszerint ott készült durva 
cserépedényeket használtunk. Olvasóim csodál
koznak tán, mi közük lehet a cserépedényeknek 
a „starrie verrával“; pedig nagyon is sok van ám, 
a mint szegény nőm saját kárán megtanulta. Nőm 
szereti a wedgewoodi porczellánt, annyira, hogy 
nekem huszonnégy személyre valót kellett hoz
nom Angolhonból Petersburgba; nem is álmodva, 
hogy onnan még ezer négyszáz angol mértföldet 
keilend utaznia. Petersburgban indítványoztam, 
hogy adjuk el a porczellánt, de nőm egész elszánt
sággal azt válaszolta: „legyen eszed, pakoltasd 
el.“ És igy a porczellán el lön göngyölve, majd 
meg — a mint mondám — elrakták további hasz
nálatra.

Egyszer azt kérdi a feleségem: „Mondd 
meg édesem, mit teszen: starrie verra ?“

„Starrie, régi, ó ; verra, hit — ó-hitíi. Miért 
kérded?“

„Azért, mert egy asszony ajánlkozik sza
kácsnőnek, s azt mondja, hogy ő „starrie verra,“ 
nem lop. Megfogadjuk-e?“

„Persze hogy meg, mindenesetre; egy be
csületes szakácsnő merő aranybánya.“

Az asszony beállott. Higgadt, szilárd, sőt 
komoly arczu nő volt, mintegy harminczöt éves 
lehetett, tiszta volt, fején csuklyát viselt, s ez egé
szen eltakarta a haját. Mig nálunk szolgált, nem 
jöhettem tisztába vele, vajon nem kopasz-e. Ez a 
nő hónaljától sarkáig két egyenes vonalból állott, 
úgy hogy a dereka szintoly rejtély vala, mint a 
haja. Arcza, némi sötét kifejezést kivéve, nem 
volt rósz, sőt szemei — vagy én csalódtam — 
szokásos duzzadtságuk mellett is, jó szívre mutat
tak. Soha sem mosolygott, tréfált vagy nevetett; de 
mi mégis csakhamar kikaptuk, hogy nekünk meg- 
becsülhetlen. Dolgát mindig perezre pontosan el
végezte, és pedig jól végezte el. Megszerettük 
Anastasiát, s noha nem tágított mogorva komoly
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ságán, a család fiatalabb tagjai irányában feltünő- 
leg tngedékeny lön. Ezek meg nagyon kezdettek 
ragaszkodni a szakácsnéhoz. Ha ki akarunk ta
lálni egy elzárkózott jellemet, bocsássunk csak 
gyermeket hozzá: duzzog vagy mosolyog, a gyer
mek bizonyosan kitalálja s napfényre is hozza.

Az Anastasia beállítása után nehány perez 
múlva borzasztó fazéktörés folyt a konyhában. 
Tálat, tányért, lábast, fazekat, csuprot, szilkét, 
kannát csak úgy szeldelt a földhöz, ezek hullottak 
ezer darabba, ö meg mondogatta „nem tiszta!“ 
„nem tiszta!“ Mivel ez nagyon hihető, a csanakok 
pedig nagyon csekély értékűek voltak, reforma- 
tori munkájában nem hogy gátolták volna, sőt 
épen buzditva lön. „Uj seprű jól seper,“ ez a pél
dabeszéd rajta betölt, a konyhában minden czikk, 
lett legyen vasból, fából, cserépből, borzasztóan 
nem tiszta „puganie“ vala, ő is hát mindannyit 
földhöz verte s kivetette. Senkitől sem kért enge
délyt rá, okát sem adta tettének, hanem megtette. 
A régiek helyett mindent újat rendeltünk, s mivel 
az ö vallása nem engedte, hogy valamelyikünkkel 
egy edényből egyék, az ö külön használatára kü
lön rendbeli tányért, tálat stb. vettek. Ezeket sen
kinek sem volt szabad egy ujjal is érinteni sem
mi szin alatt. Ha hozzájok nyuPak, a legközeleb
bi perezben összetörte. O sem ett volna a világért 
is olyan tálból vagy edényből, melyet használt 
már valaki. Ha a konyhába bevetődött vagy egy 
kutya, s mint a kutyák szoktak, megszimatolt ne
hány fazekat és tálat, ezek akár az ö különös edé
nyei voltak, akár nem, repültek a földhöz.

Egy este, hallva a konyhában a borzasztó 
törést, következő párbeszéd keletkezett:

„Micsoda lárma az, édesem?“
„Oh, az Anastasia, nehány tányért tör. 

Számba se vedd.“
„Számba se vedd! nem tudom miért hagyod 

igy gazdálkodni azt a vén bolondot, hisz csupán 
a cserépedénynyel elpusztíthat. (Haragos arezot 
tettetve): megyek s ebben a perezben elkergetem 
a háztól.“

„Ne tedd, kérlek. Hallgass meg: ez az asz- 
szony valóságos kincs. Az igaz, eltör nehány tá
nyért, de úgy látszik ezt az ö vallása kivánja, s 
ugyan e vallás azt is követeli tőle, hogy becsüle
tes legyen, és ö becsületes is. Azt mondtad volt, 
ne motozzam meg a ládáját, de én mindamellett 
többször kikutattam. Mindig benne hagyja a kul
csát ; mindössze is egy régi betüjü ócska biblia 
volt benne, a mit nem tudtam olvasni, és nehány 
öltözet-darab. Soha sem találtain benne az én va- 
gyonomnak legkisebb nyomát is. Ez nem elég, 
mióta Anastasia nálunk lakik, a többi cselédség 
sem lop vagy nem lophat századrész annyit se,mint 
az előtt. A mit ö eltör, dézmáját sem teszi annak, a 
mit ezelőtt elloptak. Most már Ítéld meg magad, 
elűzzük-e?

„Persze hogy inkább szeretem a töröt, mint 
a lopót.“

„Jer a konyhába, úgy hallám, elment hazul
ról. Muta^k neked valamit.“

A konyhába mentünk, s nőm megmutatta 
nekem, hogy azokon az edényeken, melyekben 
étel maradt, vagy enni valót tartottak, forgácsból 
egy kereszt volt téve. Epen sütni akartak, a tészta 
meg volt dagasztva s^rá egy hatalmas kereszt 
karczolva.

„No lásd — mondá nőm — mindez arravaló, 
hogy a boszorkányokat eltartóztassa. Tegnap be
szélte nekem, hogy azelőtti éjjel a macska na
gyon nyugtalan volt és hosszasan nyávogott. O sem 
volt rest, fölkelt az ágyból és egy kés élét három
szor jártatta a macska nyaka körül, ezután a 
macska elcsendesedett s csak hamar elaludt; 
mert a késsel nyakukat metszette volt azoknak a 
boszorkányoknak, melyek a macskát kínozták 
feje körül kapaszkodva.“ Mikor visszamentünk a 
szobába, nőm igy folytató. „E még nem elég, 
Anastasia nekünk megbecsülhetlen ; ő helyrehozta 
becsületedet a környékben, most már azt hiszik, 
hogy épen pap vagy a hazádban ; minden alka
lommal védi családunk becsületét és érdekeit. 
Most mindent ő vásárol számomra a parasztságtól, 
s már csak evvel is felényire apasztja kiadásai
mat. “

„De édesem, ugyan mikép hitethette el ró
lam, hogy pap vagyok, holott én legkevésbbé an
nak akarnék tartatni.“

„Hisz épen azt akarom elbeszélni. Tedd le 
azt a könyvet s hallgass türelemmel. Az egész 
dolgot a grófnőtől tudtam meg mai látogatásom 
alkalmával, s miután megmagyaráztam neki egyet- 
mást, a mit teljességgel nem értett volt, majd ha
lálra nevette magát. Tudod, minő vélemény ter
jedt el rólunk azért, hogy se templomba nem já
runk, se képeket nem tartunk szobánkban, se ke
resztet nem vetünk. Azt hitték, hogy megannyi 
isten nélküli ebek vagyunk, s e hitben megerősí
tette őket a te állításod, mikor azt mondád, hogy 
mi az ismeretlen istent imádjuk, mint azok az 
atheneiek a kiknek szent Pál prédikált volt. Mond
hatom, még életünk sem lett volna bátorságban, de 
Anastasia mindent helyrehozott. Elküldtem volt 
élelmi szereket vásárolni a parasztokhoz. Ezek 
meg azt mondták neki, hogy mi ebek vagyunk s 
neki „starrie verra“ létére szégyen ilyen ocsmány 
néppel laknia. — „Oh — felelt Anastasia — ti 
meg valamennyien bolondok vagytok, ti nem is
meritek őket úgy, mint én. Gazdám nagy pap a 
hazájában. Mintha bizony nem látnám, hogy min
den héten kétszer isteni tiszteletet tartanak a nagy 
teremben, palástosan és függönyökkel. Mintha bi
zony nem .látnám, hogy gazdám minden nap imád
kozik és olvas öt nagy könyvből, a melyek mind
egyike tele van szentekkel és képekkel ? Hát nem 
énekelnek-e mindnyájan lefekvés előtt minden 
este ? Látta-e közületek valaki, hogy tánczoltak 
volna, mint a bolondok szoktak ? Nem összetör
hetek-e annyi tisztátalan edényt, a mennyit ne-



kém tetszik, s asszonyom nemhogy megszidna, 
sőt azt mondja: „jól van Anastasia, tarts tisztán 
mindent.“ Ez a vitatkozás igy folyt egy darabig, 
de most már — azt mondja a grófné — egészen 
más szemmel néznek minket; szóval, a szakács- 
nénk szerzett neked tiszteletet, becsületet a kör
nyékben. E kívül, tudod lelkem , még igazságos 
bánásmódodnak is lehetett némi hatása reájok.“

„Hát ezt hegy értsem ? Mikép tartok én is
teni tiszteletet hetenkint kétszer.“

„Hát nem adattad elő a gyermekekkel Al
fred királyt — mint egy éjszaki sarki expeditió 
kapitánya, nem szavalnak és énekelnek-e ? Nem ké
szítettem- e öltözeteket ezekre az előadásokra? 
Nem festettél-e egy kis színházat (még pedig bor
zasztót) s nem ez-e minden keddi és pénteki idő
töltésünk ?“

„Hát az az Öt szent könyv, a melyből olvasok 
és imádkozom, tán csak nem a londoni képes új
ság négy kötete ?“

„Vagy igen, az ötödik meg a családi képes 
biblia. Anastasia látta benne a képeket, meg azt, 
hogy mennyire kíméljük szép kötéséért. így a 
színi előadások, szavalások, éneklések és családi 
imák Anastasiának a fejébe verték, hogy te vala
mi nagy szent ember vagy, de főleg a képes köny
vek szilárdították meggyőződésében.“

Még egy nagy áldozatot kelle hoznunk a 
„starrie verra“-nak. Az edények, lettek légyen a 
legdurvább cserépből, vagy a legfinomabb por- 
czellánból, mihelyt megtisztátalanultak, pusztulniok 
kellett, vagy a szakácsnő pusztult volna há
zunktól.

Ebédet adtunk. Ott volt Sanderson, meg 
Defour, meg Pins, ott volt a gróf is s még mások. 
Mindegyik vendég elhozta az ö négylábú társát 
és védőjét; némelyikük kettőt is hozott. Ezek a 
kutyák ebéd alatt a szobában heverésztek. ügy

vélekedtem, hogy a Vendégszeretetből kifolyólag 
illő volna barátaim ebeit is megvendégelni, indít
ványoztam hát, hogy mielőtt az asztalt elszednék, 
csapjunk nekik egy lakomát a maradékból. 
Alig mondám ki s meg vala téve; tálat, tányért 
— persze a mi wedgewoodi finom porczellánunk- 
ból — megraktuk mindennel, a mit csak szeret
nek a kutyák és a várakozó sereg eleibe tettük. 
Öröm volt látni azokat az izmos fogdmegeket, mi
kép lógatják farkukat, ropogtatják a csontokat és 
habsolják az ízletes ebédet; azonban nagy bána
tunkra a „starrie verra“ benyitotta az ajtót, s 
miért, miért nem, betekintett. Látta porczellánunk 
megtisztátalanitását és arcza sokkal inkább elsö
tétült, mint valaha. Tüstént tudtam, hogy nőm 
kedves porczellánjára megmásithatlanul ki van 
mondva a megsemmisitő Ítélet. Ebek tisztátalaní- 
tották meg. Az asszony rám nézett, mintha kérde
né : mi tevő legyek ? ón egy más tekintettel vála
szoltam : számba se vedd édesem. A küzdelem ki- 
mondhatlan keserű volt, de az okosság mégis di
adalmaskodott a porczellánon. A cseléd megbe- 
csülhetlen vala; igy hát nem az ö, hanem a por- 
czellán helyébe kelle mást szerezni. De, oh, van e 
a miveit világon olyan házi asszony, a ki ne tud
ná képzelni nőm fájdalmát, midőn az asztal elsze- 
dése után rögtön hallá, miként törik össze kedves 
porczellánját a konyhában? Szegény asszony, ott 

I ült szótlanul, minden recscsenésre hatalmasan hu* 
j nyoritott s összeszoritotta ajkait. E közben elbe

széltem nőm bánatját a vendégeknek, s ezek min
den recscsenésre hangos hahotára fakadtak, mig 
utoljára nőm is egész leikéből részt vett belőle. A 
„starrie verra“ nálunk maradt, mig el nem köl
töztünk az országból. A búcsú alkalmával kide
rült az ő mogorva tekintete és sirva fakadt. E 
volt az egyetlen becsületes cselédünk Oroszor
szágban. Angolból

I R O D A L O M .

Attila-rrondák. (Irta Thierry Amadé, a 
franczia Institut tagja, fordította Szabó Károly. 
Pest. Kiadja Pfeifer. 1861). — Ugyanazon derék 
iró, ki ezelőtt nyolez évvel a történelmi Attila raj
zát fordította le Thierrytöl, most a mondák Attilá
ját nyújtja a magyar olvasó közönségnek. Köszö
net érette. Helyesen mondja a fordító előszavában, 
hogy Attila életéről, jelleméről s a világra gyako
rolt roppant befolyásáról az uj kor valamennyi 
irói közt Thierry Amadé irt és Ítélt legavatottab- 
ban, legelfogulatlanabbul és igy legigazabban. 
Valóban az ö érdeme, hogy szigorúan elkülönzé 
a történelmi Attilát a mondái Attilától s mind ket
tőt a kritikailag kitisztult adatok nyomán épen 
oly híven, mint művészileg megalkotta. Nagy tu
dománynyal és Ízléssel irt mű Thierry „Histoire

d ’Attila et de ses successeurs“ czimü munkája, 
melynek Szabó Károly úgy szólva csak két főbb 
részét fordította le. Bár bírhatnék az egészet s ne 
hallgatnának kiadóink némely iró zajgására, kik 
a legkitűnőbb mii bármily jeles forditmányát oly 
csekély érdemnek és haszonnak tekintik, mintha 
épen saját eredeti művökről lenne szó. E most 
fordított rész a mondák Attiláját tárgyalja külön 
a germán, román és magyar hagyományok szerint. 
Thierry oly beható kritikával és művészi érzékkel 
állítja össze a magyar hagyományokat, a hogy 
még egyetlen magyar történelmi vagy irodalom
történelmi műben sem találjuk. Szabó Károly be
cses felvilágosító jegyzetekkel kiséri e szakaszt, 
sőt egy pár helyt meg is igazítja Thierry tévedé
seit. Szolgáljon mutatványul e bennünket annyira 
közelről érdeklő műből egy pár töredék :

„Ha az ember — mond Thierry — a ma-
2
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gyár hagyományokat úgy szólván darabról darab
ra 8 az egésztől függetlenül kezdi tanulmányozni, 
megbotránkozik azon a különös zűrzavaron, mely 
bennök első szempillantásra felötlik: minden lép
ten durva anachronismusok tartóztatják föl az ol
vasót, s a történeti személyek szerepe tetszés sze
rint Összevissza forgatva tűnik föl: de ha az em
ber, emelkedettebb álláspontra helyezkedve, e 
hagyományos töredékek közt az egész eszméjét 
fölfogni törekszik, észre veszi, hogy azok valóság
gal egymáshoz csatlakoznak s épen egy egészet 
alkotnak. E szempontról a zűrzavar elenyészik, 
az anachronismusok magok magokat megmagya
rázzák, az ellenmondások egy roppant egységbe 
vesznek s az ember egy epopoeia vázlatát lájja 
mintegy elébe rajzolódni, melynek hősei Attila, Ár
pád és sz. István lesznek : Atjila az összes hunok 
közös atyja és dicsősége; Árpád Magyarország 
alapitója; szent István a magyarok első szentje, 
első királya s a keresztyén és polgárisuk életbe 
avatója. Attila-, Árpád- és szent Istvánban van 
megtestesülve a három korszak, melyre a magyar 
nép hős története oszlik, s e jellemmel tűnnek ők 
föl a hagyományban, hogy az idők különbözése 
daczára is egy közös cselekvényre összemüköd- 
nek, s egymás fiai nem csak test, hanem lélek 
szerint is.

Attila szelleme bolyg e höskölteményi tri
lógia fölött; uralkodik rajta s betölti azt nyílt vagy 
titkos közbejövetelével. Mint a magyar nemzet 
elválhatatlan védura, nem marad idegen attól lé
tének egy fejleményében sem ; midőn a nemzet 
változik, ő is vele változik, átalakul vele együtt, s 
mind ebben övé a főszerep. Midőn a nemzet ke
letről nyugotra, a Káspi tenger mellől a Tisza 
partjára jön, ő hívja, ő vezérli az országba, me
lyet maga alkotott unokáinak ; hogy a magyarok 
égi ihletnek engedve keresztyénekké lettek, ezt 
Attila érdemeinek köszönhetik : e megtérést szá
zadokon keresztül Attila készítette elő Isten^keze 
alatti Önmegadásával, kinek ostora, volt. Árpád 
nem csak utódja, hanem lelki fia; Álmos, Árpád 
atyja, Attilának megtestesülése. Ha unokái egyi
ke, szent István, számtalan áldás és kegy mellett 
megnyeri a pápától Magyarország szent koroná
ját, a magyar birodalom e palládiumát, ez az Atti
la és Jézus Krisztus közt, Róma kapuinál, az örök 
város és a szent apostolok sirjainak váltságdíjá
ban kötött szerződés erejénél fogva történik. Meg
lehet, hogy ez különös, s bennünket nagyon mesz- 
sze ragad a történelemtől a képzelet birodalmába: 
de ha volt valaha egy múltját összealkotó nép 
gondolatjában nagy és költői eszme, ez bizonyo
san az.“

Szabó Károly e helyet a következő jegyzet
tel kiséri: „Az Attila, Árpád és szent István tri
lógiája, a mint azt itt Thierry röviden vázolja s 
alább remekül kifejti, valóban oly gyönyörű, hogy 
szinte sajnálnunk kell, hogy e szép compositiót 
egyik legszebb részétől, t. i. amely szent Istvánra

vonatkozik, meg kell fosztanunk, ha csak az iga
zat a szépért föl nem akarjuk áldozni. A magyar 
nemzet valaha létezhetett hőskori eposza, a mint 
a krónikáinkban s a nép emlékében fönmaradt 
töredékeiből kivehetjük,. a hűn birodalom alkotá
sán és Attilán kezdődve, a magyar hon elfoglalásán 
Árpáddal végződik. Hogy szent István a Róma 
falai alól visszavonult, Attila érdeméért nyerte vol
na a pápától a magyar koronát, azt a magyar nép 
milliói közül senki soha nem hallotta, ennek, mint 
nemzeti hagyománynak, se népünk emlékezeté
ben, se íróinknál a legrégibb kortól a legujab- 
big sehol legkisebb nyoma sincs. Tehát e nagy
szerű költői eszme nem magyar hagyomány, sőt. a 
világhódító, győzhetetlen Attilának a magyar nép 
lelkében élő eszményképétől annyira idegen, hogy 
bármennyire hirdetnők is, népünk mint ősi hagyo
mányt bizonyosan nem fogná elfogadni és hirdetni. 
Egyetlen forrása e mondának a Thierry által Char- 
tuicius püspöknek tulajdonított varsói krónika, 
mely nem egyéb mint érteden compilatio, s csak 
ott ér valamit, hol Chartuicius Vita S. Stephani- 
ját rövidítve átírja, egyebütt pedig telve van oly 
kézzelfogható otrombaságokkal, minőket csak egy 
tudatlan s a magyar történelemben teljesen járat
lan lengyel barát férczelhetett össze, de a Magyar- 
országban huzamosabban tartózkodott Chartuicius 
a korában élt személyekről teljességgel nem Írha
tott. Ez az oka, hogy bár e krónika kétszer is, t. i. 
önállóan Varsóban 1823-ban, s Endlicher Monu- 
menta Arpadiana-i közt is ki volt adva s igy a 
magyar irók előtt épen nem volt ismeretlen, egyet
len írónk sem volt, ki e krónikából a kérdéses 
mondát mint magyar hagyományt átvette, vagy 
átalában annak Attila korára szóló teljesen zavart 
adatait használni érdemesnek és lehetőnek tartotta 
volna.“

Mind ezt Szabó alább bővebben kifejtett és 
czáfolhatlan okokkal bebizonyítja. Tökéletesen 
igaza van, azonban azt még sem mérnök állítani, 
hogy ha valamelyik költő e részt is fölhasználná, 
semmi viszhangra nem találna a magyar nép lel
kében. Bizonyára szerencsésb, sőt magyarabb 
epikai inventio volna, mint sok más, melyet epi
kusaink már megpróbáltak.

Álljon még itt egy pár hun monda Thierry 
összeállítása szerint: „Alig zárult be a hűn király 
sírja, két fia, Csaba és Aladár, kardot ránt, hogy 
magokhoz ragadják öröksége töredékeit. Veronai 
Detre ingerli őket atyjok birodalma lerombolásá
ra. A németek Krimhild fia mellett ütnek pártot, 
a hónok Honoria fia mellett, s a halálharcz kitör 
azon fönsikon, mely a végzetes Buda vára fölött 
uralkodik, melyet már egy testvérgyilkosság bé
lyegzett meg. A csata két álló hétig tart; két álló 
héten át süvöltnek a nyilak a levegőben, dongnék 
a paizsok, csattognak a kardok : a világ soha ily 
öldöklést nem látott. Csaba veszt, de a győztes 
Aladár elhal sebeiben. A németek e rettentő csa
tát Krimhild csatájának nevezték, Aladár anyja a
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német herezegasszony emlékére, ki a két testvér 
szivébe a gyűlöletet csepegtette, s ki talán fő esz
köz volt e csatában, melyben fia elveszett. „Annyi 
vér folyt ott, mond Kézai Simon, hogy ha a né
metek szégyenből nem titkolnák, meg kellene 
vallaniok, hogy a Duna vizét nehány nap se 
ember sem barom nem ihatta, minthogy Sicambri- 
ától Potentiana városáig vérrel volt áradva.“ E ki
fejezés bizonyítja, hogy a középkorban a német 
dalnokok és magyar hegedősök közt bizonyos ha- 
zafiui versengés volt, a mennyiben hazáját mind
egyik a másiké rovására igyekezett dicsőitni : a 
nemzeti büszkeség és költészet e bajvivásai közt 
öltözött legutolsó alakjába a hagyomány.

A legyőzött Csaba tizenötezer hunnal, had- 
serge maradványával, Görögországba vonul. Ipa, 
Honorius, (mert Honoriát neve hasonlóságánál 
fogva Honorius leányává tették), Konstantinápoly
ban szívesen fogadja, maga mellett akarja tartani, 
s alattvalói számára földeket s asszonyokat ajánl 
neki. „Nem úgy, mond a hűn királyfi, van nekem 
Ázsiában a magyarok földén öreg apám, kit meg 
kell látnom, van családom s nemzetem, melynek 
bosszúval tartozom a németek hitetlenségéért.“ 
Görögországban tehát rövid ideig mulatván el
megy, s nagyatyját Bendekuzt a magyarok földén 
még életben, de gyengeség s bánat miatt megtörve 
találja. Csaba vigasztalja, segíti nemzete kor
mányzásában, [ s végre utódjává lesz. Azonban 
Attila fia nem tudja megnyerni a magyarok sze- 
retetét. Császári származására kevély lévén, sértő 
követelésekkel lép fel nemzete irányában. A ma
gyarok őt viszont megvetik s idegennek tekintik: 
még leányaik is idegenkednek tőle, egyik sem 
akar hozzá nőül menni, s Bendekuznak kell men
ni nőt keresni unokájának a korasmin nemzetnél. 
Csaba e szerepe a magyaroknál, római büszkesé
ge, s anyja Honoria emléke, mely az egész monda 
fölött lebeg, mi azonban mind csak alig hogy je
lelve van a ránk maradt sovány krónikákban, azt 
a gondolatot kelthetik, hogy itt a magyar nagy 
epopoeiában bizonyos nagy epizód volt kifejtve, 
mely a ma már elveszett ázsiai hagyományokhoz 
volt kapcsolva. Csaba mind e mellett sem felejt
heti büszkeségét; nemzetsége gyökeret ver Dent- 
magyerben, s egyenes ágon száll Almos, Árpád 
atyja, születéséig. Fiai a magyaroknál hü őrei a 
régi emlékezeteknek s ösatyjok tekintélyének, s 
nem szűnnek meg lelkesítői honfiaikat, foglalják 
vissza a húnok örökségét, melyet a németek és 
szlávok elraboltak.

De Csaba és tizenötezer bujdosó társa nem 
is egyetlen maradványa Attila népének; egy más 
töredék is főn birta magát tartani Hunniában. A 
Kárpátok hegylánczát, mint tudjuk, keletre mere
dek hegyek nagy köre koronázza, melyet dél felöl 
csaknem járhatatlan hegyszoros véd, 8 mely nyű
göt felé kellemesen megnyílik és elsimul. A szá
zados erdőkről, melyek a fönsikot borítják, ma
gyarul Erdélynek, erdők földének, latinul Trans

sylvaniának nevezik. Háromezer hűn vitéz a 
krimhildi mészárlásból menekülve ide vonta ma
gát, mint valami természetes erősségbe ; de amint 
látják, hogy a németek fajuk kiirtására törnek, 
hogy jobban ellappanghassanak, hűn nevöket el
hagyják s felveszik a székely nevet, mely annyit 
jelent mint szék, azaz kormánykerület lakója. E 
mentség segélyével ott gyarapodnak, s független
ségüket mind a németek, mind az oláhok és szlá
vok ellenében föntartják. A székely a magas bér- 
czekröl, melyeken mintegy őrszemül tanyáz, sze
meit szüntelen Ázsia felé fordítja, honnan Csabát 
és magyarjait, s velők együtt szülötte földe föl
szabadítását várja; de várakozása hasztalan, négy 
emberkornak kell elmúlni, hogy az e szabaditásra 
kitűzött idő beteljék, s néki, Attila bajtársai ma
radékának, van fontartva a tiszt, hogy a magya
rokat a húnok örökségébe vezesse. A székely az 
nyugoton, a mi Csaba népe keleten, hivatalos őre 
a hagyománynak. E szerepet magának tartotta a 
közép korban is, s nyelve telve volt a hóditó és 
fiai történetére vonatkozásokkal. így bérczei egy 
orvosi füvének Csaba íré nevet adott, „minthogy 
Csaba, a természet titkaiba avatva lévén, e füvet 
a krimhildi csata után sebesült vitézei s maga 
gyógyítására használta.“ Róla a XII dik század 
után is emlegettek egy honfiúi búsmélasággal és 
gyöngédséggel telt példabeszédet. Ha egy székely 
elvált barátjától, kit, attól tartott, soha többé nem 
lát, igy szóla hozzá nyájas szemrehányással : „Ak
kor térsz te meg, mikor Csaba Görögországból!“

Z E N E .

Rövid visszapillantás a közelebbi 
három évre.

1863, zenészeti szempontból, nevezetes ese
ményekkel gazdag év.

Zellner két históriai hangversenyében láttuk 
a múltat. Wagner elővarázsolta a jövőt. Emlékez
hetünk arra a kacsára is, mely beteges, szárnya 
szegett ugyan, de közénk akarta hozni Liszt ha
zánkfiát.—Az utóbbit illetőleg valószinüleg a gond
viselés bölcs intézkedéseinél fogva 1864-ről is el
mondhatjuk a némettel: auf geschoben ist nicht auf
gehoben. A mese nagy dudáju pásztora már útra is 
kelt, tarisznyáját — mint Mosonyi az Arany „Le
tettem a lantot“ czimü költeményét ellátta zené
vel, — ellátta hamu pogácsával s úti kalandjai 
közt vagy felreppenti a kacsát valamely nádas 
helyről, vagy megtalálja az arany fészket, s ha 
magát az aranymadarat nem is, de hoz aranytojá
sai közül egyet. — Valahányszor Lisztet valaki 
megindítja Magyarország felé, mindig eszembe 
jut, a mivel a római asszony szokta ijeszteni a 
makacs, rósz gyermeket: „Hannibal ad portás !“—

1863 emlékezetes a nemzeti színház feletti 
háborúról, mi, hogy úgy szóljak, egy nyáron hét
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esztendeig tartott. Nevezetes a háború, mert fon
tos volt benne a csekélység, s a tulajdonképeni 
fontost csekélynek tartották. — De inkább hall
gatok, minthogy a kielégíthetlen személyes érdkee- 
ket egymásra uszítva, az országot megint egy má
sodik karthágói háborúba keverjem. Sokan hi
szik, hogy a közelebbi országgyűlés legelső teen
dője lesz : a budai s aztán a nemzeti szinház ügye. 
Sokan remélik, hogy ekkor a budai szinházat in
ternálják a kerepesi ut sarkára, a nemzetit pedig 
externálják a lánczhid végére. — Nem rósz gon
dolat; igy legalább vége lenne az elégüleilenség- 
nek, kivált ha az országgyűlés a színészeknek 
annyi fizetést adna, a mennyit kívánnak ; s ezen
kívül havi zsebpénzt utalványozna a szinházat 
gyakorló közönségnek is.

1863 hozott két magyar operát Huber s 
Böhm uraktól; egy szép dalkölteménynyel gazda
gította irodalmunkat Mosonyi: „Leteszem a lantot“ 
czimü dalával. — Hattyúdal-e ez? Korántsem; 
sőt Mosonyi most sokkal komolyabban vette ke
zébe ama lantot, s oly dalt irt, milyen eddig a 
magyar irodalomban nem volt. —- Kár hogy a 
költemény nem zenére való, s e miatt némely 
észrevételre adhat alkalmat.

1862 zenemű termékei összes száma az egész 
osztrák birodalomban mintegy 1148. Ez összegből 
a) A zongora gyakorlatok s iskolák: 10, melyből 
Magyarországra esik 3. — b) Salon s más ko
molyabb nemű 'zongora darabok: 283, melyből 
Magyarországon látott világot: 70, melyből ma
gyar stilu: 26. — c) Tánczok s indulók zongorá
ra : 267, melyből honi: 37 s különösen csárdás: 
27. — d ) Négykéz, zongora darabok : 27, honi 
5 s magas stilu : 2. — e) Két zongorára: 3; ma
gyarországi : 1. — f) Zongorára zenekarral: 1 s 
ez is Magyarországon. — g) Hegedűre s zongorá
r a : 45. Kettő ezekből honi, s ebből egy magyar 
stil. — h) Gordonkára s zongorára: 5. i) Fu
volára s zongorára 11. k) Orgonára, phisharmoni- 
kára s hármoniumra: 34. 1) Hármonikára: 1. m) 
Czitherára 66- n) Hárfára 3. o) Hegedűre 5. p) 
Két hegedűre brácsára s gordonkára: 1. (Volk- 
manntól) q) Fuvolára, 5, r) Zenekarra: 44. na- 
gyobbára tánczzene. s) Enekiskolák s gyakorla
tok : 5. t) Egyszólamu dalok zoogora kísérettel: 
176. ebből honi 8 s magyar stil 7. u) Egyszóla
mu dalok zongora s még valamely más hangszer 
kíséretével: 2. x) Ének kivonatok dalművekből 
27. y) Több szólamu dalok zongorakisérettel s 
a nélkül: 65. z) Egyházi zene : 62. ebből négy 
magyarországi (Zsasskowszky Andrástól.)

1861 összes zenemű termékei az egész 
Osztrák birodalomban 1167. Ez összegből a) 
Kétkezü zongoradarabok komolyabb tartalommal: 
256, ebből Magyarországra esik 27 s ebből vi
szont 22 magyar stil. b) Tánczok i indulók zon
gorára : 267, melyből magyarországi szülemény j 
34 s ebből csárdás 31. — c) Négy kéz zongora : 
darabok 25, ebből honi 7, magyar 6. — d) Két ;

zongorára : 2. — e) Hegedűre s zongorára 46 f) 
Gordonkára s zongorára: 4. g) Fuvolára s zon
gorára 11. h) Orgonára, phisharmonikára s harmo- 
niumra: 16. i) Hármonikára 2. k) Fuvolahármo- 
nikára: 1. 1) Czitherára 69, m) Guitarre-ra 5. n) 
Két hegedűre, brácsára s gordonkára: 3. o) Fu
volára 2. p) Gyermekhangszerekre s zongorára 1. 
qj Zenekarra: 20. Kettő kivételével mind tánezze- 
ne. r) Egy szólamu dalok zongorával: 77 ; ebből 
9 honi; ebből 6 magyar stil. — s) Egy szólamu 
dalok zongorával s még valamely hangszerrel: 1. 
t) Melodrámai mű : 2. u) Dalkivona'ok operákból: 
13. honi: 1. x) Több szólamu dalok zongorával s 
a nélkül: 85. ebből magyar stil: 1. y) Egyházi 
zene : 50. z) Énekiskolák s gyakorlatok : 6. j) El
méleti munkák: 3.

Nem lenne érdektelen tovább fűzni e szám
sorozatot s azt is tudni, hogy a két év 2315-rc 
menő szellemi termékei közül hány a fiú s hány 
a leány ? (A múlt nyár folytán azt lehetett kiol
vasni a Zen. Lapokból, hogy vannak him- és nő
nemű müformák) továbbá: hány él s hány halt 
meg, vagy született halva? hány származik tör
vényes s hány törvénytelen ágyból ? csempészet 
utján ? stb.

E rövid számlával akarok az olvasónak 
kedveskedni, a mint szokás év végén s év kezde
tén.

Mi 1364 et illeti, ez is meghozza a maga 
gyümölcseit. Zellner ur már megint össze fog szed
ni nehány öreg százast, s nem sokára kétszer fog 
fellépni a muzeum termében. Mondják, hogy a 
philharmonikus urak is gondolkodóban vannak, 
sőt épen a hires 9-ik symphoniát is előadják, 
melyről szükségtelen mondani, hogy Beethoven 
irta. Jobb is igy, mint hogy a közönséget kikop- 
laltassák. E politika olyan, mint mikor valaki a 
tűzzel játszik s megégeti ujját. — Tehát kezdet
nek ez mind szép, s azt hiszem az ily jeleneteket 
fűszerező polémiák sem maradnak el. Ez esetben 
az olvasó tegye félre ama lovagiasságot, melynek 
törvényei szerint a gyengébb féllel kell tartania, 
mert igy könnyen árthat a művészetnek.

BARTALUS ISTVÁN.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Dec. 11-kén.)

A nemzeti szinház részéről kitűzött 50 és 30 
arany díjért pályázó vígjátékok megkezdték ver
senyüket. A mint tudjuk, a bírálók mintegy tiz 
vígjátékot bocsátottak színpadi versenyre s a pá
lyahirdetés föltétele szerint csak előadatásuk után 
fogják elitélni a jutalmat. Az ily pályázást sokan 
fölibe helyezik a rendes pályázásnak; azt hiszik, 
hogy igy nem tévedhetni, mert a siker, a közönség 
tetszése oly ítélet, honnan nincs föllebbezós, s a 
bírálók csak kötelességöket teljesítik, ha ez Ítélet-



nek vakon engedelmeskednek. De vajon a közön
ség nem tévedhet-e épen úgy, mint a bírálók, va
jon kalapot emeljünk-e mindennemű sikernek, az 
esetlegességeket is aesthetikai hatásnak vegyük s 
a netalán mesterségesen előidézett tapsok előtt is 
fejet hajtson a jó Ízlés és erős meggyőződés? Elég 
példát látunk arra, hogy nagy tetszéssel fogadott 
színmüvek hamar elavulnak, mig mások, melyek 
közönynyel találkoztak, lassanként kivívják érde
melt helyüket. íme Katona Bankbánját mellőzték 
a bírálók, a közönség figyelembe sem vette s ne
hány évtized alatt közönség és kritika egyaránt 
melléje szegődtek. A közönség ízlése a társadalmi 
és politikai élet hullámzásai közt oly hamar válik 
előítéletessé, szeszélyessé, sőt esetlegességek rab
jává is. A kritikus is ki van téve e veszélynek; e 
mellett még egy más Örvény is fenyegeti: a rend
szer és elvek csökönössége, mely még a lángész 
ostromainak sem könnyen enged. Mindezzel nem 
azt akarjuk mondani, hogy se a közönségnek, se 
a kritikának ne higyetek, csak azt, hogy mind
kettő tévedhet, s a végső forum nem a mostani 
közönség, hanem újabb meg újabb nemzedékek 
közönségének es kritikusainak véleménye, hon
nan csakugyan nincs föllebbezés, de hová csak 
föllebbezni is kevés Írónak sikerül, mert a leg
több esetben az alsó fórumok Ítéletében se két
kedik többé senki. Továbbá figyelmeztetni kíván
tuk a bírálókat, ha netalán szükségük van reá, 
hogy vegyék ugyan tekintetbe a közönség véle
ményét, de különböztessék meg a nagy közönséget 
a valódi közönségtől, vizsgálják meg mindkettő 
tetszése indokait s ítéljenek szabadon a jó Ízlés 
és meggyöződésök szerint.

Némelyek hibáztatják a nemzeti színházat, 
hogy miért nyitott épen egy felvonásos vígjáté
kokra pályázatot s miért nem inkább nagyobb 
vígjátékokra, vagy épen tragédiákra. Tehát há
rom négy pályadijunk legyen ugyanegyféle műre? 
Ott a Teleki- és Karácsoni-dij ; úgy hiszsztik, hogy 
két ily állandó pályadij a tragédiákra és nagyobb 
vígjátékokra elég még nagyobb irodalomban is, 
mint a minő a miénk. A mi azt a másik ellenve
tést illeti, melyet a Hölgyfutárban olvashatni, 
hogy t. i. egy felvonásos vígjátékra csekély dij 50 
arany, mert az nehezebb mint a 3 — 5 felvonásos, 
nem tudja az ember, csudálkozzék-e vagy moso- 
lyogjon rajta. Nem csak a költészetben, hanem 
másban is, hogy kinek mi nehéz vagy könnyű, 
tehetségétől és hajlamától függ. Petőfinek köny- 
nyü volt szép dalokat Írni, de igen nehéz drámát. 
Kazinczy könnyen irt jó epigrammot, de a költői 
beszély vagy eposz alkalmasint nehezen sikerült 
volna neki. Egészen más kérdés az, melyik genre 
nevezetesb, nagyobbszerü, melyik genreben sike
rülnek ritkábban a költők kísérletei. Azonban e 
szempontból sincs a Hölgyfutárnak igaza. Moliére 
első rendű nagyobb vigjátékaival, értékre nézve, 
bajosan vetekedhetnek bár mily sikerült egy fel
vonásos vígjátékok, mert itt a genre kicsiny, ha a
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mű magában véve nagy is, mig amott a genre is
nagy a mű is nagy. E mellett átalában véve egy 
kis vígjáték inkább sikerülhet, mint a nagyobb
szerü, már csak azért is, mert kevesebb inventio 
kell hozzá, s eleme inkább a könnyed komikum, 
mint a mélyebb. De hagyjuk a vitát; amaz ellen
vetés talán ennyi szót sem érdemelt. Szóljunk a 
pályázó vígjátékokról.

Tények. (Vígjáték 1 felvonásban). — E 
vigjátékocskának nagyon csekély értéke van. 
Alapeszméjéből lehetne alkotni valamit, de a 
szerző képtelen volt reá. Inventiója nagyon sze
gény, alakjaiban nincs élet s általában vontatott, 
unalmas tréfa az egész. Mindenütt látszik rajta, 
hogy csinálva van s a természetes fejlemény he
lyét az iró mesterkedése foglalja el. Meséje rövi
den az, hogy Adél, egy philosopháló leány, teli 
beszéli unokatestvére, Emma fejét, ki szeret és 
boldog, hogy addig ne higyen kedvesének, mig 
tényekkel be nem bizonyítja szerelmét. A szerel
mes leány hajol e tanácsra s hidegen fogadja je
gyesét, gondolván, hogy ha valóban szereti öt igy 
is szeretni fogja, hanem, akkor inkább szakadjon 
vége mindennek. Azaz hogy ezt tulajdonkép nem 
Emma gondolja, hanem Adél, szegény Emma 
csak úgy elhiszi egy pár pillanatra. A jegyes ál- 
tallát kedvese szándékán, azt is észre veszi, hogy 
ez Adél müve. Szövetkezik kigyógyitására nagy
bátyjával. Először is visszaküldi kedvesének a 
gyűrűt, ki erre mindjárt megadja magát s egye
sül a két szövetségessel Adél megbüntetésére. 
Adél is szeret, mit eddig észre sem vettünk. Elhi
tetik vele, hogy mind Emma jegyese, mind pedig 
az ö udvarlója elbujdostak Amerikába, mivel el
vesztették reményöket. A philosopháló leány 
kezd kétségbeesni; ekkor a jegyes és udvarló be
lépnek s mindnyájan boldogok.

Mindjárt az expositio jelenete nagyon hibás. 
A két leány hosszú és unalmas párbeszédében 
nem jelentkezik a kedélynek olynemü mozzanata, 
mely kiindulási pontul szolgáljon a cselekvény 
megindulására. Emma elfogadja Adél tanácsát, 
mert a szerző úgy akarja, de mi nem érthetjük 
miért. Mi sokkal élénkebb és könnyebben meg
fogható lesz vala a jelenet, ha Emma valami sem
miség miatt összezördül jegyesével, mi sokszor 
megtörténik a legboldogabb szerelmesek között 
is s ezt panaszolja el Adélnak. Ekkor lett volna 
valami ok, miért Emma oly könnyen hajoljon Adél 
tanácsára, míg most semmi sincs a szerző akara
tán kivül. S ez igy megy tovább is. Szerző moz
gatja alakjait, mint a marionett bábokat, de csak 
maga tesz, beszél mindent s nem alakjai. Minda
mellett a cselekvény vontatva, nehezen halad, ta
lán épen azért, mert a szerző igen nagy erőfeszí
téssel akarná taszítani. Mire az a nagy szövetség 
a két leány ellen, kik valóban nem valami félel
mes ellenfelek. A nagy bácsi meglehetősen szük
ségtelen személy, nélküle könnyen megtörténhet
nék az egész. Továbbá hogy mindkét leány ugyan-
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egy módon gyógyul ki a tények betegségéből, nem 
csak szegény inventióra mutat, hanem lélektani
lag is hibás. Azt értjük, hogy Emma agyíirií visz- 
szaküídésére, tüstént megadja magát, ő úgy se jó 
kedvéből vállalta el e szerepet, de bogy Adélt is 
oly könnyen legyőzze az első tény, holott ö elvből, 
csaknem rögeszméből cselekszik, azt bajosan hi
hetni el. A párbeszédekben nincs se drámaiság, 
se könnyedség. Közönséges hírlapi nyelv sallan
gokkal felczifrázva, mely alól itt ott germanismu- 
sok kandikálnak ki.

Egy szélién'dús hölgy. (Vígjáték 1 fel
vonásban.) E második mü az alakok rajzolásában 
s némely részletben több tehetséget árult el, mint 
az első, de úgy tetszik mintha alapja gyöngébb 
volna amazénál. Szerző egy férjet léptet föl, ki
nek szép és derék neje van ; a férj szereti a nejét, 
mégis hiányzik valami boldogságából s ez a va
lami előtte nagy dolog. Neje nem tud se zongo
rázni, se énekelni, se festeni s nem oly olvasott, 
szellemdús, hogy a társaságokban ragyoghasson, 
irigyeltessék. A nő igyekszik zongorát, éneket 
tanulni, szellemdúskodni. A férj bele szeret. Ilma 
megsajnálja barátnőjét s elhatározza a férj kigyó
gyítását hóbortjából. A férj udvarol neki, ő pedig 
kínozza idegességével. A férj összehasonlítja ez 
ideges teremtést kedves nejével s kezd kigyó
gyulni a szellemdús hölgyek bámulatából. Ilma 
nem elégszik meg ezzel, megijeszteni, büntetni is 
akarja s bevonja Bellát a tervébe s a férjnek le
velet irat vele, melyben ez tudtára adja, hogy nem 
felelhetvén meg igényeinek elbujdosott. A férj megi
jed, neje keresésére indul. Meghüti magát, náthásán 
tér vissza s ím otthon találja nejét a pamlagon 
szunyadva. Kibébülnek, Ilma pedig külföldre in
dul, honnan nem rég tért vissza.

Szerző a szellemdús hölgyet eleinte gúnyos 
értelemben látszott venni, azaz a nők azt a faját 
akarta volna rajzolni, kiket a művészeti vagy 
irodalmi dilettantismus bizarrá, phantastává s oly
kor emancipálttá tesz, bár látszólag némi ragyo
gó, vonzó tulajdonokat is kölcsönöz nekik. Ilma 
rajza eleinte így is indul, de hamar összezavaro
dik minden s tulajdonkép nem tudjuk kivel van 
bajunk. Különösen hiba az, midőn Ilma tervet 
gondol ki barátnője férjének kigyógyitására, nem 
csak azért, mert ez már nagyon elhasznált vigjá- 
tékirói fogás s itt nincs valami uj módosításban 
feltüntetve, hanem azért is, mert az ily szellemdús 
emancipált hölgyek nem szoktak ily szánakozók 
lenni s örömest elfogadják az udvarlást, ha nem 
egyébért, csak a férfiszivek tanulmányozásáért is. 
Azonban majdnem leggyöngébb az egész műben 
az a jelenet, midőn Ilma idegességével utáltatja 
meg magát. Hát az idegesség az ily értelemben 
vett szellemdússág kényszerű következménye e 
vagy inkább esetleges, szellemi tulajdon-e vagy 
materiális ? Nem szenvednek-e derék hölgyek is 
idegességben, önhibájokon kívül s vajon Bella 
nem lehet-e betegség következtében ideges, s ak

kor mi lesz a megtért férjből ? A férjnek a phan-
tástaság, bizarrság és emancipáltság jelenségeitől 
kellene megundorodni, melyek a szellemdússág 
burkából lassanként kifejtenek. Szerző mindezt 
mellőzi s úgy szólva maga dúlja föl vigjátéka 
alapját. Bella igen együgyünek van rajzolva, mit 
az előadó színésznő még túlzott, holott neki csak 
akkor kellene nevetségesnek lenni, midőn férje 
kedvéért énekel, szellemeskedik, mihez nem ért, 
máskéntpedig kedvesnek, szeretetreméltónak, csak 
az ellentét kedvéért is. így néha kísérteibe jö
vünk azt hinni, hogy a férjnek csakugyan van 
oka elégedetlennek lenni neje libaságával. A le
vélírás, a meghűlés, a náthás tüszkölés mind el
maradhattak volna. A mü hosszabbra nyúlik, 
mint a hogy kellene, némi hatást vadászó fogá 
sokért, melyek azonban nem tettek hatást. Pár 
beszédei élénkebbek s drámaiabbak, mint az 
első vígjátéké, de nyelve sem eléggé szabatos, 
sem eléggé magyar. Csodálatos hogy költőink kö
zött a színműírók gondolnak legkevesebbet a 
nyelvvel. Istenem mikor érjük meg, hogy szinhá 
zunkban egy-egy hibás szókötés, roszul hangzó 
mondat, vagy kirívó germanismus a nem tetszés 
jeleit idézze elő a hallgatóság ajkáról, mint a Thé- 
átre Frang fiséban? Szegény magyar kritikus, 
miről álmodozol ? Elégedjél meg, hogy van nem
zeti színházunk, s hogy közönségét még nem csa
logatta el egy pár magyar lap a német színházba. 
Különös jele az időnek, hogy nehány magyar iró 
hogy buzog a német színház mellett a nemzeti 
rovására. Nem egyszer olvashatni egy-két ma
gyar lapban, hogy mily jeles a német színház, s 
mily gyönge a nemzeti. Mindez mintegy izgatás
ként tűnik föl, hogy a magyar közönség pártol
jon el szinházától. Érdemes pályatársaink, tagjai 
az „Ifjú Magyarországnak,“ kik egyébiránt ve
lünk együtt a „Vén Magyarországba“ is beilletek, 
nem igy szokás ellenzéket képezni bárminő igaz 
gatóság ellenében. Ostromoljátok a színházi igaz
gatóságot, a ti szerencsétek lesz, ha valami oko 
sat tudtok mondani, de ne menjetek tovább. Mily 
furcsa lenne például, ha valamelyiteket az a sze
rencsétlenség érné, hogy kineveznék a nemzeti 
színház igazgatójának s ime, mikor átveszi az 
igazgatóságot, már az egész magyar közönség az 
ujtéri színházba pártolt. Szerencsére soha sem fog 
ilyesmi történni, bár hogy megtörténjék, nem 
rajtatok múlt.

GY. P.

V E G Y E S .

— Dec. 28-an tartá az akadémia múlt évi 
utolsó ülését, mely a philosophiai, törvény- és tör
ténettudományi osztályoké s egyszersmind összes 
ülés vala. Érdekessé Römer Flóris 1. tag előadá
sa tette a Vas megye déli részein talált templomi 
falfestvény ékről, melyek másolatait be is mutafcá.
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Ezek a veleméri, turnicsei, tótlaki s martyánczi 
(részint már romban levő) templomok falairól va
lók s a XIV századig mennek föl. Különösen fi
gyelemre méltó Sz. László, király legendája, mely 
képsorozatban ábrázoltatik a falon. Ott vau pél
dául, kunok elleni harcza; s ha bár a hadi viselet 
a kép századának harczi jelmezével valószinüleg 
Összevegyül is ; mégis közelebb fog az járni a ku
nok és magyarok régi fegyveröltözékéhez, mint a 
mit későbben merő képzelem összeállított. — Az 
összes ülés fő tárgya azon vegyes bizottság je
lentése volt, mely az országos miimaradványok 
fentartása iránt uj vélemény adással volt megbíz
va. A javaslat egyhangúan elfogadtatott, s felkül
detik a m. k. helytartó tanácshoz. Hajnik Imre 
posonyi tanárnak múltkor részben felolvasot^mo- 
nographiája Szécsi Mária utolsó éveiről, az Érte
sítőben ki fog nyomatni. A zürichi tanulók névé 
ben b. Knezevich Victor Kazinczy Eerencznek 
Gessnerhez az idylliumok írójához szóló két leve
lével kedveskedik az akadémiának. 1782- és 1783 
ból valók. Zsoldos I. r. tag a Beszterczebánya 
és a fiscus közt lefolyt óriás perben találtató tör
téneti okmányokkal ajándékozd meg az akadémi
át. Végre az akad. tökéhez s házépítésre újab
ban mintegy 1700 forint adomány folyt be.

* A „M. S “ hiteles forrásból értesül, hogy 
gr. PálfFy Mór, k. helytartó ur ő excja kegyes volt 
kieszközölni, hogy a magyar akadémia könyvtára 
részére az országos alapból 14000 forint utalvá- 
nyoztassék. Ez összeg részint könyvek beszerzé
sére, részint beköttetésére lenne fordítandó.

A nemzeti muzeum képtára ismét két be
cses müvei gazdagodott; egyik Markó Károly 
olajfestménye „Krisztus a keresztfán.“ E kép 
1827-ben készült, midőn a boldogult művész nem 
kizárólag a tájfestői szakmában működött, s má
sodkézből dr. Fortmajer birtokába jutván, Fort
majer végrendeletileg a múzeumnak hagyd: A 
másik: „Dévény romjai Pozsonynál“ Ligeti An
taltól.

* Gr. Mikó Imre becses éremgyüjteményét, 
— szakértők becslése szerint 6000 frtot ér — a 
nagyenyedi collegiumnak ajándékozd. Azt már 
említettük volt, hogy a nemes gróf szintén ez is
kola egykor oly gazdag könyvtárát gazdagítá az 
összes világirodalom classicusainak gyűjtemé
nyével.

* A „P. N.“ szerint gr. Batthyány Lajos 
özvegye 1678 forintot gyűjtött az alföldi szüköl- 
ködöknek. A pénz már el is küldetett Török-Be
csére, Heves és Békés megyékbe kiosztás végett. 
A grófné maga 500 írttal járult a gyüjtelékhez.

* Múlt hétfőn ünnep volt a nemz. színházban.

Nem volt „teljes kivilágítás“— sem valami uj gé
pezetet nem mutattak be: hanem III. Richardot 
adták ; Tóth József töltötte cl a sziveket gyűlölet
tel Richard és méltánylattal a maga színészi buzgal
ma iránt. Különben ez a színház rovatába tartozik; 
itt csak annyit, hogy vajha többször láthatnánk 
shakespearei darabokat színpadunkon mint mos
tanság s ne rontaná annyira az illusiot a hátrá
nyosan koldus kiállítás, a ringy-rongy ruházat, 
mely Anglia peerjeit fedezé. Ha „Faust“ megér- 
demlett — 0 ezer forintot, talán a drámától sem 
kéne egy pár százat sajnálni. A nézőtér, ha nem 
is szorongásig, de jól megtelt, a mi shakespearei 
daraboknál nagy ritkaság.

* Molnár felszólitá a vidéki színészeket: 
adjanak neki fölhatalmazást, hogy felsőbb helyen 
engedélyt kérhessen vidéki színi nyugdíj- és se
gélyintézet megalapítását eszközlő bizottság szer
vezésére.

* Hollósy Kornéliát felszólitván a pesti né
met szinház igazgatósága, hogy vendégszerepeljen 
a városi színpadon: azt válaszold, hogy magyar 
művésznő lévén, Magyarországon csak magyar 
színpadon léphet fol.J

* Thackeray Vilmost, az angol regényirók 
ha nem is első, de legalább második hősét innep 
szombatján halva találták ágyában. Elég soká élt, 
hogy nevét halhatlanná tegye, de elég rövid ideig, 
hogy az igazi költészet minden barátja igy ne ki
áltson fel: még igen korán volt! Született 1811- 
ben, Kalkuttában, hol atyja hivatalnok volt. Ele
inte festész akart lenni s csak mikor vagyona el
fogyott, jött tudatára, hogy jobban tudja az iró- 
mint rajztollal kezelni. Regényei: „Hiúság vásá
ra,“— melylyel legelőször vonta magára az olvasó 
világ figyelmét, — „Esmond Henrik,“— mind
kettő magyarra is le van fordítva, — „Pendennis“ 
és „The newcomes.“— Most is egy uj regényen 
dolgozott, melynek be1* égezésében a halál gátlá 
meg. Ezenkívül tartott felolvasásokat az „angol 
humoristákéról, a „Négy Györgyéről, (ez utób
bi müve a „Figyelőben“ is volt ismertetve.) — 
Szerkesztője volt a „Cornhill Magazinénak. Egy 
szóval: még igen korán volt!

* Az „Alföldi segélyalbum“ szerkesztői tu
datják előfizetőikkel, hogy az album megjelenését 
eddig „tőlük nem függő akadályok“ gátolák, most 
azonban ezek el lévén hárítva, í’övid időn remé
lik kielégíthetni előfizetőiket.

* Keleti Gyula „Róma és Jeruzsálem“ czimü 
regényt irt, mely a rómaiak és zsidók szokásait, 
Nero házi életét, Jeruzsálem pusztulását s a ke
resztyén egyház gyermekkorát rajzolja, de a „P. 
N.“ szerint a császári rendőrség lefoglalta.
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MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta 
Hungáriáé historica.) Kiadja a magyar tudományos 
akadémia törte'nelmi bizottmánya. Második osztály : 
írók VII, XI, XII kötet. (19, 20, 21 sz.) N8r. IX és 
331, 484, CIX és 461 11. Ara egy kötetnek 3 ft. 15. 
Négy kötetből álló folyamnak 10 ft 50 kr. (Eggen
berger, P e s t) ,

KÍSÉRLET A RENDEZÉSI KERDESEK részletezett 
MEGOLDÁSÁR A. Irta Kovács Lajos Ára 1 ft. Egész 
tiszta jövedelme az inségalapé. Nör. 122 1. (Kertész, 
Pest, Í86 i.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
P. B. P. urnák Kassa. Ezennel küldjük mind a 

múlt, mind a mostani félévi folyamot. Ára a kettő
nek 10 ft 80 kr.

Sí- S. Marosvásárhely. Vettünk mindent s elvégeztünk 
mindent. Azaz egy a beküldött 4 ftok közül még 
1862-re következett. Bede 4 füzetben complet. A 
könyvküldésben nem tudjuk, hogy történt olyas hi
ba : mindeniket a maga idejében expediálták. Most 
már az első évi példányok nincsenek teljesen.

V b. B. urnák, Szeged. Köszönet. Alkalmilag haszná- 
landjuk.

R. Hermin urhölgynek, Sz. Mihály úr. A borítékban 
csak a 4 ft volt, a Koszorúi előfizetés nem. Vagy az 
más utón fogjőni?

L. J. urnák Felsőbánya. A könyvek mind expediáltat* 
tak, de talán Debreczenben lesznek annál, kihez

*) 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 
•gósz czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

eddig szoktak küldetni. A Sz. F—ő más kiadó keze 
alatt volt, s mi annak csupán szerkesztője valánk : 
a rendetlenség continuitása nem illeti személyün
ket. Különben szives üdvözlés!

8. F. urnák, Késmárk. A két monda nincs elfelejtve, 
csak alkalomra vár.

Cs. Zs. urnák. Ka.jdars. Még nem olvashattuk, de mi
helyt időt vehetünk rá, a lap is megindul.

Győr ; Sz. I. egylet. Sajnáljuk a botránkozást, annyi
val inkább, mert az nem eredeti czikk. De nem árt 
olykor az ellentábor véleményébe is bepillantani. 
Annyival kevésbbé, mert a Koszorú maga sem hó
dol a materialista elveknek ; s az „Ember eredete“ 
czimű czikksorozat ellensúlyozta, a mi a másikban 
bántó lehetett.

N. Trszty J. urnák. A négy forint évenkinti dij. A kül
döttet beírtuk 1864-re, hátravan 1865, 1866, de azok 
illetőségét e’venkint sem késő fizetni. A munkákat 
nem olvashattuk, ilyenkor sok a baj.

Sz. K.nak. Sz. Szállás. Későn kaptuk 1-én. Már most 
mit csináljunk újabb gyűlésig ? Egyebet is várnánk.

P. Sz. K. Enyed. December is elmúlt, a várvavárt még
sem jő.

T A R T A L O M .
Classicismus és románticismus. Kemény Zs. — Lau

rának. Vörösmarty. — A hajó. Tompa M. — Fredegonda.
Jókai M. — Fény és homály. Nyilas S. — A pünkösdi 

királyság. (Beszély.) Tanács M. — Népköltészet. Molnár 
Anna. (O székely ballada.) Gólfi S. — Az ó hitű szakács
nő. (Utazási töredék. —r. - - Irodalom. — Zene. Bartalus 
I. — Nemzeti színház. Gy. P. — Vegyes. — Uj könyvek. 
— Nyilt levelezés.

Előfizetési felhívás

K Ö S Z Ö R Ű
1864-ik évfolyam ára.

Beállván 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 IS ft, félévre 6 ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utczaszegletén 11 sz.) vagyEmich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz.) 
utasítandó.

Pest, jan. 1. 1864.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

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



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap. HETILAP E lő f i z e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt.

S z e r k e s z tő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is

A SZÉPIRODALOM S Á/T ALÁNOS MIVELTSÉG Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala :küldhetők : Üllöi-út és 3 

pipa-uteza sarkán, 11. sz. Ő K É B Ő L . Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JANUAR 10. 1804. ELSŐ FÉLÉV. 2. SZÁM.

CLASSICISMUS ES ROJMANTICISMUS.

(Folyt.)

A költészetben ismét Aphrodité ült a 
szépség trónjára, Erosz tölté be hév ösztö
nökkel a szeretők sziveit, a kicserélt érzel- 
meknek a nymphák, diyasok, faunok let
tek tanúi, a menny Olymppá változott át, 
a meghalt árnyéka a Lethe vizéből ivott 
feledést, s a hátrahagyott özvegy már 
most férjének nem koporsójára, hanem 
hamvedrére ejté könyeit, a gondviselés he
lyett pedig az ádáz végzet ragadta magá
hoz a világrend intézését.

; Természetes, hogy a polytheismus ta
na csak játékként űzetett e költészetben s 
nem birt komoly jelentőséggel; de azt még 
sem lehet állítani, hogy a fogalmaknak 
adott nevek és jel vek épen semmi hatással 
ne volnának a tartalom szélesbitésére vagy 
összébb szorítására.

Aztán, különösen a hellen remekirók, 
rendkívül finom érzékkel bírtak az eszmé
nyítésre; de egészséges realismusok, min
den phantasticus és féketlen mellőzésével, 
az összhangzás- és széparányosságban te- 
tőződött s csak az élet nemesítését tűzte 
czélul. Ok nem tekinték a földet előkészítő 
helynek a túlvilág számára, nem magasi- 
ták életfeladattá a lemondást, és a test meg
tagadását. A kielégíthetlen vágyak, a bá
natos sóvárgás, a kedély meghasonlása, 
mely a keresztyén romantika lényegét té
vé, a hellen és latin költészetben egészen 
ismeretlen motívumok voltaké

Lehetlen volt ugyan, hogy az antik

világnézet azon költői iskolát, mely a hel
len és latin mintaképek után alakult, any- 
nyira áthathassa, hogy miatta a keresztyén 
hiterkölcsi nézetek veszélyben foroghattak 
volna; de mégis a kedélyek kevésbbé lő
nek arra hangolva, hogy a földet csak a 
megpróbáltatás helyének tekintsék és a 
magasabb kielégíttetést magában az élet
ben is ne keressék. Ezen lendület az anya
giasságot mozditá elő, és az érzékiességet, 
ha megnyerő formában jelentkezett, befog
lalta azon oktatásba, hogy hódoljatok a 
grácziáknalu A bölcseimet, ha nem is a hit
tannal küzdő, de legalább tőle egészen füg
getlen szakmának szerette tekinteni, s ha
bár a spiritualismusnak nem volt ellensé
ge, s ha a pantheisticus nézeteket nem fo
gadta is e l: a rationalismus és szabad vizs
gálat által nyílt kérdéssé törekvék tenni 
egy részét azon erkölcsi rendnek, mely a 
középkorban megállapodást nyert s a test 
jogát, ha nem is gyakorlatban, legalább el
vileg, szűk korlátok közé szorítá.

A renaissance költészete, melynek ne
hány jellemvonását emlitém, a mint tovább 
fejlődött, a képzelem merészségét hajlan
dó volt féktelenségnek tekinteni; a bizarrt 
és phantastieust, mint használhatlan eleme
ket, kiküszöbölé, a népies és erőteljes he
lyébe az átalánost és szabályszerűt igtatá, 
az egyénit és jellemzetest a typicussal cse
rélte fel, s nem az embert festé indulatai
val és szenvedélyeivel, hanem magokat az



26

indulatokat és szenvedélyeket, feloldva az
esetlegestől és a közvetítő elmektől, s ezt 
nevezé idealisálásnak.

S minthogy nem tudott naiv lenni 
mint a hellének, a természetességet gyak
ran hasonlóvá tévé az/örkölcstelenséghez,

. csakhogy illemmel leplezték S minthogy az 
összenyomott érzések kitöréseivel az elra- 
gadóhoz és nagyszerííhöz könnyen társul 
valamely grotesk és fékbontó, a forma és 
tartalom széparányuságát emelte a szépiz- 
lés főelvévé, s a bensőség hiányát elegan- 
tiával tette észrevehetienné, az ürességet 
szónoklattal takarta el, s hideg elmélkedé
seit a művészi irály bubájával balzsamoz
ta be, hogy azt a közönség a költészet fű
szeres lehének vélje.

Az uj klasszikái irodalom megvetéssel 
tekintett az általa háttérbe szorított roman
tika műveire, bár, főleg tragédiái számára, 
kizsákmányolta, hogy a maga módja sze
rint kijavítsa és élvezhetővé tegye. A köl
tészet azon számos középnemeit, melyeket 
oly gazdag bőségben fejtett ki a romanti
ka, ha nem csatolhatá a hellen-latin költé
szet ismeretes három fő neméhez, szigorúan 
elitélte, oly szabályok szerint bírálván meg, 
melyek a renaissance által jöttek inkább 
divatba, s melyek az írókat, kiket törvény
széke elébe állított, a mívek alkotásában 
nem is vezethették.

Szóval, ez a restauratió is, mint a po
litikaiak szoktak, jogosultságát tagadta az 
uj viszonyok által támadt változásoknak, s 
anarchiát talált mindenütt, hol a régi ren
det mellőzve látta.

A klasszikái iskola nem az olasz iro
dalmat, melynek már fényes literaturája 
volt, nem a spanyolt, mely vallásos hevé- 
lyei miatt nehezebben olvaszthatott magá
ba realisticus és érzékies elemeket, hanem 
a francziát, mely később fejlődvén még 
sok betöltetlen térrel birt, gazdagitá leg
több, magas becsű művekkel.

Különösen a drámai irodalom vált e 
nemzet állandó dicsőségévé.

Es sajátságos tény az, hogy a fran- 
czia klasszikái dráma, épen azon tulajdonai 
által, melyek hibának tekinthetők, szerzet

té meg európai befolyásának nevezetes 
részét.

Az aristotelesi három egység még 
szorosabbá vont bilincsei közé kényszerité 
be a drámát, mi által számos használható 
tárgyat kizárt, és a mit fölhasznált, az iga
zi valószínűség helyett csak conventiona- 
lissal léptette a színpadra.

Nagy előszeretettel fordult eszmény
képeihez, a hellen tragédiairókhoz, s mesé
iket átkölcsönzé, hogy másodszor halhatat- 
lanitsa, s nemcsak a rómaiakat, hanem az 
ókor barbar népeit is színpadra hozta; de 
nem érzett semmi kedvet nemzete történe
téhez fordulni, noha az eléggé gazdag volt, 
hogy a lángészt magához igézze.

Corneille és Racine, a klasszika! tra
gédia arany korának képviselői, hazájok 
történelméből egyetlen darabot sem Írtak, 
s Voltaire, ki a már hanyatló tragédiának 
utolsó híressége volt, csak Gruesclin Ade- 
Iáidénak szentelt egy színmüvet. A franczia 
nemzet életéből egyedül a komikum, csak 
az a mi Moliérenek és a többi jeles vigjáték- 
iróknak nyújtott bő anyagot gunyorra és 
ostorozásra, nyert jogot a színpadon.

A franczia klasszikái iskola harmadik 
jellemző tulajdona vagy hibája volt, hogy 
ámbár idegen világból, s többnyire a kö
zépkort megelőző századokból vette a cse- 
lekvényt, személyei, kiket a színpadra állí
tott, a versaillesi udvarból és felső körök
ből vezettettek oda, vagy legalább egészen 
francziák voltak erkölcseiknél és illemeik
nél fogva.

E  hibák m egannyi okok voltak a fran
czia irodalom terjedésére a külföldön.

Az absolutismus már többnyire el- 
nyomta, az anarchiával együtt, a közélet 
szabad mozgását, s jól esett látnia, hogy a 
szépirodalom is, Aristoteles nevében, oly 
szigorú rendre, fegyelemre és szabálysze
rűségre volt utasítva, mint maga az állam.

A külföld, mely a franczia fegyverek 
és hódítási vágy által folyvást vagy lea
lázva vagy nyugtalanítva volt, de miveit 
osztálya a franczia szokások és illem feru- 
lája alatt állott, kellemetlenül lett volna 
érintve, ha a színpadon is azon históriai 
egyéniségekkel találkozik, kikkel szemben
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a hadteren és a diplomatia sikamlós par- 
qnetjén blamirozva vala. Ellenben jól esett 
hallania, hogy a görög, római, parthus, 
armeniai, mahomedán, sőt scytha és ethi- 
opi herczegurfiak és lovagok, a rangjok- 
hoz méltó, vagy néha a homályos vi
szonyok közt élő delnőkkel kifogás nélküli 
illemmel és elegantiával társalognak, a sze
relem első vallomásától kezdve a szomorú 
catastrophig, s azon párisi műveltség min
taképeiként tiindöklenek, melyet minden 
anya fiába és leányába oltani remélt, vagy 
találni óhajtott volna. S másfelől mekkora 
elégtétel volt az, hogy Moliére és a komi
kusok vigjátékáiban a franczia hazugot, 
képmutatót, nyeglét, faragatlan parasztot, 
csábitót és kaczér nőt látta nevetségessé 
téve, leálczázva, kigunyolva és ostorozva, s 
némi elégtételben részesitteték azon befo
lyás, azon foglalások és azon kijátszatások 
miatt, melyeket a Palais-royal és Versailles 
politikája és hadjáratai okoztak.

íg y  történt aztán, hogy a franczia 
hódítás és a klasszikái iskola bilincseit 
együtt hordozta Európa nevezetes része, 
íg y  történt, hogy a franczia nyelv, erkölcs 
és illem, politikai és irodalmi behatások 
által világpolgári jogot nyert, s képessé 
Ion egyik országban a nemzeti irodalom 
fejlődését gátolni, a másikban az önálló s 
halhatatlan művekben gazdag irodalmat a 
politikai változások és a divat ereje által —• 
bár nem hosszas ideig — a franczia szép- 
izlés uszály vivőjévé, a klasszikái modor 
majmává tenni. -

Angliában sikerült a protestáns szel
lemű romanticus Shakespeare és a puritán 
köztársaság fölkent költője Milton, e két 
bámulatos lángész után, a visszahelyzett 
&tuartok és az absolutismus számára, oly 
költészetet rögtönzeni, mely mind a forma 
merevségét, mind az eszmék és indulatok 
kezelését tekintve, a klasszikái iskola után
zása volt ; csak hogy a szenvedély folya
mát sekélyebbé tette, hogy medréből még 
kevésbbé áradhasson k i , az érzelmekbe 
több frivolitást vegyített, és az ékességet 
czirádákkal pótolá. S nemcsak a Stuartok 
udvaronczai, egy Demham és Roscommon, 
hanem Waller a Cromvell magasztalója is,

bókolt az uj iránynak. Sőt annyira ment a 
régi nagy szellemek lenézése, hogy Dry den, 
a kitűnő költő, Shakspearenek, kit becsült, 
nem vélt jobb szolgálatot tehetni, mint ha 
szinműveiből olyat választ, melyet kicsino
sítson, és Miltont a feledtetéstől megóvni 
remélte, az „Elvesztett paradicsomot“ ope
raszöveggé alakitván.

Azonban az erős angol irodalom ha
mar kiépült e beteg hangulatból, s költé
szete ismét friss elevenséggel zsendült föl 

(és a második aranykort teremté, mely még 
máig sem tűnt 1̂ .

Ellenben a szétszakgatottf és politikai 
központtal csak névleg biróVémet nemzet 
irodalma a franczia classicismus fénykorá
ban fejletlen leven, sokáig nem részesülhe
tett azon kevéssé irigylendő szerencsében 
is, hogy idegen minták utánzásával tűnjék 
ki. Nagyjai franczia mivel őséggel bírtak, s 
hideg közönynyel forditák el szemeiket a 
hazai nyelvtől és költészettől, mely finnyás 
izlésöket ki nem elégíthette.

Még a nagy II-dik Frigyes isPárisból 
hozatott Berlinbe akadémikusokat, s midőn 
már a franczia classicismus, a tragédián 
kívül, a többi költészeti nemekben, az ak
kori bölcselettel kézfogva működött a for
radalom előkészítésére, a német uralkodók 
és főurak, hadi és polgári fáradalmaik köz
ben, ezen forrásból merítettek üdülést, csak 
úgym int elődeik, s édelegve sétáltak a füs
tölgő vulkán torkolata körül.

\ Midőn azonban Adelung a fel-német 
jtájszólás nyelvtanát nagy szótára által 
megalapítván, irói nyelvvé kente föl, s mi
dőn kortársa Lessing a német nemzeti iro
dalom reformátorává Ion, nem vala-e ter
mészetes, hogy az uj szellem legnagyobb 
hévvel a franczia classicismus ellen fordult? 
Mert a németeknek nemcsak a színműveket 
kellett az aristotelesi forma szigora alól 
fölszabadítani, hanem saját magukat is azon 
nyelv és műveltség békóitól megmenteni, 
mely haladásaikat gátolá s korlátként ál
lott a nép és a felsőbb osztályok közt. El
lenszenvük nem csak művészi, de nemzeti 
is volt. Bíráskodni akartak a tévedő, és bo- 
szutállani a zsarnok fölött, Ezért történt, 
hogy Lessing a mozgalom embereinek

3*
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közvéleményét képviselte, midőn kérlel- 
hetlen kritikáival iildözé a klasszikái isko
lát. Eljárásában a művészet iránti szeretet 
egyesült bizonyos sertoriusi dühvei, mely 
a megaláztatást és szolgaságot akarta meg
toldani. A német szellemre vert lánczokat 
nézte, midőn a művészi forma és alkotás 
függetlenségét követeié, s midőn minden 
hibát éles színben tüntetett föl, a dicséret
ben oly fösvény volt, mintha a fillér, me
lyet nyújt, a nemzeti érzület kincséből ra- 
boltatnék el.

Lessingnek —■ mint tudjuk — sike
rült a német színpadon a franczia klasszi
kái műformát hitelétől megfosztani; de a 
franczia szellem befolyását a német iroda
lomra megbuktatni oly nehéz lett volna, 
mint e politikai központtal nem biró és 
világpolgári népnél, mely a tárgyilagos
sághoz szokott és többnyire philosophiai 
behatások közt rímelt, nemzeti költészetet 
teremteni, mely a kiviilről nyert lendülete
ket magába olvasztva egészen átalakítsa.

Azonban Lessing és iskolája egyfelől, 
másfelől Schlegel Frigyes, ki a classicis- 
mus ellen a középkori romantikát és Cal- 
deront vezette liarczba, leginkább pedig 
azon német költők, kik Sliakspearet fordi- 
ták és utánozták, s a még számosabb íté
szek, kik a britt költő-király műveit bon-

czolták és bámulták, Staél asszony által is 
segíttetve, ki a német szellemet és irodalmi 
törekvéseket fölfogta és közvetité, végtére 
a franczia classicismus elleni visszahatást 
magába Francziaországba is beszivárog
tatták.

A restauratio utolsó éveiben, 1825 
körül, alakult egy fiatal irodalmi párt — 
élén Hugo Viktorral — s keztytít dobott a 
tekintélyeknek, az akadémiának, s' főleg a 
Théátre Franc;aisnak. Magát romantikus
nak nevezé, mert a forma és képzelődés 
szabadságát követelte. Eleinte szeretett 
középkori anyagokból alakitani. Chateau 
briand-t elődének és Shakespearet mesteré
nek tekintette. Legitimista rokonszenvek 
mellé állitá a Napoleon-eultust, a társadal
mi intézmények iránt idegenséget mutatott, 
s az erkölcsi rendet néha az élethűség, né
ha a hit nevében megtámadá, s midőn tra- 
diái vagy regényei a bűnt diadalra juttaták, 
hivatkozott a valóságra, mely szintén igaz
ságtalan, és a vallásra, mely az ellenmon
dások kiegyenlítését a síron túlra veti.

A júliusi forradalom az uj romantikát 
a sajtó törvények által föloldáa nyűg alól, 
mely mozgását gátolta, s az alkotmány, 
szabadabb szellemével, határozottabb tö
rekvésekre csábitá.

(Vége. köv.)
KEMÉNY Z8IGMOND.

M IT  Z Ú G  A F E N Y V E S . . .

Mit zúg a fenyves, jöjj, hallgasd velem, 
Komoly való, vagy tündér-sejtelem. 
Csapong körülte nyájas esti szél 
S rejtelmes ajka meghatón beszél;
Mely törve omlik a bérczrÖl alá 
A völgyi csermely, mintha hallaná, 
Kavicsmedrében halkan csörgve lejt 
Es sziklabölcsöt s tenger-sírt felejt;
A kis virág, mely a futó habok 
Tükrében oly tetszelgve andalog,
És a madár, midőn bizton pihen 
8 imát cseveg hüs bokra éjiben;
A napsugár, mely mint aranyfonal,
A sürü lomb redőin átnyilal —
Mind fölfigyelnek, — vágysz-e tudni, mért ? 
Zúg, zúg a fenyves, hallgasd és ne kérdd; 
Mit eddig kívülünk nem halla senki,

Az erdők milliárd zöld nyelve zengi 
És visszazengi szivünk csendesen : 
„Szeretlek, kedvesem!“ —
—• S mi reszket végig a zöld lombokon ? 
Alakja, hangja vélünk oly rokon,
Sötét leplében bolygva tévedez,
A h! ezrek éber, szent fájdalma ez,
S hol a sürü bozót titkos homálya 
Örök csendben a hajnalt esdi, váija, 
Nézz csak felé, onnan tekint reád 
S tekintetével uj gyötrelmet ád. — 
Fölöttünk a borongó fellegek 
Viharzó szárnyin is csak ö lebeg,
S ha felbőszülve reng és dörg az ég, 
Villámiban az ö haragja ég 
S a lomb tündöklő harmatcseppjei 
Az ö szemének elsírt könyjei.
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Fönt és alant és bárhol ott leled 
A mint megváltó vigaszért eped. . . 
Zúg, zúg a fenyves, titkait kitárva, 
Figyelj csak híven rejtelmes szavára! 
— És alkonyéi!.. hives, metsző lehel, 
Panaszkodik vagy titkon esdekel;
A Visztulánál, honnan támadott, 
Kétségbeejtő képet láthatott:
Sikoltva röppen a völgyön keresztül 
S a rengeteg megborzad, összerendül; 
Közelben hallja a gyilkos csatát,

Mely őrülten pusztítja önmagát,
Az eltörött kardok végpendülését,
S a hulló bajnokok halálhörgését,
Es látja egy nemzet vérét, hogy oly 
Pazar hévvel s áldatlan ontva foly,
Es a szabadság sebzett angyalát,
Mely térdre esve végső jajt kiált:
S a rengeteg sír, gyötri szörnyen őt,
Hogy mély gyökével úgy a földbe nőtt. . .
Zúg, zúg a fenyves, titkait kitárva,
Figyelj csak érzőn rejtelmes szavára!

LÉVAY JÓZSEF.

P ÜNKÖ S DI  KIRÁLYSÁG.
Beszély.

(Vége.)

III.

Igen! Klárika komolyan szerelmes 
lett Kőhalmiba.

Nem is lehetett különben. A szegény 
leány, mielőtt nagybátyja házába fogad
tatott, a legigény telenebb módon élt. O ha- 
jadonná vált a nélkül, hogy a gyermekkor 
aranyörömeit élvezte volna, szépsége ha
sonló volt a réti virághoz, melyben nem 
gyönyörködik senki . . .  A szerelem isme
retlen volt előtte, legfölebb is nevét ismer
te azon verses jelmondatok után, miket pár 
czukor szivecskén, s „knallbonbonsuok 
szelvényein olvasott, mint zálogain egy 
holdkóros czukrászlegény imádásának, ki 
titkon sohajtozott Klárika után.

Klárika szive azonban, mihelyt a fény 
és kényelem melegítő napját érzé, azonnal 
felpattant. Naponkint találkozván Bellánál 
Kőhalmival, az ügyes, ünnepelt világfi 
gyújtó hatást gyakorolt rá, s a szegény 
leány a sokáig zárva maradt s z í v  egész 
lángszenvedélyével ragaszkodott ideáljá
hoz.

Klárikát egészen elkábítá a szerelem. 
'Talány volt ő önön.maga előtt is. Öntudát- 
lanságában hasonló volt az esti pillangó
hoz, mely kábultan röpkéd a lámpa fénye 
körül, s nem tudja, hogy e fényben leli ha
lálát . . .

A kis leány csak akkor ébredt fel sze-
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relmi mámorából, midőn Bella őt koszoru- 
lányul kérte föl. É szó széttépte szeme előtt 
a bűvös fátyolt, s ő a kiábrándulás legsivá- 
rabb mezején találta magát.

Klárika kétségbeesett. Bellát legna
gyobb ellenségének képzelte, ki magát a 
boldogságot rabolta el tőle, s nem volt ha
talom, mely őt Sárrétiék látogatására bírta 
volna. Honn maradt tehát, sötét gondola
toknak engedve át lelkét, durczás arczezal, 
könyben úszó szemekkel gyászolva kérlel- 
hetlen sorsát.

Mily könnyen felcserélte volna ő most 
nagybátyja minden kincsét eszményképe 
egyetlen biztató mosolyáért! . . Mily nyo
morult aranyfüstnek képzelte ő a világ 
minden gazdagságát a s z í v  legszegényebb 
vágyai irányában! . .

Az udvari dámák észrevették Klárika 
kedélyváltozását, s faggatózni kezdettek 
oka után.

Klárika együgyű őszinteséggel val
lotta be, hogy — szerelmes . . .

A tante-ok felkaczagtak.
— Hisz az nagyon természetes! vi- 

szonzák egyszerre. — A hölgy élete nem 
is élet, mig nem szerelmes . . .  Mi is vol
tunk szerelmesek; sőt ha méltóbb város
ban laknánk, vagy hozzánk illő fiatalem
berek fordulnának itt meg --------

A tisztes kisasszonyok jónak látták a 
tétel következményét elhallgatni: a helyett



azonban a vén leányok sajátos önámító 
képzelgésével beszélték el egyenkint, hány
szor voltak ok szerelmesek, . . . mily elő
kelő urak hódoltak nekik, hány párviadal
ban folyt a nemes ifjak kék vére szépsé
gűk miatt, s mily boldogok volnának ők 
most, ha a szülők zsarnok önkénye szét 
nem tépte volna legszebb viszonyaikat! —

S ez így tartott két óráig Klárika vi
gasztalására . . . Oh! a vén leányok saját
ságos geniuszszal bírnak magukat a iegre- 
gényesb szerelmi jelenetekbe képzelni, s 
felgyújtott phantasiájuk dőre ábrándvilágát 
valónak hinni! . . .

— De liát kibe vagy szerelmes ? kér- 
dék újra, visszaszállva a magasból a min- 
dennapiság terére.

— Kőhalmiba; feleié Klárika röviden.
Az udvari dámák elszörny űködtek . . .

Kőhalmi! Mi volt ez az ő várakozásaikkal
szemben.

— Mit gondolsz, az ég szerelmére! 
ellenveték roszaló kicsinyléssel. — Neked 
equipageod van, inas jár utánad; neked 
méltóságos asszonynak kell lenned . . .

— O, vagy senki; szólt közbe Klári
ka daczosan.

— De az nem lehet!
— Akkor meghalok . . .
S valóban, a kis lány oly elszánt han

gon, oly erős elhatározással mondta ki e 
szót: meghalok, hogy a megrémült nénik 
csaknem pap után küldöttek.

Az udvari dámák összenéztek. A dol
got nem vala tanácsos feszegetni, ez ügy
ben titkos conferentiát kelle tartaniok.

Klárikát tehát a kertbe küldötték, 
maguk pedig tanácsgyülést rendeztek.

E fontos tanácskozmányba a titkárt 
is meghívták.

A titkár, főleg szerelmi ügyekben, 
nagy tekintélyt vívott ki magának az ud
vari dámák előtt. S valóban, a titkár ur 
a konyhabirodalom grácziái körében tett 
hódításai után nem csak önmagával hi
tette el, hogy a kis városban valamennyi 
leány mind ő utána sovárog, hanem a tisz
tes delnőket is meggyőzte arról, hogy a
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szerelem ügyében nálánál illetékesebb bí
ró a földhátán nem találtatik.

A conferentia megnyílt, az előadó 
szerepét a vén kisasszonyok vitték.

A titkár önérzetes fontoskodással hall
gatta végig a kérdéses tárgyat, s mint ora- 
culum, billengeté fejét.

■— Nos, titkár ur, mit mond ön eh
hez ? kérdék végre a nagy tekintélytől.

— Én azt vélem ; feleié méltó pa- 
tlioszszal — bele kell egyezni. . .

— De mit gondol, titkár ur!
— Ismétlem: bele kell egyezni; mon-

dá határozottan. —  ̂ Klárika kisasszony 
szerelmes; azt el nem lehet fojtani . . . 
Csak én tudom, mily ereie van a szere
lemnek!.. Nézzék, sz^p hölgyeim : ott van 
Ilka, Betti, Róza, Mari, Miczi, Nelli, ezek 
mind halálosan szerelmesek belém, s talán 
azt vélik szép kegyetek, hogy, mert nem 
viszonozom érzéseikeií>*dfbjtják szerelmüket. 
Oh nem! Annál égetőbb lánggal lobog fel 
bennök. . .  — Klárika kisasszony kész meg
halni . . .  Oh én tudom, mily könnyű s még' 
is mily szörnyű meghalni szerelemből!.. 
Nincs rettenetesebb halál, mint ki szerelem
ből hal m eg ... Félek, hogy én is annak le
szek elvégre áldozata.. A h ! ----------

A titkár halálra vált arezczal horgasz- 
totta mellére fejét. A dámák elérzékenyed- 
tek, s illatszeres üvegcséik után nyúltak, 
hogy a szegény szerelmes troubadourt uj 
életre hozzák,..

— Szegény titkár ur! . . .  De Klárika 
választását még sem helyeselhetjük . . .  Ha 
mégis legalább báró volna az a Kőhalmi!..

—  Fájdalom,hogy csak nyárspolgárok 
laknak e városban,. .  Mily jövő várna rám, 
ha grófhölgyek körében foroghatnék ...

— Tehát várakozni fogunk. . .
— Az volna a legveszélyesebb m ód... 

Klárika kisasszony nem várhat,. .  neki férj
hez kell mennie; ezt Klárika kisasszony sze
relme, s a méltóságos úr pénztára paran
csolja . . .

A dámák elhalaványodva néztek egy
másra ..

— De Kőhalmi vőlegény. . .  ellen
veték aggódó hangon.
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— Két hét múlva Klárika kisasszony 
vőlegénye lesz!

— De az lehetetlen!
— A legkönnyebb a világon. Enged

jenek nekem szabad kezet, s én két hét 
alatt Klárika kisasszony lábai elé fogom 
hajlítani Kőhalmit.

— De ők szeretik egymást Bellával.
— Nincs könnyebb, mint két szerető 

szivet egymástól elidegeníteni!.. Alkalmas 
gyanúsítások, jól kiszámított rágalom, gon
dosan elterjesztett álhirek, félig átlátszó 
titkok . . .  oh ! ezek még a gyémánt szerel
met is megpattantják. Bizzák csak rám a 
dolgot. Ez az én kedvencz tanulmányom ... 
Aztán, mily fényes diadal lesz ez ránk 
nézve, ha e büszke, nagyratartó Sárrétiné 
leányától a vőlegényt elhalászszuk ? !..

E gondolat termékeny alapot talált a 
vén kisasszonyok lelkében. A szép, szel
lemdús s finom modorú tanácsosné úgy is 
szálka volt szeműkben;.. most alkalom ki- 
nálkozék a legfényíejtebb módon lealázni 
családját. * Q  l.

' A \erv elfogadást nyert, s miután a 
titkárt á Vállalat sikerülése esetére minden 
kigondolható kegyeikről biztositák, a ta
nácsülés feloszlott. ^ f CV %  V

IV.
E conferentiát követő napokon saját- 

szerű mendemondák kezdtek keringeni a 
városban. Mint valami mételyes lég, úgy 
terjedt szét a hír, hogy Sárrétiék a bukás 
szélén állnak, hogy a tanácsbeli ur a vá
rosi közvagyonból fedezte fényesebb ház
tartását, hogy Kőhalmi titkos szeretőt tart, 
Bella pedig régi ismerőseivel áll levele
zési viszonyban------------

Sajátságos jelenség az a kis városok
ban, hogy ott minden hazugság és rága
lom hitelre talál; sőt minél képtelenebb 
vagy hihetetlen valami újdonság, annál 
több figyelemben részesül, s annál maka- 
csabban vitatják igazságát.

Sárrétiné a méltatlanul sértett s z í v  

neheztelésével kutatta e hírek kútfőrrását. 
Hasztalan ! Maguktól látszottak azok te

remni, mint a gomba, s úgy terjedtek, 
mint a — penész..

E ravasz számítással megindított, s az 
irigység roszakaratával buzgón terjesztett 
hírek az eljegyzet pár fülébe is elhatottak; 
Bella és Gyula szivében a bizalom kapcsa 
megpattant, s titkon gyanakodni kezdet
tek egymásra.

A tiszta ég beborult. Komor, elégület- 
len hangulatú Ion mindkettő, izetlen min
den szó, keserű minden tekintet.

E megzavart érzület csakhamar czél- 
zásokat, később szemrehányásokat, végre 
komoly vádakat vont maga után. Minde- 
gyikök ártatlannak érezvén magát, a mási
kat tartá igaztalannak és hűtelennek, s a 
méltatlanul sértett önérzet a szenvedély vi
haros kitörésével akarta megboszúlni ma-
gá-1-

Bella és Gyula közt komoly nehezte
lés tört ki.

Nincs veszélyesebb helyzet a szere
lemben, mint az ily méltatlan neheztelés. 
Az ártatlan szív megcsaltnak hiszi magát, 
s mig rokonfelét méltatlannak tartja érzé
seire, fájdalma boszura érzi magát feljogo
sítva.

Oly könnyű ily hangulatban szét
tépni minden .viszonyt, s igazságtalannak 
lenni egymás iránt!..

A titkár e pillanat bekövetkezését 
leste. Midőn észrevette, hogy a szerető szi
vek gyanúval telvék, elérkezettnek tar
totta az időt, hogy egy lépéssel előbbre 
haladjon.

Minden áron Kőhalmival akart talál
kozni.

Szép tavaszi nap vala. Gyula, egy 
Bellával tartott keserű vita után, zugó fej
jel s fellázadt érzéssel sétált az utczákon, 
mintegy alkalmat keresve, hogy túl áradt 
indulatait kiönthesse.

Ily hangulatban találkozék a titkár
ral.

— Ah, jó napot Kőhalmi ur; szólitá 
meg őt. — Alázatos szolgája... Hogy szol
gál egészsége . . .  Jól mint látom. Hová 
tetszik sétálni ? ..

— Ki a szabadba.
—- En is oda szándékozom; ha nem
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leszek terhére... De nini! mily gyönyörű 
rózsabimbó van mellére tűzve. . .  A legsze
rencsésebb lovag ön . . .  Minden szép lány 
ön után epedez . . .  De megálljon ön. E 
rózsa juttatja eszembe, hogy ön nagy vi
rágkedveld. Akar ön gyönyörű rózsafajo
kat látni ?.

— Hol?
— Uraságom kertében. Jöjjön velem. 

Biztosíthatom szebb rózsákat soha sem 
látott.

Kőhalminak feje zúgott, neki mindegy 
volt, bárhová menjen, csak szórakozást ta
láljon.

Tárczai házi kertébe mentek.
Csinos kertecske volt ez , lombosodó 

fákkal s virágágyakkal ékesítve. A déli 
oldalra Ízletes üvegház nézett, tele forró 
éghajlati növényekkel s ritka virágnemek
kel.

Kőhalmi valóban szerette a virágo
kat. A gyönyörű kert Ízletes elrendezése 
s a legszebb növények szemlélete lassan 
szétszórta komor eszméit, s ő egészen visz- 
szanyerte szellemi erejének egész tevé
kenységét.

A titkár ékes szólással magyarázgatta, 
mennyibe került e kert rendezése, mily 
gazdag áron vásárolták a ritkább növénye
ket; átalában minden szava oda vala irá
nyozva , hogy Kőhalmiban legnagyobb 
véleményt gerjeszszen a nagy úr roppant 
gazdagsága felől.

Ily beszélgetés közt sétáltak végig a 
kerten. Égy lugas fordulatánál egyszerre 
Klárikára bukkantak.

A kis leány virágokat szedett. A mint 
Kőhalmit megpillantá, arczát láng boritá 
el, s virágait ijedten ejté a földre.

Az ifjú eléggé ismerte már Klárikát, 
s igy minden feszély nélkül siethetett ösz- 
szeszedni szétszórt virágait.

A titkár eltűnt. 0  az udvari dámák
hoz sietett, hírül vinni a szerencsés talál
kozást.

A vén kisasszonyok rögtön a kertbe 
siettek, nem azért, hogy Klárika védelem 
nélkül ne maradjon , hanem hogy vala
hogy elröpülni ne engedjék az aranymada- ! 
rat, mely kertjökbe tévedt.

Kőhalmit Klárikával találták. Az ifjú 
udvarias modora bamar elszéleszté a kis 
lány zavarodását, s holmi apróságokról 
beszélgetének.

Az udvari dámák körülvették Kőhal
mit, s annyi nyájassággal halmozták el, a 
mennyire csak képesek valának.

Kőhalmi némi elégtételt talált a szi
ves fogadtatásban Bella szemrehányásai 
iránt, s némi boszu-kéjt érze, midőn e 
szivességet a legfinomabb módon meghá
lálni törekedett.

A társaság jó félórát töltött a kertben, 
megvizsgáltak mindent , körülsétálták a 
legszebb részeket, azután a házba hívták 
őt, hol gazdag uzsonna várakozék reájuk.

Az udvari dámák úgy intéztek el 
mindent, hogy a ház fénye s a nagy ur 
gazdagsága Gyulának szemébe tűntek. El- 
vakitani, elkábítani akarák őt fény és pom
pa kiilcsillámaival.

Kőhalmi nem volt érzéketlen a fény 
iránt. A termek fénye, az asztalkészületek 
gazdagsága, a fényes fogatok és egyenru
hás inasok tarka képekben kergették egy
mást fejében. 0  érezte a csábító syrén mo
solyát, mely a gazdagság aranyleple mö
gül intett feléje.

-— Nem is tudom, mért szenvedem én 
Bella szeszélyeit, midőn ily fényes jövő 
mosolyog előttem; gondolá elkábulva. — 
Bella hotelen . . .  én nem tartozom iránta 
semmi kötelezettséggel.

Kőhalmi az egész délutánt Klárika 
körében tölté, s mielőtt távoznék, meg 
kelle Ígérnie, hogy mindennapos vendége 
leend a nagyúri háznak.

Kőhalmi érezte, hogy a látogatás uj 
alkalmat nyujtand Bellának arra, hogy 
szemrehányásokat tegyen. Ezt kikerülendő, 
a legegyszerűbb módhoz nyúlt, azaz : vég
kép kimaradt Sárrétiéktől.

A titkár sietett hírré tenni a változást. 
Uj gyanúkat és rágalmakat szórt szét a 
városban Bella ellen, s a közönség kígyó- 
nyelvvel támadta meg Bellát.

Sárrétinét dühössé tette e méltatlan
ság ; de a közvéleményt megmásítani nem 
vala hatalmában. Ha valami szerelmi vi
szony megszakad: ott mindig a nőt ítélik
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el, mert a női irigység ezúton szokott sze
rezni magának elégtételt. . .

Bella le vala sújtva. Nem szive, ha
nem hiúsága lön megtörve, s ö érezte, 
mennyire alásülyedt elsősége a világ előtt.

Kőhalmi a nagy ur házában tölté 
napjait, építve arany várakat, alkotva fé
nyesnél fényesebb terveket és jövőt a 
nagy ur kincseiből.

Mintegy két héttel Kőhalmi kimara
dása után a nagy úr fényes fogata állapo
dott meg Sárrétiék háza előtt. Klárika jött 
meglátogatni barátnéját.

Bellát mélyen sértette e látogatás. O 
ebben Kláriba diadalának gúnyos fitogta- 
t.ását látta. Azonban elfojtotta keserűségét, 
s a jó nevelés finomságával fogadta ve- 
télytársát. y

— TudoÖ, édes Bellám, mért jöttem 
hozzád ? kérdé Klárika a szokásos előzmé
nyek után.

— Valóban, kiváncsivá teszesz.. .
— Nászruháidet jöttem megnézni . . .  

Én mindig bámultam azok szépségét.. Sze
retném az enyéimet is azon formák után 
készitetni...

— Tehát férjhez mégy? kérdé Bella 
szorult szivvel.

— Hat hét múlva lesz esküvőm.. .
— Sok szerencsét kívánok hozzá. . .  S 

ki a boldog vőlegény ?
— Nem örömest árulom el, mert fé

lek, hogy kellemetlenséget okozok ne
ked .. .

— Bízvást megmondhatod...
— Tehát nem gyanítod ?
— Nem.
— Kőhalmi Gyula.
Bella jól tudta, mi történik Tárczai- 

val; de azért még is elsápadt, a mint e ne
vet hallotta kiejteni.

— Tehát nem tagadod meg kérelme
met ?

— Legkevésbbé sem ; feleié Bella, s 
előszedve rég félrerakott menyasszonyi ké
születeit, barátságos előzékenységgel rakta 
Klárika elé.

Klárika boldog érzettel vizsgált meg 
mindent, mig Bella szivét a lealázott hiú
ság fájdalma szoritá össze.

— Most jut eszembe, hogy te en- 
gemet koszorulányui hívtál m eg; szólt 
egyszerre Klárika. — Én elfogadtam a 
meghívást. Most én kérnélek meg tégedet 
e szívességre. . .

Bella érezte a tőrt, mely e szavak 
alatt nyomult szivébe; de elfojtotta sajgó 
fájdalmát, s erőtetett nyugalommal mondá:

— Bocsáss meg Klárikám; de én azt 
nem tehetem. . .

— Igaz, te azt nem teheted. Neked
az fájdalmat okozna. Én is gondoltam arra: 
de nénikéim bíztak meg erre-------

Bella arcza lángba borult. . .  Ő eddig 
is gyanitá, hogy e boszu a vén kisasszo
nyok diadalmas irigységéből fakadt: most 
ez őszinte vallomás után meggyőződött, 
hogy Klárika csak eszköz vala, s a nemte
len gúny az udvari dámáktól Ion fejéhez 
sújtva.

Klárika egészen meg volt elégedve 
Bella szives fogadtatásával, s nyugodtan 
tért haza.

— E lány boldog lesz vele; gondolá 
Bella elmélázva; — mert lelke együgyü, 
mint egy gyermeké, . . .  és szive jó, mint 
egy angyalé . . .

V,

Szomorú, fájdalmas napok vonultak 
a Sárréti ház fölé. A tanácsbeli ur egy bí
rói kiküldetés alkalmával erősen áthűtötte 
magát s ideglázba esett.

A családfő betegsége mindig a legna- 
nagyobb baleset a háznál ; s mily nyo
masztó volt ez most, midőn Sárrétiné a leá
nyával történt mellőztetés miatt levert, 
Bella pedig emésztő hervadásban vala! . .

Sárrétiné, mint szerető nő, a főváros 
egyik leghíresebb orvosát hivatta beteg 
férjéhez.

Az orvos megjelent, s megvizsgálván 
a beteget, a bajt annyira súlyosnak találta, 
hogy felépüléséhez alig nyújthatott némi 
reményt. Azonban szigorú rendeleteket 
tett, s minthogy őt betegei a fővároshoz 
köték, megígérte, hogy legtehetségesebb 
assistensét fogja Sárréti mellé rendelni, ki 
a betegség folyamát gondosan észlelvén,
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öt naponkint tudósítaná ja, s rendeletéit szi
gorúan teljesítendi.

Sárrétiné örömmel fogadta az ajánla
tot, s lakást rendezett az assistens számára.

A helyettes orvos másnap megérke
zett. Vasvárinak hívták. Csinos, eleven fia
talember volt, tele hivatása iránti nemes 
buzgalommal, szép készültséggel, finom, 
ajánló modorral.

Sárrétiné első tekintetre megkedvelte 
az assistenst, s legnagyobb bizalommal volt 
iránta.

Bella sokkal jobban belemélyedt saját 
balsorsába, hogysem kiváló figyelmet for
díthatott volna az uj vendégre. Hideg, kö
zönyös udvariassággal találkozott vele, sőt 
kerülte az alkalmat, hogy vele érintkezés
be jöjjön. Később azonban, midőn a fiatal 
orvos fáradhatlan buzgalmát, éji virrasztá
sait s azon csaknem gyermeki részvétet és 
ragaszkodását látta atyja iránt, a hála ér
zelme ébredt föl benne, s kötelességének 
tartá nagyobb figyelmet tanúsítani a fiatal 
ember iránt. E figyelem kevés nap múlva 
érdekké erősödött. Vasvári finom modora, 
tolakodás nélküli udvariassága s szerény 
magaviseleté jótékony balzsamként hatott 
elmarj uíVszivére. Mint felhők közül előmo- 
solygó nap: úgy hatott rá ez ifjú arcza, 
bevilágítva a jövőt, mely előtte eddig ro
mokban hevert.

Bella szive nagy átalakuláson ment 
keresztül, A hiúság, mely eddig vezette 
lépteit, lealázva hevert mögötte. 0  érezni 
kezdé, hogy a hölgynek egészen más hiva
tása van, mint tánczestélyek királynéja 
lenni, . . látta, hogy a fény hiú pompája, 
s a hódolatok szédítő tömjénfüstje nem ké
pes betölteni az űrt, mely a női szívben a 
boldogság befogadására van szánva; . . . 
sejteni kezdé, hogy a hölgy egyedüli, kizá
rólagos boldogságát az igaz, őszinte szere
lem képezi. . .

E gondolat volt az első meleg sugár, 
mely hideg szivébe hatott; . . az első tava
szi langy lehelet a zordon télre, . . . az első 
madárdal kietlen elhagyatottságában! . .

E pillanattól Kőhalmi képe elenyé
szett szivéből, s az üresen maradt tért az 
ifjú orvos foglalta el.

De e fejlődő szerelem fölé sötét fellrn 
borult. Sárréti, daczára a leggondosabb 
ápolásnak, hat hétig tartó betegség után 
meghalt.

A halál gyásza, s a fájdalom könyei 
tölték be a Sárréti házat. A derék nő ösz- 
szeroskadt a nagy csapás alatt; Bella meg
kövült fájdalommal tévelygett körül, mint 
alvajáró, kit rettentő álmák zavarnak szo
báról szobára, nem tudva, hogy a való 
még rettentőbb . . . mint álmai. . .

Vasvári tevékeny szellemmel ragadta 
kezébe az intézkedések fonalát, s mindent 
elrendelt, részben maga végezett el, mit 
hasonló esetek igényelnek.

A temetés fényessé vált. Sárréti köz- 
tiszteletben állt, s mindenki kötelességének 
ismerte a halott iránt lefizetni a kegyelet 
adóját.

A gyászmenet hosszú vonalban huzó- 
dék át a városon. A harangok zúgtak, a 
fáklyák bús lánggal égtek a koporsó kö
rül, az énekkar szomorú hangon zengé 
gyászindulóját.

Sárrétiné és leánya roskadozó léptek
kel haladtak a koporsó után.

E szomorú menettel szemközt egy
szerre fényes fogatok sora közeledék. Ra
gyogó násznép vala az; most jövének visz- 
sza az esküvőről. . .

Az első hintóbán Klárika ült Kőhalmi 
oldala mellett; hófehér nászöltönye könnyű 
habként hullámozta őt körül, fején meny
asszony koszorú, arczán boldogság. A töb
bi hintókban az udvari dámák, a nagysá
gos urfiak, a titkár és egyéb hivatalos sze
mélyek foglaltak helyet.

E különös összetalálkozás a visszatet
szés mormogását kelté föl a gyászmenet
ben. Bella viszonya ismeretes vala minden
ki előtt. E találkozás a legirtózatosabb 
gúny vala, mely még azok kedélyét is fel
lázító, kik irigyei és ellenségei voltak a 
Sárréti háznak.

Bella összerendült e nászkiséret szem
léletére, s akaratlanul is Vasvári keze után 
nyúlt, mintegy védelmet vagy segélyt ke
resve e nemtelen gúny csapása ellen. A 
gyászoló özvegy észre sem vette az egészet,
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Az Ő lelke az örökkévalóság nagy eszméi 
közt tévedezett.

A nászmenet szándékos lassúsággal 
haladt el a temetéses kíséret mellett.

Klárika részvevő'tekintetet vetett gyá
szoló barátnéjára. Kőhalmi elforditá fejét. 
A ravatal fáklyafénye sajátszertí fényt vet
hetett azon bálványokra, melyeket a világi 
múlandóság feledésével kebelében felál
lított.

A vén kisasszonyok a roszlelküség 
diadalörömével fitogtatták álfogaikat, s 
összedugott fővel dicsérték egymásnak a 
jól kiszámított terv sikerülését.

A nagyságos urfiak dón juani hetyke
séggel szemüvegezték a gyászmenetet kí
sérő leánykákat, mig a titkár gőgös eltelt- 
séggel terpeszkedett szét a hintóbán, mint
ha azt akarta volna mondani:

— Lássátok! Ez az én müvem. . En
gem bámuljatok! .

A temetéses menet elhaladt. A gyász- 
dal, mely perezre elhallgatott, újra meg- 
zendült, s velőtrázó hanghullámokban zúgta 
a szerencse elbizakodott fiai után a — mú
landóság átkát! . .

VI.

A temetésnek vége lön. Sárrétiék há
za szomorú tanyája Ion a gyásznak, köny- 
nek és árvaságnak.

Az orvos még pár napot töltött az öz
vegynél. Jelenléte, figyelme, s gyöngéd 
tapintattal alkalmazott gondoskodása jóté
konyan hatott a gyászoló özvegy és árva 
leány élmaj^ult lelkére.

Bella szivét kétszeres fájdalom sajtolá. 
0  két halottat siratott, atyját és — szerel
mét... 0  lelke egész mélyéből szerette Vas
várit, az pedig minden pillanatban eltávo
zandó vala.

S valóban a fiatal orvos pár nap múl
va málháit kezdé rendezni.

— Ön elhagyni készül minket ? kérdé 
az özvegy, — látván az ifjú készülködését, 
— szomorú hangon, könybe lábadt szem
mel.

— Én bevégeztem teendőmet. Vajha 
ne kellene ily szomorú szívvel válnom; fe

leié az ifjú remegő hangon. — A tanácsos 
ur betegsége — -------

— Ne folytassa, kérem! szakitá félbe 
az özvegy. — Én jól tudtam, hogy férje
men csak isten segíthet. . . Ne gondolja, 
hogy vádolom önt. . . Cak a müveletlenség 
és hálátlanság szokta felelőssé tenni az or
vost. . Ön többet tett, mint mennyit hiva
tása parancsolt. . . Ön barátunk, sőt több, 
— gyermekünk volt ez idő alatt! . .

— Oh, mily szent névvel tisztel meg, 
asszonyom! szólt az ifjú elérzékenyülve.

— Nekem csak egy aggodalmam van, 
folytatá az özvegy, — az tudniillik, hogy 
nem érzem magamat eléggé képesnek mél
tókép meghálálni önnek fáradságait.

— Hálával csak én tartozom azon 
szives fogadtatásért, melyben részesülék. 
Asszonyom! én életem legszebb napjait az 
önök házában éltem át.

— Tehát maradjon velünk.
— Azt nem tehetem.
— Miért?
— Asszonyom, szívessége nyiltszivíí- 

ségre ösztönöz. Ha én oly helyzetben vol
nék, hogy a jövő aggodalom nélkül feküd
nék előttem, akkor. . .  akkor azt monda
nám, asszonyom, ruházza rám a szent, az 
édes nevet, melylyel imént lelkemet bol- 
dogitá, azaz: fogadjon gyermekének. . . De 
én fiatal ember vagyok; a pálya, melyen 
haladok, sok időt igényel arra, mig gyü
mölcsözővé teheti a fáradságot; nekem sok 
nélkülözésen kell keresztül mennem, mig 
azt mondhatom : asszonyom, én Bella kis
asszonyt — szeretem. . .

Sárrétiné meglepetve nézett az ifjúra.
— Mióta szereti ön leányomat?
— Az első pillanat óta, hogy meg

láttam. . .
—• Szólott enől leányomnak?
— Soha! Sokkal szentebb vala előt

tem nyugalma, semhogy azt csak pillanat
ra is megzavarhatám vala. Ez egy álom 
volt lelkem előtt, való nélkül; . . . egy 
vágy, remény nélkül. . .

— Ön nemesen viselte magát. Önnek
leányom iránti figyelmét tisztelem. . Ha 
Bella is igy érez-------

— Tehát remélhetek?



— Önt eddig is úgy tekintém, mint 
családom tagját. Én hiszem, hogy ön bir 
mindazon tulajdonokkal, melyek egy leányt 
boldoggá tehetnek. Mi a jövő iránti aggo
dalmait illeti, azok nemes szivéről tesznek 
tanúságot. Mitön pálcája kezdetén el nem 
ér, azt kipótolandja a szerelem, s az anya, 
ki önökben fogja találni vigaszát, enyhü- 
letét. . . Ha Bella is szereti önt: akkor nem 
tagadom meg áldásomat.

Vasvári a boldogság kitörő örömével 
halmozta el csókjaival az özvegy kezét.

— Várjon egy kevés ideig, mig Bel
lával szólok ... mondá az özvegy s elhagy
ta az ifjú szobáját.

Sárrétiné a kertben találta fel leányát. 
Bella a virágágyak közt tévedezett, gyász
ruhája oly szomorú ellentétet képezett a 
tavasz gyermekeivel, melyek a legszebb 
sziliek tarka pompájában üdvözlék a derült 
napot s a derült eget.

— Mit csinálsz, gyermekem? kérdé 
tőle az anya.

— Virágaimat nézem. . .
— Ezek boldogan és szépen virulnak. 

Ápold őket, jó gyermekem. . . Ú gy is csak 
ezek maradnak vigaszul számodra. . .

Bella szemébe könyek szivárgának.
— Mi naponkint szegényebbek le

szünk egy-egy örömmel. . . Vasvári is el
hagyni készül. . .

Bella megdöbbent, arczát halott sá
padtság vonta be.

— Eltávozik? kérdé remegő hangon.
— Készen van az indulásra. . . Jer 

leányom, búcsúzzunk el tőle. . .
— Búcsúzni ? hebegé a leány, s inga

dozni kezdett.
— Neked valami bajod van ? .. kérdé 

az anya.
— Semmi, semmi, anyám! erőlködék 

a szegény gyermek.
— Bella! nekem úgy tetszik, hogy 

t e . . .  te Vasvárit szereted!
— Ah, anyám! sikoltott féí Bella, s 

anyja nyakába borult.
— Most értelek.. . Tehát igazán sze

reted? . .
— Meghalok utána. . .
— Hát ő?

— Ö ? .. Ő nem szeret engem.. .  só
haj tá haldokló hangon.

— Beszélt erről neked?
— Soha!
— Akkor végy erőt magadon, s jer, 

búcsúzzunk el tőle. . .
Bella sápadtan roskadozó léptekkel 

kisérte anyját Vasvári szobájába.
A fiatal orvos remény és félelem ha

bozása közt várta az özvegyet. A mint az 
ajtó megnyilt, s Bella alakját észrevette, a 
boldogság örömével sikoltott fel, s Sárré- 
tiné lábaihoz vetette magát.

Bella mngdöbbenve, ámulva nézte e 
jelenetet.

-- Édes leányom ; szólt az özvegy 
meghatott hangon — öt perczczel ez előtt 
Vasvári urat gyermekemül fogadtam,. . .  ti 
e pillanattól fogva — testvérek vagytok ...

— Testvérek ? .. rebegé a leány mint
egy félálomban.

— Több, édes gyermekem; ti e pilla
nattól — jegyesek vagytok ...

A fiatal szeretők az anya nyakába bo
rultak, s a meghatott özvegy ihletett han
gon mondotta el fölöttük az anyai — ál
dást . . .

VII.

Vasvári pár hétre eltávozott, hogy 
rendbe hozza ügyeit.

Mint komor, zivataros tél után az első 
enyhe fuvalom: úgy hatott a sárréti házba 
a vigasz első meleg lehellete. A gyászoló 
özvegy s a szép árva szemében még sok
szor megindult a könyforrás; de e köny- 
ben már benne volt a gondviselés örök tör
vénye iránti megnyugvás, s egy szép jövő 
iránti biztató remény.

Bella lassankint színesedni kezdett. 
Az idő gyógyító keze s egy boldogító re
mény szelíd behatása alatt visszanyerte 
előbbi szépségét, mig lelke, a hiúság Össze
dőlt bálvány oltárainak romjai fölött, a női 
hivatás legszentebb elveit fogadta sajátjá
nak.

Bella lassankint öntudatra ébredt, elő
szedegette darabonkint félig kész nászöltö
nyét, s titokban, de tele sejtelmes boldog
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sággal, tele a szerelem édes reményeivel, 
rendezgetni, készitgetni kezdé azokat.

Ez alatt a kis városban nagy esemé
nyek szele fuvalt keresztül. A hir villany
szárnyakon terjedt szét, hogy Tárczai, a 
méltóságos űr —̂ megbukott. . .

S valóban a nagy űr házában gyanús 
kinézésű s piszkos kezű alkuszok kezdtek 
sürgölődni, később hitelezők jelentek meg 
kérlelhetlen arczczal, tekintélyt nem ismerő' 
követeléseikkel, végre egy szép reggel a 
nagy ur minden ingó és ingatlan vagyona 
bírói zár alá vettetett.

A nimbusz, mely a nagy ur házát 
körzé, egyszerre szétoszlott, s a titok, me
lyet oly nagy gonddal őriztek, egyszerre 
megpattant.

A nagy ur múltja meg vala fejtve.
Tárczai hosszú évek során át a biro

dalmi fővárosban^ hivatalnokoskodott. El
szakadva övéitől, egyedül, nőtlen állapot
ban élte át legszebb éveit, eltemetve hiva
talszobák actáiban, nem gondolva egyéb
re, mint hogy anyagi szükségeit kielégítve, 
boldog tunyaságban fiizze tovább napjait.

Egy régi közmondás az tartja, hogy 
a szerencse mindig az egytigyüeket vá
lasztja kegyenczeül. E közmondás Tárczai- 
nál teljesen igazolta magát. O hivatalkodá
sának harminczadik évében tetemes örök
séghez jutott. Egy testvére halt meg Ham
burgban, kinek kétszáz ezer forintra menő 
hagyatéka reá szállt.

Tárczai gazdagnak látván magát, rög
tön elhagyta a hivatali pályát, s nyuga
lomba helyezte magát. Hosszas szolgálati 
ideje alatt a bureaucraticus önkény járma 
alatt szolgai meghunnyászkodásban élvén, 
vágyat érzett magában élvezni a nagy 
urak életmódját, s tunya dúslalkodással 
pótolni ki a hosszú évek nélkülözéseit.

Ily czélból telepedett le a kis város
ban, hol beszélyünk vette kezdetét. A bi
rodalmi fővárosban alkalma lévén a rang 
és pénzhatalmak életmódját látni, azt a kis 
városban is életbe léptette. Szakácsot és 
cselédeket fogadott, drága lovakat és fé
nyes fogatokat vásárolt, s hogy valódi 
úrrá váljék, méltóságoltatta magát, s ügy
vezető titkárt tartott. . ,

A rokonok meghallván a nagybátya 
szerencséjét, az ország minden részéből 
előkerültek, hogy méltóságának melegítő 
fényében sütkérezzenek.

Tárczai jó szívvel fogadta valameny- 
nyit, felruháztatta, s udvart képezett belő
lük maga körül.

Tárczai nagy urat játszott, azaz: nem 
gondolt semmivel. A testi élvekbe merül
ve, cselédeire bízott mindent, azt gondolva, 
hogy e jólét örökké tart.

De e jólét, ez erőszakolt fényűzés 
csak néhány hónapig tartott. A háztar
tásba mindenkinek beleszólása lévén, min
denki csak saját érdekét tartotta szem 
előtt, s ha ehhez veszsziik még az udvari 
dámák esztelen fényűzését, a nagyságos 
urfiak korlátlan pazarlását s a cselédek lel- 
kismeretlen gazdálkodását, legkevesebbé 
nem csodálkozhatunk rajta, hogy a tete
mes örökség szépen elolvadt, s a fennma
radt ingóság bírói zár alá került.

A kis városi közönség mohó kíván
csisággal ragadta meg e hirt, s szokás sze
rint azok gúnyolódtak legélesebben a méh 
tóságos ur fölött, kik asztala után élős- 
ködtek.

Mintha mirigyes lég ütött volna a 
Tárczai házba, úgy szétfutott onnan min
denki. A herék azok, kik az üres méhkast 
először elhagyják. Csend és elhagyatott- 
ság váltá fel a különben zajos, fitogtató 
életet.

A cselédek után az urfiak tűntek el. 
A fénymázos czipőket bagaria csizmával 
cserélték fel, s visszatértek oda, lionnét 
előkerültek, a — béresek közé. . .

A titkár még pár napig időzött a vá
rosban. Azt akarta látni, hány leány fogja 
magát megmérgezni miatta szerelmi bána
tában; de midőn azok közül egyiknek sem 
jutott eszébe csak gondolni is a nagy mi
hasznára, összeszedte jól megtömött sátor
fáját, s eltávozott, fitymálva a város szé
peit, kik nem voltak eléggé műveltek fel
fogni az ő szépségének mindenhatóságát.

A Tárczai házban csak a nagy ur sa  
vén kisasszonyok maradtak.

Ez események folyama alatt vissza
tért Vasvári szép menyasszonyához, s min-

N i
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dent elrendeztek a boldog pár menyegző- | 
jéhez.

Egy szép nyári nap reggelén diszes 
nászmenet vonult a templomba, A meny
asszony Bella vala, szép mint angyal és 
viruló, mint az é let. . .

A mint a templom felé haladtak, egy 
rozzant kocsival találkozának. A kocsiban 
Tárczai ült, fülig levont hálósipkában, s a 
vén kisasszonyok, újra előszedett ódivatú 
köntöseikben.

A pünkösdi királynék mélyen behúz
ták magukat köntöseikbe, hogy meg ne is
merjék Őket. . .

Pedig pár hóval az előtt mily gőgös 
fenhéjázással vonultak el Sárréti temetéses !

menete mellett, s mily gúnyosan nevették 
ki a szegény lesújtott özvegy gyászát! ..

A nemezis szeme soha sem alszik! ..
A fény és gazdagság csak pünkösdi 

királyság; csak a szeretet áldása boldo
gító . . .

A nászmenet a templomba lépett, s 
óranegyed múlva mint férj és nő lépett ki 
a boldog pár belőle.

Az exméltóságos ur, s vén nőrokonai 
Kőhalmihoz húzódtak elhagyatott sze
génységükben.

Kőhalmi teljesen meg lehetett elé
gedve kedves kis felesége szerelmével; de 
hogy gazdagság után lihegő lelke hogy 
fogadta Tárczait és az udvari dámákat, 
arról nincs tudomásunk,

TANÁCS MÁRTON.

N É P K Ö L T É S Z E T .
S Z E R E L E M  P R Ó B Á J A .

(Dán-norvég.)

A harczfiak tenger habján, sziget mellett, 
Vitatkoznak egy szép ifjú asszony felett. — 

0  megtartja fogadását.

„En fölteszem vörös aranyomat,
Kis Tili nem szánná holtan Nordman urat.“

,En rá teszem fehérlő nyakamat,
Kis Tili szereti hiven Nordman urat/

Nordman föláll, hallva őket:
Megpróbálom beszédüket.

Nordman vörös selyembe öltözik,
Mintha meghalt volna, lefeküszik.

A hajóhaa most a partra^^fköt,,
Kis Tili ott jár a fehér homok fölött.

„Jó napot mind vitéz fiák !
Mi kárt tevének a hadak !“

,Nekünk a had tön kárt sokat, 
Elvesztettünk egy bajnokot/

Elvesztettünk egy bajnokot,
A fiatal Nordman urat/

Kis Tili ott áll, hallja e szókat,
Ájulva tízszer a földre roskad.

„Ha igaz, hogy Nordman elköltözött, 
Vörös templom álljon pora fölött.

Szürke márványból leszen a fala,
Fehér czetcsont sirjának oldala.

Koporsóját ezüstből Öntetem,
Arany betűkkel is kiveretem.

Hadd mondja, ki arra elforduland ,
Itt nyugszik kis Tili vőlegénye alant.“

Kínjait Nordman ur többé nem szíveli, 
Fölkelvén kis Tilit keblére öleli.

Oh hála Nordman! O megtartá szavát,
S becsülettel meglakta lakziját.

Hála neked gyönyörű ifjú lány,
Szived, hited megtartád igazán.

A kisasszony most győzvén kínain, 
Minden éjjel alszik Nordman karjain.

— 0  megtartja fogadását.
ERDÉLYI JÁNOS.
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FÖSVÉNY T Ö B B E T  KÖLT,
\

Mindenki fejet csóvált arra a házasságra, 
A vőlegény öreg és igen komoly (némelyek szót- 
lannak, mások mogorvának tartották), s a meny
asszony fiatal s igen gyakorlatlan arra, hogy ön
álló lehessen. Kár — mondák — hogy apja meg
engedte e házasságot; de ez oly könnyelmű, az 
egész iránt érdektelen, mihaszna ember volt, — 
lyányának se felvigyázója, se atyja, — hogy nem 
bánta akármi lesz belőle. Ezért is sokan az isme
rősök közül máskép gondolkoztak, s azt tartották, 
hogy bármi is előnyös lesz a lyányra nézve, a mi 
megszabadítja nem neki való környezetétől, s leg
alább oltalmat és tekintélyt nyújt neki, miket 
aligha nyerhetett volna meg festett hajú s kitö
mött mellű, divatbáb atyjától, ki éjjel nappal kor- 
helykedett, s házába mindenféle kétes vagyonú és 
állapotú embereket hordozott.

Az igen ki lön mondva, s folytak az előké
születek. A szép Farre Anikó nyugodtan gondolt 
a jövő békére, otthoniasságra ; és terveket alkot
va háztartásáról — milyen csudálatosán tökéletes 
és kifogás nélküli lesz az, — s előre rajzolva a 
gyönyört, melyet majd a házas életebeli rend- és 
szabályszerűségben talál, megelégedett, boldog, és 
sorsában egészen megnyugodott volt. S hogy is 
ne? Hiszen Clarke Percy, bár azok irányában, 
kikkel semmi összeköttetése nincs, némileg ko
moly, s talán durva is, anyja irányában egészen 
önfeláldozó ; s nem elég biztosíték e ez Anikónak? 
Aztán milyen csendes, kedélyes, mikor ővele be
szél; s ezt még sokallotta is a szegény félénk 
leány, ki atyja zajos életéhez, parancsoló hangjá
hoz volt szokva, s kit azon rohamos, szenvedélyes 
szerelem, mit a költők festenek, épen tönkre tett 
volna. Igaz, hogy ő még alig van húsz éves, s férje 
már harmincznyolcz : hogy az ő fényes barna für
téi tömötten hullanak ifjú arczára, s férjének so
vány ábrázatja körül alig lóg pár szál szürke haj, 
de mégis, ha komolyan gondolkozott a házasság
ról, ísmm talált abban semmi roszat. Tudta, hogy 
valami, regényes szerelmet nem érez iránta, de 
tisztelte\a rendes, csendes, kevés igényű férfit, kit 
mindene» felett most szabaditójának s védőjének 
nézett. Nem volt jövőjében semmi máshoz remény, 
a miért visszautasítsa ez alkalmat, mely tűrhetet
len környezetétől megszabadítja ; s fiatal leányok, 
kik boldogtalanok otthon, mindig találnak elég 
indokot, hogy miért választották épen azt férjül, a 
kit választottak.

Az esküvő végbement; egy héttel utána Ani
kót haza vitte férje Bloomsburyba, s a munkás 
élet megkezdődött.

Percy társ volt egy ügy védi irodában; tisz
tességes jövedelem, tisztességes állás. Valóban 
nincs szó, mely úgy illenék hozzá mint ez: „tisz

tességes,“ mindenben oly tetőtől talpig tiszíésségéS 
volt. Eléggé miveit, elég szép rangú, semmi eséfftö 
se csúf (bár semmi esetre se szép); annyi vagyon
nal, mennyi hivatalnokoknak szokott lenni, ha 
kényelmesen élnek ; semmi szükségtelen vagyona, 
semmi csecsebecséje, semmi elérhetetlen vágya, — 
szóval valóságos mintaképe volt az angol közép- 
osztálynak ; nem szerette senki, nem gyűlölte sen
ki, de mindenki tisztelte. A közéletbeli szokásos 
kötelességeket teljesité rendesen, de minden lel* 
kesültség nélkül. A templomba eljárt minden va
sárnap, ha szép idő volt. Természetére nézve csen
des, szótalan; ritkán tett észrevételt a vezérczik- 
kekre vagy külföldi tudósításokra, a parliament 
végzéseire nem mondott semmi ítéletet, a polémiá
kat részrehajlás nélkül olvasá, s a hadvezérek 
cselekedeteit sem vette soha birálgatás alá. De azért 
senki sem mondta rá, hogy hallgatásának butaság 
az oka; sőt ellenkezőleg, barátai tudták, hogy mé
lyen gondolkozó ember, s hozzá tud szólani akár
mihez, ha akar.

Ilyen volt magaviseleté neje irányában is: 
soha se volt durva, vagy engedékeny, de hízelgő 
vagy előzékeny sem soha ; még az első héten sem, 
mit a devonshirei fürdőben töltöttek, azon édes 
órákban sem, mikor a férj, karjára hajtva fejét, 
feküdt a pázsitop, Anikó pedig mellette dolgozott; 
mikor az idegenek oly véghetetlen boldogoknak 
tartották őket. „Mily szerencsés ember, kinek oly 
takaros kis felesége van, mily bolondulásig sze
relmes lehet bele!“ Mikor pedig e rövid mézes 
hétnek vége volt, hazamentek, a férj hozzá fogott 
dolgaihoz; mintha semmi sem történt volna, mintha 
több éves házasok volnának, úgy viselte magát, 
annyi volta gyöngédség melyet mutatott. Szerencsé
re Anikó nem volt figyelemhez, gyengédséghez 
szokva, igy ez nem esett neki roszul, s boldog és 
megelégedett volt. Foglalkozást talált eleget: há
zát rendezni, a cselédeket kezéhez szoktatni, törni 
fejét a kiadásokon, vajon hova tévedhetett az az 
egy-két krajczár; volt kötni, varrni, hímezni va
lója ; — igy az egész nap csendes elfoglaltságban 
telt el, soha nem volt izgatott, soha tétlen, szép 
lassan folyt ideje, s nem talált benne semmi meg- 
másítni, semmi kivetni valót.

Clarke Percy csak egyet kötött neje lelkére, 
hogy legyen takarékos ; s nagyon kevés volt, mit 
a háztartásra hetenkint adott. De Anikó kimester
kélte, hogy elég lett, azon csudálatos utakon-mó- 
dokon, mit az okos gazdasszonyoknál tapaszta
lunk, kik itt is, amott is meg tudnak egy-egy ki
csit gazdálkodni, a nélkül hogy a család valame
lyik tagja megérezné. Anikó még lyány korá
ban megszokta, hogy mindenével takarékosan 
bánjék, s igy most képes volt csekély hetipénzé-
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bol elég kényelmet, sőt egy kis tényt is szerezni 
házának.

„Remélem, Anikó, nem keverted magad 
adósságba,“ mondá néha Perey, ha az ebéd a szo
kottnál hosszabb volt, s a végén valami csemege 
került az asztalra.

„Nem, Percy, megnézheted számadásomat,“ 
felelt egy kis diadalérzettel neje, s ha hét vége 
volt, hozzá tette: „még meg is maradt nehány 
krajczárom. “

„Jól van. Nem bajlódom kicsinységekkel, 
csak adósságot ne csinálj.“

És Anikó nem csinált soha.
Özvegy Clarkené, a Percy anyja, Islington- 

ban lakott. Öreg, tehetetlen asszony volt, de öreg
sége vagy gyengesége nem tette gyengéddé. Szi
gorú volt mint fia, de nem oly mérsékelt, sokkal 
követelőbb, önzőbb; sokszor mondta fiának, hogy 
„ő nem vette volna el Farre Annát.“ Nagyon fia
talnak tartotta, nem hitte, hogy tudja vezetni a 
háztartást; még az öreg iskola tanitványai közül 
való volt, kik nem hiszik, hogy jól menjen a do
log a háznál, ha az asszony folyvást a cselédek 
sarkában nincs és maga is köztök nem dolgozik, 
kik nem tartanak oly nagy hibának semmit, mint 
ha a cselédet a kamarába küldi valaki, vagy a 
theatartó kulcsát kezökre bízza. — Az öreg is 
mindig verte fia fejébe, hogy házánál mily nagy a 
pazarlás, pusztitás ; — és Percyre, bár tudta, hogy 
mily kevés a heti kiadás s nem is vont abból 
vissza semmit, mégis volt a dolog e folytonos fe- 
szegetésének annyi hatása, hogy azontúl sokkal 
nagylelkübben adta át nejének azt a csekélysé
get is. —

Egy este Percy — ki oly pontos volt min
denben — félórával később jött haza, mint szo
kott. Soha se látta Anikó oly halványnak. Belső
leg felindultnak látszott. Ebéd alatt a szokottnál 
kevesebbet beszélt, csak egyes szavakat, s azt is 
csak úgy, ha egyenesen tőle kérdezett valamit 
Anikó. Nem mondta mi a baja, s Anikó nem mer
te kérdeni. Hanem később, mikor egymás mellett 
ültek az asztalnál, Anikó varrt, ö pedig olvasott, 
egyszer hirtelen felnézett az újságból, s megszó
lalt :

„Anikó, anyám elvesztette egész vagyonát. 
Nem szükség, hogy a körülményekkel megismer
tesselek, úgy se értenéd meg, elég ha megmon
dom, hogy holnap hozzánk költözik. Készítsd el 
számára a legjobb szobát. Azt hiszem felesleges, 
hogy a tartozó gondosságra, és szeretetre, mely- 
lyel iránta viselned kell magad , figyelmeztesse
lek.“ r

Anikó szive elszorult. Erezte, hogy vége 
van boldogságának, de sokkal magasabb eszméje 
volt a női kötelességről, mint hogy ellent mert 
volna mondani. Munkáján tartotta szemét foly
vást ; „Jól van Percy!“ —■ ez volt csendes, tiszta 
hangon ejtett egész válasza. Többet nem szóltak 
a tárgyról, s a férj nem vette észre, hogy míg

csendesen varr neje, lehulló fürte árnyékából el- 
takartan folyvást sír, megnedvesitve könnyeivel a 
finom szövetet reszkető kezében. —

Özvegy Clarkenéval nehéz volt egy fedél 
alatt lakni. Egészen más Ízlése, szeszélyei voltak 
mint az emberek legnagyobb részének; s az en
gedékenységről, lemondásról fogalma sem volt. Kü
lönösen zavarba hozta Anikónak csendes tü
relme. —

„Isten tudja!“ mondogató sokszor magában 
— „ennek az asszonynak tán nem is vér forog 
ereiben, hogy soha se haragszik, soha se beszél 
fájdalomról, vagy kimerültségről.“

De, bár mily igazságtalan bírálója, bár mily 
leplezetlen ócsárlója volt, kegyetlen nem akart 
lenni menyéhez. Csak fösvény és nyers volt, s 
képzelni se tudott oly embert, ki nem nyög, ha 
teher nyomja vállát, nem panaszkodik, nem átko- 
zódik, ha baja van.

Mindjárt másnap, hogy odament, beszélge
tett fiával a házi kiadásokról, kérdezte mennyit 
ád nejének hetenként, mennyit költ erre, mennyit 
arra, s mennyit rak félre azon jövő napok számá
ra, melyek nagyon hamar beállhatnak akárkinél. 
Percy, kire anyja igen nagy befolyást gyakorolt, 
rendelkezését és állapotját minden tartózkodás 
nélkül elmondó; hozzá adván tettei indokolására, 
hogy mennyit számított egy-egy emberre, a ház
tartásnál.

„Hisz az nagyon sok! Mondhatom, gyerme
kem, nemes férj vagy. Tudom nem panaszkodik 
feleséged asszony! Mikor én szegény apáddal 
laktam, nem kaptam felényit.“ ,

„Hát sok volna az, anyám? Én nagyon mér
sékeltnek gondolom. Azt hiszem kevesebből nem 
jöhetnénk ki.“

„Ha kevesebből nem is, de annyi hármunk 
ra is elég lesz.“

Percy hallgatott, csak egyet hm-getett rá, s 
bezárta ajkait elgondolkozva.

„Reméllem, fiam, nem akartad én értem 
megtoldani; elég keserves, hogy tönkre jutottam, 
s kénytelen vagyok nálad lakni, — öreg emberek 
csak magoknak jók, —- de az igazán elviselhetet 
len lenne, ha miattam külön kiadásokat kellene 
tenned.“

„Úgy gondoltam, hogy hat vagy hét shillin
get adok külön“, felelt Percy adakozva.

„Semmi esetre se, gyermekem ! tanuljon nőd 
gazdálkodni, mert most bizony keveset tud. En 
mondom — én, kinek tudnom kell, hisz negyven 
esztendeig vezettem háztartást -— egészen elég az 
az összeg mindnyájunkra, s nődnek csak használ, 
ha megtanulja, hogy kell mindent a legjobban el
intézni.“

„De hiszen nőm eddig sem költött veszteget 
ve. Ugy-e ?“

„De bizony vesztegetve költött, vesztegetve 
bizony. Mindenesetre, fogadd meg tanácsom, kí
sértsd meg. Ha nem lesz neki elég, megmondja, s



akkor inegtoldhatod. Fogadd meg tanácsom, 
Percy; látod, te nem sokára atya lehetsz, min
denre kétszer annyi gondodnak kell lenni, meg 
kell fontolnod mire költesz.“

„Jól van, anyám, megkísértem, ha kevés 
lesz, ha panaszkodik Anikó hogy nem birja a 
munkásakkor is meg lehet javítani.“

„Úgy, úgy fiam. De a szó köztünk maradjon. 
Ne mondd meg Annának.“

„Ügyvéd vagyok“ — monda Percy hamis 
mosolylyal — „s meg tudom titkomat tartani.“

Ki volt mondva a törvény a házi tanácsban, 
hogy Anikót meg kell tanítani a háztartás tudomá- 
nyára, mesterségére; oly törvény, mely soha se 
lépett volna életbe, ha Anikó hü hóval gazdálkodik, 
s a fájdalmat okozó kicsinységeket oly gondosan 
nem titkolja. Percy hajlandó volt kíméletlen és fu
kar lenni, de felháboritólag nem volt az. Próbából 
nem sajnált volna egy s más nehéz terhet neje nya
kába akasztani, de oly feladatot, minek végrevitelét 
nagyon nehéznek tartotta, nem adott volna neki. 
így Anikónak épen gondossága okozta, hogy nem 
tartották elég gondosnak s fájdalmának eltitkolása 
tette öt később oly szerencsétlenné. —

Mindjárt az első hét végével nagyon rosszul 
állottak Anikó ügyei. Az öreg asszony számára 
külön ebédet kellett késziteni, korábban mint 

ásnak, külön, meleg vacsorát, reggelihez to
jást, kalácsot; aztán este a külön thea, hálószo
ba fűtés, gyertya stb. mind új költséget okoztak. 
Szóval a kiadás másfélannyi volt mint a heti 
pénz. Anikó ezen nem ütközött meg, nagyon ter
mészetesnek tartotta s gondolta hogy majd közli 
férjével.

Mikor a fizetés-nap eljött, egyszerűen meg
mondta, mennyivel van hátrányban. „Én nem 
tehetek róla, de ily kis családban mint a mienk, 
nagy különbség hogy egy emberrel több vagy ke
vesebb. A mi kiadásunk épen az, a mi volt, s az 
anyánkra tett költség épen annyi mint az én adó- 
ságom.“

„Már pedig ezután azt is a heti pénzedből 
kell kiállítanod“ felelt Percy kemény hangon.

„A heti pénzemből, Percy ?“
„Abból. Én nem adhatok többet. Csinálj 

vele a mit tudsz.“
„Jól van, Percy, majd megpróbálom“ szólt 

Anikó szelíden.
„Megpróbálni nem ér semmit, ha nem lesz 

meg is téve“, felelt Percy csaknem kitörő han
gon.

„Megteszem a mit lehet“, válaszolt Anikó, 
„de a múlt hétről, Percy, mikor még nem tudtam 
rendelkezésedet, s nem alkalmaztam magamat 
hozzá....... és itt oly kedves, nyájas képpel for
dult férjéhez, hogy ez szelidebben folytatá:

„Most az egyszer kifizetem, de csak most 
az egyszer, és rendes körülmények közt soha 
többet. Jegyezd meg Anikó a mit mondtam, tu
dod hogy hiába nem beszélek. Mennyi az az ösz- 
szeg.

Anikó megmutatta könyvét; valóban sok 
volt a tartozás az egészhez aránylag. Percy las
san, darabonként olvasta ki a pénzt. „Itt van. De 
többet szó se legyen erről. Most már tudod meny
nyit adhatok, s ahhoz alkalmazd magad.“

(Vége köv.) Angolból
y- i-

T H A C K E R A Y .
I.

Mult számunkban röviden tudósítottuk olva
sóinkat Thackeray haláláról, most valamivel kö
rülményesben írhatunk s a külföldi hírlapok 
nyomán nehány jellemző vonást állíthatunk össze 
e hires s nálunk Í3 eléggé ismert regényíró éle
téből.

Thackeray (Villiam Makepeace) 1811-ben 
született, s nem Angolországban, hanem India for
ró napja alatt, Kalkuttában, hol atyja a keletindiai 
társaság hivatalnoka volt. Családja a gentryhez 
tartozott Yorkshireböl s meglehetős vagyonos volt; 
annyira, hogy atyja halála után mintegy 20,000 
livrét örökölt. Azonban mikor ez történt, szülei 
már rég odahagyták Indiát s visszatértek hazá- 
jokba; őt magát még hét éves korában Londonba 
küldték neveltetés végett. A kis Vilmosnak ekkor 
szerencséje volt szemtől szembe láthatni I. Napó
leont. Ugyanis a hajó, melyen utazott, kikötött 
Sz. Helénánál s az utazó társaság a világért sem 
mulasztotta volna el a száműzött császárt „óid

Boney“-t (a Bonaparte név összerántása) megte
kinteni barlangjában. „Fekete szolgánk — igy 
beszélte ő maga gyakran — halmokon át és mel
lékösvényeken elvezetett egész a kertig, hol egy 
komor ember sétált. Ez Bonaparte, mondá a szol
ga reá mutatva, a ki minden nap három juhot 
eszik meg s azon kívül annyi gyermeket, a meny
nyit csak megfoghat.“ Alkalmasint a hindu maga 
is hitte a mit a gyermeknek mondott, mert abban 
az időben Angol- és Németországban furcsábbnál 
furcsább hírek kerengtek Napóleonról.

A kis Vilmos mihelyt Londonba érkezett, 
beadták a Charterhouse-Scoolba, egy alapítvá
nyi iskolába, mely a City közepén ma is virágzik 
s részint nevelő-, részint tápintézet. A férfiút, az 
irót gyermekkori emlékei gyakran visszavezették 
ez iskolába. Regényeiben nem egyszer rajzolja, 
de legmüvésziebben és meghatóbban a „The New- 
comes“ czimüben. Ez iskolából a cambridgei 
egyetembe ment; a többek közt Tennyson, a költő 
és Kemble, a philolog voltak tanulótársai. A ma- 
thematikában csekély előmenetelt tett s bár ked
ves Horatiusát és Homérját később nagy gyönyör
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rel olvasta, mind a mellett nem törekedett a bac
calaureusok közé fölvétetni. Nem igen kínozta 
magát a görög és római irók commentáraival, a 
helyett maga irt commentárt, a mennyiben illustrál- 
gatta és carrikirozta őket, mert kitünően és gyor
san tudott rajzolni. Epen azért művész kívánt 
lenni, s e czélból, midőn átvette atyai örökségét, 
beutazta Franczia-, Olasz- és Németországot. Ho
gyan mulatott Weimarban, minő hatást tett reá 
Goethe, leírta volt egy Leweshez intézett levélben, 
melyet ez „Goethe élete“ czimü müvében ki is 
nyomatott. Ez utazás mindig kedves emléke ma
radt, azonban a művészi pályáról örökre lemon
dott még mielőtt Angolországba visszatért volna. 
Erezte, hogy nincs hozzá elég tehetsége s az iro
dalom terén kívánt szerencsét próbálni. Először 
is humoristikus úti rajzokat irt, melyeket saját 
tollrajzaival illustrált. E kísérletét nem koronázta 
valami feltűnőbb siker; kevés hirt és pénzt hozott 
be, pedig mindkettőre vágyott, részint dicsvágy
ból, részint pedig, mert Öröksége nagy részét már 
elköltötte s tolla után akart élni.

Szükséget, nyomort egyébiránt soha sem 
szenvedett. Már ama dolgozatai is, melyeket ez 
időtájt a Frasers Magazinba irt, jövedelmeztek 
neki annyit, a mennyivel meglehetős szerény igé
nyeit kielégíthette, aztán nem sokára a Punch 
dolgozótársai közé is fölvétetett, a mi mind jöve
delmét nagyban szaporította, mind pedig befolyt 
hire megalapitására. A „Fat contributor“ czimü 
czikke, melyhez a rajzokat is maga szolgáltatta, 
egy csoport humoros satirai rajz, melyek „Jea- 
mes’s Diary“ czim alatt jelentek meg, továbbá 
„Snob Papers“ nagy becsületet szereztek neki 
mind a müértők, mind a közönség, mind a kiadók 
előtt. Ez időtájt adta ki Dickens első regényeit, 
melyek egyszerre oly híressé tették. Thackeray 
első és legjobb regényét csak 1848-ban végezte 
be, jól lehet kezdete már 1846-ban megjelent. 
Minden hónapban egy füzetkét bocsátott közre, a 
hogyan az akkor szokás volt pénzügyi okok miatt, 
s némi változtatott alakban az még most is. A „Va
nity Fair“ oly regén}r, melynek a szakadozott 
megjelenés nem árthatott. Minden füzettel növe
kedtek olvasói s midőn az utolsó megjelent, Tha
ckeray elérte mit kívánt: hires, keresett, ünnepelt 
iró lön. Ez idő óta erős állást foglalt el az angol 
irodalomban s mindent elkövetett, hogy megtartsa 
s erősbítse. Oly jól igyekezett írni a mint csak 
képes volt; mielőtt valamelyik regényéhez fogott 
volna, előbb jól kigondolt mindent, kisimítgat- 
ta, sőt néha újra átdolgozta a mit egyszer meg
irt. Nem szorgalmán, gondosságán, hanem tehet
ségén múlt, hogy későbbi regényei kevésbbé si
kerültek, mint az első. „Pendennis,“ „Plenry Es
mond, „The Newcpmes“ egy s más tekintetben 
bármily jelesek legyenek, teljességgel nem vete
kedhetnek a „Vanity Fair“-rel. Utolsó regénye 
„Philip“ épen nem sikerült, miért vigasztalhatlan 
volt, mert tudnunk kell, hogy Thackeraynek ér

zékenyen esett minden kedvezőtlen Ítélet, melyet 
regényeiről hallott vagy olvasott.

Mint felolvasó is kísérletet tőn, Dickens pél
dájára, ki tökéletes színész, s mesteri előadása ál
tal a kevésbbé jelentékeny párbeszédnek is érde
ket tud kölcsönözni. Thackeray nem volt ily mű
vész, s távolról sem tett annyi hatást, mint társa, 
bár müvei, melyeket felolvasott: „Az angol humo
risták,“ „Négy György“ gazdag történelmi és iro
dalmi tanulmányt, mély észlelő tehetséget és finom 
humort tanúsítanak. A felolvasásnak mind tárgya, 
mind modora, csak finom miveltségü közönséget 
elégíthettek ki, a nagy tömeg unatkozott, mely 
inkább csak azért gyűlt fel, -hogy láthassa a hires 
iró személyét, s másodszor már nem igen jelent 
meg. Ellenkezőleg Dickens folyvást nagy közön
ségnek olvas s e tekintetben is oly kiváló tehetsé
ge van, hogy ha nem akarna hires iró maradni, 
könnyen hires színész lehetne.

Ezelőtt három évvel Thackeray mint szer
kesztő is föllépett, s a „Cornhill Magaziu“ czimü 
folyóiratot alapította, melyet kiadói igen gazdagon 
dijuztak. A közönség nagy részvéttel fogadta, s 
Tackeray, mint szerkesztő is azzal a komolyság
gal fogott a munkához, mely őt egész irodalmi 
pályáján kitüntette. E folyóirat számára fennebb 
emlitett „Adventures of Philip“ czimü regényét s 
egy csoport kisebb czikket, melyek „Roundabout 
Papers“ czim alatt jelentek meg, s melyek között 
a kevés jó mellett igen sok volt a középszerű. A 
szerkesztési gond megbénította tehetségét. A sok 
kéziratolvasás, az örökös levelezés az írókkal, a 
szemrehányások, panaszok, jó tanácsok, szóval a 
szerkesztési iroda titkos nyomorúságai elkínozták 
ingerlékeny kedélyét. Megbukottnak nyilatkoz
tatta ki magát, letette a szerkesztői vezérbotot, 
hogy, a mint maga tréfásan mondá, ismét csak 
egyszerű és boldog tagja lehessen a zenekarnak.

Ez alatt egy régi családi pereldőlése követ
keztében igen jelentékeny vagyonhoz jutott. Ha 
eddig nyugodtan dolgozhatott, most egészen hajla
mainak élhetett. Szép házat építtetett magának 
saját ízlése szerint, hol két leányával együtt (neje 
már évek óta tébolyodéit) tisztelve és szeretve élt 
mindazoktól, kik hozzá közelebb állottak. Ven
dégszerető házigazda volt és titokban sok szegény 
iró jóltevője, átalában gentleman a szó valódi ér
telmében. Említésre méltó, hogy 1848-ban fölve
tette magát a barristerek közé, de pert soha se 
folytatott s nem is volt czélja. Mindamellett öröm
mel emlegette mindig azt az időt, mikor az ódon 
Tempieben lakott s vig históriákat irt a Punch 
számára. Ezek voltak az ő legvigabb évei. A po
litikában is szerencsét próbált; 1857-dik év júliusá
ban követjelöltnek lépett föl Oxford városában. 
Ellenfele Cardwell volt, egy peelha. Thackeray 
ötven szavazattal kisebbségben maradt, de e ve
reséget kevésbbé vette szivére, mint a kritika 
kedvezőtlen nyilatkozatait, melyek mindig fölinge
relték, még akkor is, ha szelíden voltak Írva snem
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épen jelentékeny dolgozatát illették. Képzeljük 
mily örömmel fogja ezt olvasni sok magyar iró, 
kik csak abban hasonlítnak Thackerayhez, hogy 
a kritikát nem tudják tűrni. De Thackeray e gyen
geségét csak barátai ismerték, nem hurczolta un- 
talan a közönség elébe, mi nálunk oly gyakori. 
Egyik barátja nagyon csodálkozott közönyén, 
melylyel politikai vereségét tűrte. „Ebből látom 
— mondá neki — hogy ön nincs a politikai pá
lyára hivatva.“ „Hideg vérem — felelt Thacke
ray — inkább azt tanúsítja, hogy ministerelnök- 
séget érdemiek.“

Halála hirtelen történt, váratlanul lepte meg 
Londont. Igaz ugyan, hogy valami chronikus baj
ban szenvedett, melytől majd sebészi operatio ál
tal remélt menekülni. De e baj nem lehetett köz
vetlen oka halálának, legfeljebb közvetőleg foly
hatott be reá. Agyszélhüdés érte. Azelőtt való nap 
kissé roszul érezte magát, de baja oly kevéssé 
volt aggasztó, hogy szolgájának nem engedte meg, 
hogy éjjel mellette viraszszon. Dec. 24 ke regge
lén halva találták ágyában. „Ki ne látta, ki ne is
merte volna Thackerayt Londonban — kiált föl 
egy északi német lap londoni levelezője — e ma
gas erős férfiút, hatalmas ősz fejével, élénk, szür
késkék szemével, lapos orrával, (gyermekkorában 
történetesen beütötte orrcsontját) ? Halála előtt 
három nappal, dec. 21-kén még a Themse partján 
láttam sétálni, hol a kirakatokban különféle czu- 
koralakok voltak fölhalmozva karácsom ajándé
kul. Thackeray játékokat vásárolt kis és nagy 
gyermekek számára, két csomagba köttette össze 
a mit vásárolt s haza ballagott a Kensington Gar- 
den-ben levő házába, mel}T innen mintegy egy 
német mértföldnyi távolságra van. Vajon másnap 
kilépett e házából, nem tudom megmondani. Ek
kor még ép, vidám volt, s távolról sem sejthette 
oly közeli halálát.“

A „Times“, necrologja végén, következőleg 
jellemzi: „Benne a gyermek naivsága és a férfiú 
tapasztaltsága egyesült. Érdekes jelenség volt 
látni, hogy mennyire szerették barátjai és gyűlöl
ték ellenségei. Az öt csak félig ismerők gyűlölete 
hamar feledségbe merül, mig számos barátjainak 
meleg ragaszkodása hozzá, sokáig emlékezetes 
lesz. Mint mindnyájunknak, neki is megvoltak 
gyöngéi. Gyöngéi egyike volt például túlérzékeny
sége a kritika iránt, miért barátjaitól sok jóaka- 
ratu gúnyt kelle szenvednie. De e gyöngeségek 
eltörpültek összehasonlítva igazán emberi nagysá
gával és jóságával. Lehetlen volt közelebbről is
merni őt s nem venni észre igazságszeretetét, sze
lídségét, alázatosságát, a szenvedők iránti mély 
rokonszenvét s gyöngéd becsületérzését. S e ritka 
tulajdonai még inkább feltűntek, midőn látta az 
ember, mi tisztán és mélyen lát az emberi szívbe, 
mi gazdag élettapasztalása, mily sok tudománya 
van, mi alaposan gondolkozott mindenről mit lá
tott, s mi világosan és kellemmel ad elő mindent. 
Értelemre férfiú, szivre gyermek volt, s ha majd

életirói leplezetlenül tárják föl életpályáját a kö
zönség előtt, úgy hiszszük, bár ki mit tartson róla 
mint íróról, azt mindenki el fogja ismerni, hogy 
alig volt nevezetes író, a ki Thackeraynél neme
sebb, tisztább, jobb ember lett volna.“

Álljon még itt egy kitűnő kritikus vélemé
nye róla mint íróról, mely talán kissé szigorú, de 
sok jót foglal magában. Azonban ezt jövő szá
munkra kell halasztanunk.

Z E N E .

Az egyetemi polgárok segélyző egyletei ja
vára/ adott műkedvelői hangverseny, a muzeura 
tejemében. (Jan. 3-kán.)
/  1. Genovéva nyitánya Schumanntól. Négy
zongorán 16 kézre előadták : Ágoston Irma, Stul- 
ler Ilka, Szebényi Sándorné és Weiss Józsefné 
Braun Emma urhölgyek és úrnők, Mendelényi 
István, Mutschenbacher Győző, Székács Ferencz 
és Wagner Géza egyetemi polgár urak. —

Képzeljünk egy sovány, félröf hosszú akár 
férfi akár női fejet. Hogy lehetne a természet e 
mostoha szeszélyes müvét még jobban eltorzitni ? 
Az egyiket egy kürtő alakú s a másikát egy mai 
divatu réczeszáju franczia kalappal. így tenné 
magát nevetségessé egy liliputi delnő, hét ország
ra szóló krinolinnal, s egy brobdingnagi szűk 
zsákba öltöztetve. így ha a zongorát el akarjuk 
torzitni, tegyünk össze négyet. — E hangszert 
elragadóvá tenni, egyike a művész legfőbb ügyes
ségének, s ilyenkor szokták mondani, hogy keze 
alatt egészen más hangot ad. Ezt virtuozitással 
elérni nem lehet (a zongora legtöbb virtuóznak 
csak vágó deszkája) hacsak eme száraz techniká
val költői ízlés nem párosul, mi a zongora szebb 
sajátságait előtérbe helyzi, gyengeségeit fedezi, 
szóval mindent elkövet, a mit a művészet elkövet
het a költői szép kifejezésére. — Ily tulajdonai a 
zongorának a gyöngédség, mit szeretettel magas
ra lehet fokozni, s ehhez járul a művész — ta
pintata, minél fogva a különben lakonikus hang
szer énekszegénységét a mennyire lehet elpalás
tolja, s kárpótolja. Ezekkel ellenkezőleg, ha a 
zongorától Schumann s Wagner drámai erejét kö
veteljük, előadásunknak iskolai szaga lesz s meg
közelítjük a bádogosok s rézművesek műhelyé
ben hallható zajt, mikor e művészek fürdő káda
kat s üstöket kalapálnak. A négy zongora ott, hol 
máskép nem lehet iskolázni, alkalmas; t. i. fejti a 
taktusérzéket, de a tanító óvatossága nélkül szint
annyit árthat a jó ízlésnek. Hangversenyi előadá
sokra csak abban az esetben ajánlható , ha nem 
erőkifejtésre, hanem a több szólamu dallamok 
tisztasága s könnyen kezelhetése végett alkalmaz
zák, sőt igy is, a mennyiben a sok szólam mind 
csak zongora szinezetü, hálátlan. — Egyébiránt

4*
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Genovéva nyitánya előadói elég összevágőlag mű
ködtek.

2. Szeretlek dal Liszt Ferencztől s egy má
sik dal Zimaitól. Énekelte Brencsán Eliza k. a. —

3. Airs basquirs. Piattitól gordonkára; elő
adta Szuborics Manó. —

4. Quintett, az az ötös kemény eszben Húro
méitól, zongorára, hegedűre, brácsára, gordonká
ra, s bőgőre, előadták: Barabás Alice k. a. Wag
ner László, Ritter Sándor, Szuborics Manó és 
Bugár Ferencz. — Hummel e szép művében is 
látszik a zongora iránti előszeretet. Barabás Alice 
k. a. mint a főszerep kezelője kitűnő volt mind 
férfias játékával, mind azzal a gyöngédséggel, 
mire — mint általán hiszik — csak egy női s z í v  
képes. — Ily szép reményű növendék, kiről biz
ton hiszem, hogy más alkalmakkor is fűszere lesz 
az ily nemű hangversenyeknek, sőt idővel a mű
vésznői czimre is igényt formálhat, becsületére 
válik Khayl úrnak, ki jó tanítványai által szokta 
magát megkülönböztetni a zászlóaljakra menő 
zongora mesterektől, kiknek legfőbb ismertető je
lük, hogy Pest utczáin gyorsan szaladnak s min
denfelé kémkednek, ha vajon van-e bámuló- 
jok ? —

5. Septett (hetes) lágy D-ben Bach Sebestyén
től három zongorára, két hegedűre, brácsára s 
gordonkára, — előadták : Wagner Géza, Mariska 
Vilmos, Neumayer Mihály, Wagner László, Mud- 
rony Soma, Stromayr Adolf és Wagner Ödön. — 
Bach Sebestyén e müve kivételes a feljebb leirt 
sok zongorás darabok közül, s mind a hangszer, 
mind a zongora szólamok oly szépen vannak vive, 
hogy bár minő hangverseny díszére válhtnak. Az 
előadó urak szabatosan, szépen játsztak.

6. Evezünk vegyes kar, szövege Tóth Endré
től, zenéje Engeszer Mátyástól, kinek vezénylete 
alatt előadta a pesti zenede erősített vegyes-kara. 
— Szeretném tudni, mivel volt erősitve? tán az 
egyetemi dalárdával ? Ha ezzel, erre csak az az 
észrevételem, hogy fennállása óta a maga erején 
is járhatna, sőt miután segélyezési igényt formál, 
évenként egy dalelőadást tarthatna, minden más 
mellékes eszközök nélkül; mert nincs szebb a jó 
négyes előadásoknál, s mint már a múlt évben 
megjegyeztem, a pesti nemzeti fiatalság dalárdájá
nak fontos szerep jutott itt Pesten a nemzeti zene 
fejlesztésére.

7. Nagy hangverseny Mendelssohntól, hege
dűn előadta Wagner László.

8. Induló és kar Athene romjaiból, Beetho
ventől, négy zongorára 16 kézre előadták, Hoff
man Irma, Lechner Beatrix, Schwei del Anna s 
Wagner Irma k. asszonyok, Antalik Károly, Blas- 
kovics Sándor, Kern Jenő s Wenczel Tivadar. — 
Nem akarom ismételni az első szám alatt mondot
takat, s az egész előadást két rövid észrevétellel 
kisérem: tiszteletet érdemel az oly atya, kinek 
oly jeles zeneileg képzett gyermekei vannak, mint 
a minőket a Wagner testvérekben láttunk ; s más

felől figyelmeztetem az ily műkedvelői hangverse
nyek rendezőjét, hogy a legszebb zene is, ha igen 
sok, unalmassá válhatik.

BARTALUS ISTVÁN.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Dec. 21- és ján. 4-ke'n.)

A pályavigjátékok folytatják versenyöket. 
Közüíök ismét kettő került színpadra, egy egy és 
egy két felvonásos. Az elsőt nem láthattuk; e mu
lasztásért bocsánatot kell kérnünk olvasóinktól, 
ha ugyan kedvvel olvassák szinbirálatainkat, azon
ban gondoskodtunk, hogy rovatunk e része se 
maradjon betöltetlenül. Egyik barátunkat kértük 
föl, hogy írjon e műről: ime bírálata :

Az apám felesége. (Vígjáték egy felvonás
ban.) — Sándor nem akar házasodni. Apja, a már 
régóta nőtlen Mezei, hogy fiát kigyógyítsa ebből 
a nyavalyából, tetteti, mintha maga megházasodott 
volna, hogy Sándorban „irigységet, féltést, vágyat 
költsön.“

Ez az, a minek sikerülni kell a kis, 1 felvo
násos vigjátékban. — A tárgy valóban kényes, s 
csak ennyiből is láthatjuk, hogy itt alig lehet elta
lálni az utat anélkül, hogy a fiúi és apai érzelmek 
kellemetlenebből ne érintessenek, mintsem egy 
vigjátékban szeretnök. Nincs is benne lélektani 
valóság. Az apa természetesnek találja a mit a 
nézők közül senki sem talál annak, hogy t. i. a 
nőtlen fiúban irigység, féltés vagy csak vágy is 
támadjon apja második felesége iránt. Vajon Sán
dor csak olyan szivü és jellemű ember volna-e, 
hogy apja oly teljes biztossággal számíthat a si
kerre ?

Azonban szerencsére Sándor derekabb fiú, 
hogy sem a fiúi érzelmekkel s az erkölcsi renddel 
oly ellenkező érzelmek támadnának benne. Leg
feljebb búslakodik, midőn egy levélből értesül, 
hogy apja házasodik, hogy az öreg ur egy fiatal 
menyecskét hoz a házhoz. Egy megfejthetlen, ma
ga előtt sem világos érzelem sugallja neki, hogy 
ez fonák dolog, s van ügyesség ama párbeszéd
ben, melyben minduntalan eme szomorú refrain 
fordul elő: „apám házasodik,“ sok ügyességgel 
van írva.

Mondom, Sándor a fiúi érzet szerencséjére 
sokkal különb legény, hogysem apja fentebbi szá
mítása jó alapra volna fektetve; de másfelől 
ugyanaz a mű szerencsétlensége is, melynek, a 
mint alkotva van, czéljaaz, hogy Sándor házasod
jék, mely czélt el is éreti a szerző.

Azonban a fiú oly derék ember lévén, más
kép nem lehetett a czélhoz jutni, mint ha a vélet
len kivatik segítségül. Az apa véletlenül gyámmá 
lesz távollétében, —• az árván maradt Róza kis
asszony gyámjává. Erről fillenti az öreg ur a le
vélben, hogy az ö felesége, kit nemsokára haza
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víszen. A véletlen pedig abban segíti ki az egész 
mesét, hogy Róza nem más, mint a kit Sándor 
szeret, mióta Párádon egy estélyen találkozott 
vele — először és utoljára.

Azonban igy is kényes a helyzet: ismét a 
gyöngéd érzelmek igen erős súrlódásától tartha
tunk. Mert Rózát a gyámapának rá kell beszélnie 
(a mi nem előttünk történik ugyan, de annál kü
lönösebb), hogy úgy viselje magát, mintha neje 
volna. Sándor pedig oda jutott, hogy a véletlennél 
fogva csakugyan hajlandóvá legyen az apja elleni 
féltékenységre, miután azt vette el, ki szerelme 
tárgya volt, s kinek emléke gátolta eddig, hogy 
semmi vágya nem volt a házasságra.

Mindemellett ez utóbbi helyzetet föl lehet 
vala használni drámaibb jelenetre. Nagy feszült
séggel várja a néző, mint foly le majd az a jele
net, melyben Róza és Sándor négyszemközt be
szélnek, — annyival inkább, hogy az előkészüle
tek még jobban fölkeltik a kíváncsiságot. De a je
lenetben majd semmi drámai sincs. — Sándor még 
szerelme daczára is kiállja a tüzpróbát s úgy 
akarja megoldani a bonyolodást, hogy elutazik 
messze földre — Amerikába. Természetes, hogy 
ez szükségtelen. Mert apja úgy véli, — eleget 
bűnhődött már a fiú a házasodni nem akarásért — 
s fölfedezi neki, hogy Róza nem neje, hanem gyám- 
leánya, s ha szeretik egymást, legyenek egymáséi.

Látni, hogy a mesének nincs lélektani, er
kölcsi alapja s következőleg nincs drámai, s an
nál kevésbbé komikus magva. Az öreg ur meg
tréfálja fiát. Az úgynevezett megbüntetésre nincs 
bűne a fiúnak, s a bünhödésnek sincs elég értelme.

Egy mellék személy van e műben, ki sze
rencsésebben van rajzolva. Mezei urnák egy tá
voli rokona, egy vén leány, ki gazdasszonyi mi
nőségben van a háznál. Nem azért dicsérjük, mint
ha helyeslenök, hogy oly nagyon kitünteti, meny
nyire szeretné, hogy az öreg ur nőtlen maradjon 
s talán még el is vegye, hanem mivel ügyesen 
van színpadra állítva s valódi komikum foglalta
tik bukásában, midőn képmutató szenteskedéssel 
és kárörömmel árulja el Mezeinek, hogy Sándor 
és Róza, a Mezei vélt neje, szeretik egymást. A 
mellékszemély jobban sikerült a föszemélyeknél, 
az episod a drámai főcselekvénynél. — Nem szó
lunk Sándor barátjáról és mentoráról, ki arra való, 
hogy legyen kivel párbeszédet folytasson Sándor.

Az irói tehetség meglátszik a művön. Meg
lehetős, habár a színpadon elmosódó párbeszéd
beli fordulatok vannak benne s nyelve, — kivéve 
némely igen durva kifejezéseket — a jobbak közé 
tartozik. — A hiba a cselekvényben, a mese al
kotásában van.

A* égben. Vígjáték 2 felvonásban. —- E 
vigjáték valamivel nagyobb hatást tett mint társai, 
azonban ezt nem annyira belértékének köszöni, 
mint inkább annak, hogy szerző a körülünk hul
lámzó életbe merült s elég bátor volt oly osztá
lyokból szemelni ki komikai személyeit, melyek

nálunk igen is nagy kíméletben részesülnek. Egy 
Írónő, egy iró, egy szájaskodó hazafi, a mű legne- 
vetségesb személyei s nem egy czélzás van benne 
társadalmi és irodalmi viszonyainkra. Ez a mű 
leginkább méltánylást érdemlő oldala. Tudjuk, 
hogy némelyek épen ezt fogják hibáztatni benne. 
Emlékszünk, hogy ezelőtt nehány évvel egyik pá- 
lyavigjáték elitélése alkalmával még az akadémiá
ban is élénk vita folyt e kérdésről: vajon helyes-e 
irót választani komikaí személynek s ez által az 
egész irói osztályt mintegy nevetségessé tenni, 
mely különben sem részesül nagy tiszteletben ? 
De vajon az irói osztály vagyon-e nevetségessé 
téve, ha az irók bizonyos faját nevetségessé tesz- 
szük? Vajon az aristokratia, az ügyvédi kar, a 
kereskedőség van-e pelengérre állítva, ha az ari- 
stocraták, ügyvédek és kereskedők bizonyos faját 
valamely költött személy komikai alakjában szín
padra hozzuk ? Bizonyosan nem. De mit is csi
nálna a komikus költő, ha az osztályokat külön
böző ürügyek alatt lassanként elszednök tőle s 
csak a fösvény, pazar, kaczér s más ilyesmi ab
stract fogalmaira utasítnók? Ily elméletek ellen, 
úgy hiszszük, közönség és kritika egyaránt tilta
kozni fog. S ha más osztályokhoz szabadon nyúl
hat a költő, csak az Íróknak legyen az a szabadi- 
tékuk, hogy ne lehessenek komédia vagy satira 
tárgyai, az Íróknak, kik közül annyi keresi dia
dalát elvek, rendszerek, írók és államférfiak kigú
nyolásában megdöntésében, a visszaélések ostoro
zásában — életben,tudományban,költészetben egy
aránt. Ennél nevetségesb tant soha se hallottunk 
s ha épen iró szájából halljuk: difficile est satiram 
non scribere. Mi részünkről mindig bátoritni fogjuk 
komikus és satirikus költőinket, hogy nyúljanak 
társadalmi és irodalmi életünket minél közelebb 
érintő tárgyhoz. A világ legnagyobb komikus és 
satirikus költői az ily tárgyakat kedvelték leg
inkább. Aztán különben is jobb ha mi nevet
jük bohóságainkat, mint ha mások.

A vígjáték hősnője, Semiramina, egy írónő, 
akar lenni. Épen egy jótékony czélu, Lármásme
gye nemzetgazdasszonyai javára adott tánczviga- 
lomban vagyunk. Mindjárt az első jelenetben két 
vendég lép föl, Bors és Zord, amaz tisztviselő, ez 
független közbirtokos. Beszélgetnek egyről más
ról, az üres hazafiságról is, azonban beszédük nem 
az exposffio dialógja, hanem csak okoskodó collo
quium. Átalában mindkettő szükségtelen személy, 
kik a cselekvényre legcsekélyebb hatással sincse
nek. Utánok megjelennek, Lelkes Eduard, egy 
szájhős hazafi, ki a tisztviselőt ki akarná nézni a 
bálból, fia Gáspár, egy fiatal költő és vidéki leve
lező, a bálrendező, egyik tiszteletbeli aljegyző, 
Galambos, egy fiatal birtokos, ki rajong a költő
nőkért. Mindnyájan Semiraminát várják, ki ígére
tet tőn, hogy megjelen a bálban és szavalni fog. 
Meg is jelen férjével Hámorival együtt, ki igen 
gazdag ember s nem szenvedheti neje költőnős- 
ködését. Magokkal hozzák a férj unokahógáí U}
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Ilkát, ki Gklambos iránt nem épen viszonzott haj
lammal viseltetik. A vidék ünnepelt költönöjét 
nagy éljenzéssel és beszéddel fogadják. Itt egy 
pár jelenet következik, melyek rajzolni törekesz- 
nek ugyan mind az írónőt, mind Lármásmegye 
fiatalságát, de a cselek vényt semmivel se viszik 
előbb. Megszólal Bors ur is, hogy megszégyenítse 
az őt üldöző Lelkesít; jelentékeny összeget ir alá 
a körülhordozott aláírási ivre, mig Lelkesi egy fil
lért se. A cselekvény tulajdonkép ott indul meg, 
midőn Hámori észre veszi Galambos közönyét 
Ilka iránt a költőnőért rajongó lelkesülésében s 
elhatározza kigyógyitását. Ezért elküldi Ilkát egy 
hétre rokonához látogatóba, Lelkesítés Galambost 
pedig meghívja jószágára, hogy együtt üljék meg 
boldog házassága második évfordulóját. A máso
dik felvonás Hámori falusi jószágán és lakában 
történik. Ilka nem lévén otthon, ki eddig a ház 
gondjait vitte, minden fel van fordulva. Semira- 
mina ir s nincs gondja semmire. A két vendég 
már jó reggel megérkezik. Nagyon rósz kávét 
kapnak, melyet a cselédek számára főző szolgáló 
készített leveses fazékban. A költőnőért rajongó 
vendégeket már a kávé is kezdi kigyógyítani, de 
még inkább az ebéd, melyet Semiramina főz sza
kácskönyvvel kezében. A leves el van sózva, a 
marhahús kemény, a sült égett, a torta pedig fog
hagymával van készítve, mert Semiramina sza
kácskönyvéből ki lévén szakadva egy levél, a 
torta receptje elejét egy más étel receptje végével 
zavarta össze. A vendégek éheznek, Lelkesi a mell
betegség ürügye alatt szalonnát kér, hogy jóllak- 
hassék. Ekkor megjelen Lármásmegye nemzet- 
gazdasszonyi egyletének követsége hírül adni Se- 
miraminának elnöknővé választatását; de megér
kezik egyszersmind Ilka is, kit a kigyógyult Ga
lambos nőül kér.

E vázlatból láthatni, hogy a cselekvény 
szegény, kevéssé drámai érdekű, sőt kiindulási 
pontja is hibás. Egy oly vagyonos embernél mint 
Hámori bizony nem nagy dolog, ha neje rósz szo
baleány vagy szakácsnő, Nem egy nő van ilyen, 
ki mégis a legjobb rendben tartja házát s igy ál
lásához képest jó gazdasszony. Oly nagy és fé
nyes házat, mint a Hámorié, bajos is szobalyány 
és szakácsnő nélkül jó rendben tartani. Ily körül
mények között elég, ha a házi nő a gondok szelle
mibb részét hordozza, az igazgatást és felügyele
tet. A szerző egészen a szobalyányságra és sza- 
kácsnőségre fekteti a fősulyt, miből aztán az jő 
ki, hogy a nő minél vagyonosb, annál jobb szoba
lánynak és szakácsnőnek kell lennie. Egy csekély 
tehetségű,dicsvágyó és magasb társadalmi állású nő 
jellemében sokkal érdekesb és komikaibb vonáso
kat találhatott volna a szerző. így csaknem azt 
kell gondolnunk a szerzőről, hogy a női eszmény 
előtte nem egyéb, mint a jó szobalyány és sza
kácsnő vegyülete. De Semiramina más tekintetben 
se állja ki a bírálatot. Élettelen abstractio s nem 
csak főhősnek nem való, de egyszerű drámai sze

mélynek se. Hogyan is lehetne az, midőn semmi
ért se küzd, senkivel nem jő összeütközésbe, ön
választott czél nélkül jár-kel a színpadon, csak 
azért, hogy férje egy fiatal ember kigyógyitására 
felhasználja? E vígjáték tulajdonképi hőse Galam
bos volna, de ez igen háttérbe van szorítva s oly 
keveset akar és cselekszik, hogy egészen mellék
személy. Helyette Lelkesi emelkedik ki, a ki kü
lönben is az egész vígjáték legjobb alakja. Azon- 
zonban itt az a baj, hogy Lelkesi csak annyiban 
tartozik a főszemélyek közé, a mennyiben sokat 
beszél, jár-kel, de különben a cselekvényböl fo- 
lyólag csaknem a szükségtelenségig melléksze- 
személy. Változtatna-e az a cselekvényen, ha Lel
kesi nem gyógyulna ki az Írónők iránti lelkesülé
séből ! Vajon nem történhetnék-e meg nélküle is 
az egész ?

Már fentebb megjegyeztük, hogy e műben 
sok szükségtelen személy és jelenet van: átalá- 
ban az egész nem úgy van írva, mint dráma, ha
nem mint beszély. Legszükségtelenebbek a Bors 
jelenetei, melyeket egészen kihagyni tanácsiunk, 
nem csak drámai, de egyéb indokból is, melyet most 
nem akarunk fejtegetni. Még azt is meg kell je
gyeznünk, hogy a szerző a jellemzésben nem 
emelkedik felül a photographirozáson, pedig az ma
gában még genrefestés sem. Minden esetre mél
tányolnunk kell a szerző törekvését, bátorságát, 
valamint azt is, hogy egy pár az életből ellesett 
vonást ügyesen felhasznált. Megelégedjünk-e eny- 
nyivel ? Bizony nem sok, de mégis valami ily szült 
időben.

GY. P.

V E G Y E S .

Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaságnak 
dec. 21 ikén tartott ülésében felolvastatott az ille
tő bírálók jelentése Shakspeare „II. Richárd“-já- 
nalt Szász Károlyié le fordításáról, mely is a bírálói 
vélemény alapján a magyar Shakspeare-kiadásba 
fölvétetett. Egy négykötetes eredeti regény s egy 
költői elbeszélés, kiadás végett benyujtatván, bí
rálat alá bocsátattak. A könyvtár számára bekül
dettek : a Matica Srbska részéről a Hadzsics An
tal szerkesztette szerb évkönyvek 106-dik kötete, 
és „Dusanija“ hősköltemény Novics Jokszimtól; 
Pete Zsigmond ur részéről az „Egészségi tanács
adó“ első száma. A Kisfaludy-íársaság által 1863- 
ra hirdetett két rendbeli pályázat határideje dec. 
31-kén letelvén, a pályamunkák s jeligés levelek 
számbavételére bizottság, maguk a pályamunkák 
megvizsgálására pedig bírálók neveztettek ki. A 
társaság pénztárnoka, Szatlimáry Lajos ur benyújt
ván 1) az 1863-dik év folytán történt tőkeszapo
rulatot, 2) az év folyamában lefizetett alapitványi 
tőkék kimutatását, 3) a folyó évben tett kamatfi
zetéseket, 4) a kamathátralékokat, 5) a kikölcsön
zött tőkék kamathátralékai kimutatását: a társa
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ság e kimutatásokat tudomásul vevén, az 1, 2, és 
3 dik szám alattiakat nyilvánosság elé hozatni ren
delte. E határozathoz képest az illető kimutatások 
közzététetnek. Kelt Pesten, dec. 3,1-dikén 1863.

Greguss Ágost, titkár.
— A magyar t. akadémia közelebbi ülésé

ben (jan. 4.) a titoknok bejelenté az idei Teleki
díjra érkezett vígjátékokat s a Karácsonyi-jutalom
ra pályázó komoly színmüveket. Amarra érkezett 
hét vígjáték, u. m. Az élet komédiásai, 4 szak.; A 
nyugalom embere, 3 fv.; Nász vagy zárda, tört. 
vjáték 4 fv.; Egy nagyratermett férfiú, 3 fv. ; Az 
emberismerő, 3 fv.; Mi újsága szomszédban? 4 
fv. — A Karácsonyi-dijra bejött kilencz dráma: 
Dorka, az alföldi nő, 3 fv.; A látnok álma, 4 fv. ; 
Kupa, 5 fv. ; Az emberek törekvései, 5 fv.; Egy 
királypár 5 fv.; Bárdy István, 4 fv.; Thurn, 4 fv.; 
József császár, 5 fv.; Katalin, 5 fv. A nyelv és 
széptudományi osztály, ülés után benmaradva, 
mindkét rendbeli pályamüvekhez a bírálókat is 
kinevezte. — A titoknoki jelentés után Budenz 
József 1. tag tartott előadást, értekezvén az el, úgy
nevezett igekötő szócskáról, oly módon mint régeb
ben a mer ről, kimutatván, hogy valamint a meg a 
megé, mögé irányjelölő utoljáróból származott, úgy 
az e/-nek az elé, előre szókban rejlik az eredete, 
bár használat által egészen ellenkező irány és fo
galom jelölésére is változott. —

* Dr. Oroszhegyi Konstantinápolyból a ,,K, 
K.“-nek ez örvendetes hirt irja: „egyik ismerő
söm oly hirrel lepett meg, hogy a szultán ö felsége 
a magy. tud. akadémiát azon kegyességben része
síti, miszerént ama híres nemzeti könyvtár (Cor
vina) maradványait Pestre küldendi, kényelme
sebb lemásolhatás végett.“ Ez esetben — a mi 
nem nagyon hihető az első küldöttség fogadtatá
sából következtetve — szükség sem volna a most 
tervezett második küldöttségre.

* Gr. Károlyi György, mint a parádi fürdő 
tulajdonosa, egy beteg írónak teljes ellátást aján
lott a fürdői idényre. Ki ez ajánlatot igénybe 
szándékszik venni, forduljon az írói segélyegy
lethez.

* A lapok egy szomorú öngyilkosságról 
tesznek említést. Szobosziai Vas Dániel a napok
ban pisztolylyal vetett véget, nyomortól kénysze
rítve, életének. Hagyománya — a tnuzeum vasrá
csára — egy pár folyamatban levő perből áll. 
\  égrendeletének kezelőiül b. Kemény Zs. Jókai 
M. és Tóth Kálmán urakat kérte föl.

* A Kisfaludy-társaság péztárnoka közzéte- 
vén a pénztár állását a múlt év végén, ez adato
tokat veszszük ki belőle: 1863 ban új alapitókúl 
beléptek tizenegyen, közülők a m. vásárhelyi Ka- 
zinczy-alapitvány 200 forinttal, mely a bajai 
kath. gymnaziuméval és debreczeni ref. tanulóké- 
vai együtt, le is fizettetett, ö t forintos kamatokban 
pedig 1861, 62, és 63-ról múlt év folytán össze
sen mintegy 322 írt, folyt be a társasági pénztárba.

* A bukaresti „Hunuia“ magyar olvasó-egy
let 233 frtot és 4 drb. aranyat küldött Kolozsvár
ra, a magyarországi szükölködők fölsegélésére, 
mit tagjai egymás közt gyűjtöttek.

* Demjén és Sebes könyvkereskedése „Iro
dalmi hirdető“ czimü, időnként megjelenő könyvé
szeti folyóiratot ad ki, egész évre 1 forintért. 
Czélja a megjelenő irodalmi és művészeti termé
keket gyorsan a közönség tudomására juttatni; 
ha pontos és teljes lesz: jó lesz.

* A ,,Z. S. K.“ azt a szép újságot irja, hogy 
a „Hajnal“ czimü naptárt (szerkesztette Sarkady 
István) Dunántúl házalók árulják, még pedig, ha 
pénzt nem csikarhatnak ki, egy tál töltött káposz
táért is odaadják. Nem is igen ér többet.

* Pataki József könyomdája „Magyar höl
gyek arczképcsarnoka“ czimü vállalatot indit, 
melyhez a szöveget Kempelen Győző irta. Előfi
zetési díj egész évre (10 füzetre) 15 frt; egy-egy 
füzet bolti ára 2 frt lesz. Evenként 60 arczkép 
fog megjelenni. Ebből az tűnik ki, hogy igen sok 
nevezetes magyar hölgy lehet — „az égben !“ Az 
előfizetési pénzek úri utcza 7-ik szám alá kiildem 
dők, a kiadóhoz.

* Az „Erdélyi Posta“ három hónapi sípolá
sa után megszűnt, mert, mint szerkesztője búcsú
jában mondja: elég oka van hinni, hogy rája szük
ség nincs.

* Benza, a kedélyes Dulcamara, Bartholo stb. 
a folyó szinházi év végével nyugdíjba lép. A mi
napában kísérletet tőn ugyan a színpadon, de 
makacs rekedtsége nem engedi, hogy továbbra is 
tapsokat arasson.

* Zellner az idén is megtartja történeti hang
versenyeit. Az első e hó 17-ikén lesz, melyben 
rajta kívül Hofbauer Zs., Pauliné, Pauli, Kőszegi, 
Dubez, Spiller, Koválcsik és a n. szinházi kar is 
részt vesznek. A hangversenyező harmoniumon 
fog játszani.

* A budapesti zenészek és festészek mű
vész bált szándékszanak adni.

* Márki József tudósítja 40 előfizetőjét és 
40 aláíróját, hogy a „Népnevelők lapját“ ily pár
tolás (illetőleg nem pártolás) mellett ki nem ad
hatja.

Hibaigazítás. Múlt számunkban a „Szel
lemdús hölgy“ bírálatában kimaradt e mondat 
után : „A nő igyekszik zongorát, éneket tanulni, 
szellemduskodni“ a következő két mondat: „Se
hogy se sikerül. Ily körülmények közt érkezik meg 
a nőnek, Bellának, egyik barátnője Ilma, ki föl- 
ségesen zongoráz, énekel és szellemeskedik.“ A férj 
beleszeret stb.

— Lapunk julius-decemberi folyamá
ból, 1863-ról, még néhány teljes példány
nyal szolgálhatunk oly t. előfizetőinknek, 
kik a jelen évre előfizetvén, az előbbi fél
évi folyamot is meg akarnák szerezni.
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UJ KÖNYVEK. *)
MAGYÁR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (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. Ara egy kötetnek 3 ft. 15. 
Négy kötetből álló folyamnak 10 ft 50 kr. (Eggen
berger, P e s t) , , ,

KÍSÉRLET A RENDEZÉSI KERDESEK részletezett 
MEGOLDÁSÁRA. Irta Kovács Lajos. Ára 1 ft. Egész 
tiszta jövedelme az inségalapé. Nör. 122 1. (Kertész, 
Pest, 1863.)

MAGYAR TUD. AKADÉMIAI ALMANACH. Csillagá
szati és közönséges naptárral. MDCCCLXIY-re. 8r. 
303 1. (Eggenberger, Pest.)

FAJKELETKEZÉS, AZ EMBERNEK HELYE A TER
MÉSZETBEN ÉS RÉGISÉGE. Irta Rónay Jáczint. 
T íz kőnyomatú ábrával. 8r.„VII és 280 1. Ára ? (Dem- 
jén és Sebes, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
A honim. t. Casfnónak. Lapunk félévi előfizetése 6 f t ; 

csak 5-öt vettünk. Hibetően az tévesztette meg a 
beküldő urat, hogy tavaly is annyi küldetett be, de 
akkor a Figyelő idejéből fenmaradt követelése tuda
tott be a t. casinónak.

M. Vásárhely M. F. Szives üdvözlés viszont. A múlt 
félévi hátralékot betudhatjuk és quittek lehetünk.

P. Sz. K. Enyed. — Igen, 1863-ról fenn van. Első alka

*) 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.

lommal betudhatjuk. Csak hadd jőjön az az izé, mi
nél előbb.

Észláng. Tárgyias. Hagyjuk már ezeket. Nem is oly 
modorban van tartva a fejtegetés, mint lapunk kí
vánná : nagyon iskolás.

A szenvedő balladája. A. formában némi hangzatos- 
ság ; de egyéb nem sok.

A hiúság. Semmi tekintetben nem arra való még, hogy 
világot lásson.

Lucza széke. Az egész Luczából és székéből semmi sem 
válik ki. Nem is azért híják azt L. székének, hanem 
mert Lucza napján kezdik el csinálni.

A boldogságnak álmait, stb. A legjobb akarat mellett 
sem látunk bennök oly vonást, a mely igazolná lé- 
tezésöket. Örömmel közlenénk valam it: de ilyet 
minek ?

Puszták fiai. Petőfi, ha a zsiványságot idealisálja, hát
térbe mindig odafesti az akasztófát. Itt a zsivány- 
ság valóságos c«e«de7e/-képben van felmutatva.

A fülemile. Úgy kell lenni, hogy olaszban a nyelv báj i 
teszi a kis dalt kedvessé, s az a magyar fordításban 
elveszett. Ha a lepkeszárny himpora letörölve : a 
hernyó nem kell.

Csendes tónak Gyakorlat.
Jégvirágok, stb. Még nem arra valók.

T A R T A L O M .
Classicismus és romantieismus. Kemény Zs. — Mit 

zúg a fenyves. Lévay J. — Pünkösdi királyság. (Be- 
szély.) Tanács M. — Népköltészet. Szerelem próbája. 
(Dán-norvég.) Erdélyi J. — Fösvény többet költ. Angol
ból y—i. — Thackeray. — Zene. Bartalus I. — Nemzeti 
szinház. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés

Előfizetési felhívás
A

KOS Z ORÚ
1884-ik évi fo lyam ára.

Beállván 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 ö ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utcza szegletén 11 sz.) vagyEmich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz. 
utasítandó.

Pest, jan. 1. 1864.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

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



KÖSZÖRŰ.
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, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-úf és 3 
pipa-uteza sarkán, 11. sz.

IIETILAT
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

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 ÉVFOLYAM. JANUAR 17. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 3. SZÁM.

CLASSICISMUS ES ROMANTICISMUS.

(Vége )

A romantikusok nagy része, nehány 
napi mámor után, idegenkedni kezdett a 
polgárkirálytól és a bourgeoisie uralkodá
sától. Ok, minthogy a 89-ki forradalom a 
democratiai eszmékért küzdött s a császár
ság is az átalános szavazattól kért jogot a 
kényuralomra, s minthogy a júliusi szo
borra vésett 31 név az ifjúságé és a népé, 
nem pedig az épiciéreké volt; megcsaltnak 
hitték a democratiát, kijátszva a forradal
mat, s az ellenzék szélső baloldalán foglal
tak álláspontot.

Democratákká és socialistákká váltak, 
a viszonyok és az egyéniségek szerint. Az 
egyik kenetes és prófétai hangon szólt, 
mintha az újkor Dánielé volna, ki a mes- 
sianismust jósolja: a másik a legdallamo
sabb keresztyén lyrát pengette; mig poli
tikai rokonszenvei közt nyílt lapot tartott 
a Bourbonok és a köztársaság számára, s 
csak a létező ellen volt szigorú.

Egyik az egyénítés roppant tehetsé
gével bírva, mintha semmi destructiv czélt 
nem tűzött volna ki, az élethűség nevében 
úgy alakítá regényeit, hogy a bourgeoisie 
semmirekellősége kitűnjék, a családi élet, 
mint atyai szeretet groteskké, mint házas
ság az illem és unalom vagy a csalatás ter
mészetes színpadává váljék.

A másik, mert némber, mert szeren
csétlen nő és mert lángész volt, könyeit és 
csalatkozását nemének egész történetében 
visszatükrözve látta, s midőn a társadalom

mal szakított, magánügyét közügyként vé- 
delmezé, s a nőemancipatióval akarta fel- 
tiditeni a beteg polgárisodást, és szétbonta
ni az avult és zsarnok társadalmat.

Voltak, kik a nyomor sötét helyein a 
költészet lámpájával keresték a nyavalyát 
és csenevét, melyet a tartós gyármunka idéz 
elő. Nyomozták az Ínséget, melyet a vagyon 
egyenetlen felosztása nemz, a bűnöket, me
lyeket az uzsora tenyészt, a pros ti tutiót, me
lyet a henye kéjencz áraszt, és a jótékony
ság örve alatt nyújtott ápolást és segélyt, 
mely szerintök a nép közt a reactióra to- 
borz eszközöket, s kenyérrel, ócska ruhá
val és gyógyszerekkel vásárolja az erkölcs
telenséget és tettetést.

Voltak, kik ellenkező úton haladván 
szint/azon czélra, a nép hősiességét, családi 
életét, nagylelkűségét, hazaszeretetét, a 
szabadság és egyenlőség melletti lelkesü
lését eszményiték, s a magasabb körüeket 
oly helyzetbe hozták, melyben, hogy bol
dogok vagy tiszteltek lehessenek, blouse-t 
öltöttek s a népbe vegyültek föl.

Végre pedig, midőn a februári forra
dalom kiütött, s a műhelyek, melyek Blanc 
Lajos államtitkársága alatt socialisticus el
vek szerint akarták a munkát — bár ered
mény nélkül — szabályozni, hogy a tőke
pénz és a plutocratia zsarnoksága alól föl
mentsék, és a nép a vagyonosak ellenzé
sétől félteni kezdette a köztársaságot és a 
democratia vívmányait, félteni azon tör-
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vényhozó gyűléstől, melyben a volt dy- I 
nastiáknak elég hívei voltak, de a létező 
állapotnak kevés pártolói: torlaszok készí
tésére került a dolog, s a júniusi vérengzés 
következett b e , melyben a köztársaság 
őszinte barátja Cavaignac tábornok, a le
galitás iránti kötelességből leág^uzta és 
összekartácsolta saját párthiveit, s erköl
csileg azon választásra kényszerűé Fran- 
cziaországot, hogy Changarnier ótalma ! 
alatt vagy a reactio karjaiba dőljön, vagy 
az egyenlőséget a caesarismusnak — me
lyet a szószéknél és a politikai szabadság
nál többre becsült — védszárnyai alá he
lyezze.

íg y  Ion III-dik Napoleon elnökké, s 
később egy államcsinnal uralkodóvá; de 
átalános szavazat utólagos szentesítése mel
lett.

A romanticusok főnökei, vagy mert a 
torlaszokon küzdöttek az imperialismus el
len, vagy mert az uj rendszer alatt géniu
szokat leigázottnak képzelték, száműzetés
be vonultak, s közülök egyik a népszenve
délyt szélső fokra az által törekvék csigáz- 
ni, hogy irányregényében, ragyogó dia- 
lecticájával bizonyítgatá, miként Franczia- 
országban a népelem merőben a gallusok- 
tó l, mig a vagyonos és előkelő osztály a 
hóditó fajoktól származott, s tehát a vér 
köteléke egyik felet sem intheti akár szere- 
tetre akár kíméletre.

A kik a világhírű uj iskolából otthon 
maradtak, vagy elhallgattak, vagy a viszo
nyok átalakulásához szabván szellemöket, 
azon költészetet bőviték elmemüveikkel, 
mely forma tekintetében hasonlít a roman- 
ticismushoz, de a császári érdekek és esz
mék köréből kölcsönöz sugalmat és motí
vumokat, s mai napig sem bir megszilár
dult jellemmel.

Ú gy látszik tehát, mintha az a hatal
mas kéz, mely a forradalmat leverte, hogy 
politikája engedelmes eszközévé tegye, a 
franczia romanticismust is igen szánandó 
helyzetbe juttatta volna; de tán még sem 
kell e harczias költők Nibelungen-Notját 
elkészíteni, mig örököseiket, kik az üresen 
hagyott birtokot kézre kerítették és nevök- I 
re átíratták, sehol sem találjuk.

Ejtsünk inkább nehány megjegyzést 
költői erényeik és bűneik felől.

Ha a franczia, lantos költészetének 
legsikerültebb dalait keresi, azokat több
nyire Hugo Viktor, Lamartine, Musset 
Alfred és Béranger műveiben találja föl, 
kik mind romanticusok voltak. E dalokban 
nincs annyi bensőség, mint a german fajok 
sikerültebbjeiben, de nem egyszer fejezik 

! ki a valódi érzést valódi hangján, s oly 
correct szerkezetűek, hogy nem lelhetni 
bennök felesleges vagy visszatetsző szót és 
színezést. Az indulatok pathoszát a rheto- 
rikai dagálytól ritkán bírják elkülönítni; 
azonban vannak verseik, melyekben a szen
vedély erős mint a héber költészetben, s a 
nagyszerű visszautasítja magától a piperét 
és ékesszólást. A ragyogót kedvelik, de van 
eset, midőn a franczia szellemet megtagad
va, az egyszerűre bukkannak s csaknem 
megközelítik a naivot. Erzékiesek, s bár 
szerelmi hevélyök, kivételként, az epedésig 
is szelídül, de a sentimeníalistól tartózko
dik. S noha Hugo Viktor kebléből alagyai 
hangokat is csalt ki a természet hervadása 
és a hulló falevelek suhama: a s z í v  veszte
ségei őt sem igen vonták be azon méla ér
zéskörbe, mely csalatásait. és szenvedéseit 
panaszolja, de a végzésselpörbe nem száll; 
mely mereng a sírkeresztnél és az eltűnt 
boldogság képein, s élete örömtelenségének 
költői kifejezést ad a fantázia éles színezései 
és a kétségbeesés vad hangjai nélkül. Ha 
Hugo Viktor kedélye egykevéssé hajlott az 
elegia felé, nem a szerelem szenvedéseinek 
és csalatkozásainak, de apai érzésének kö
szönheti.

A romantikái iskola a cíassicismus 
által mellőzött balladát is kedveli. De e 
nemben alig irt olyat, mely a cselekvény 
folytonos és a költői festések, hasonlítások 
s reflexiók által fel nem tartóztatott hala
dásában keresse a hatást, s melyek, mint a 
régi romantika balladái, elénekeltetésre 
lennének szánva.

Az uj iskola balladái vagy költői be- 
szélykék, olykor szakaszokra osztva; vagy 
az érzés és helyzetek el'entéteinek rajzai, s 

j a contrastot és dissonantiát tüntetik fel,
' melyet a történészet szelleme és a polgári



helyzet természete idézett éld. Nálok az is 
ballada, ha a kalóz elbeszéli, miért szereti 
a tengert és a zsákmányt; ha a hárem
hölgy arról ábrándozik, mily örömmel en- j 
gedné át magát a keleti szép természet be- ' 
hatásainak, csak ne volna fogoly. Az is 
ballada, ha a vihar, mely a tengeren II-dik 
Fülep hajóhadát szétszórja, mint szelíd a 
kerti tó előtt a király leány kezéből rózsa
leveleket szakít ki. Néha a ballada csak 
egy parabola, egy élez, egy rajza idegen 
életmódnak, szokásnak és erkölcsnek, a ; 
vérmes vagy mélabűs kedély nyilvánulá- 
sának.

Az uj iskola, a franczia classicismus 
ellen küzdve, természetesen focsatatérül a | 
színpadot választotta, diadala tragédiáinak 
hatásától függött.

Shakspearere és a képzelet szabadsá
gára támaszkodva, a hely és idd egységét, 
a conventio e bilincseit, széttörte; de a cse- 
lekvény egységéhez több szigorral ragasz
kodott, mint a nagy britt költő Lear ki
rályban. A comicum bevegyitésével nem 
tartóztatá föl a tragikai hatás folytonos mű
ködését a közönség kedélyére, de a gro
teszket néha az egyén külalakjában, néha 
érzelmeiben fölléptetvén, a tragikai benyo
mást zavarta. Lélekjelenésekkel nem kel
tett borzadást, mely szintén tragikai elem, 
de a ferdével és bizarral visszatetszést éb- 
reszte, s a szertelennel az iszonyt, mely 
ritkán alakulhat aesthetikai hatásúvá, hozta 
a színpadra. A szenvedélyeket egész ere
jűkben tünteté föl, ámbár nem egyszer oly 
állati indulatok vegyével, melyek a finom 
műérzéket sérték. Az egyéniségre töreke
dett, noha a ezélzatos által igen korlátolt 
szabadsággal. Tragédiáiban a cselekvény 
élénken haladott, a bonyodalmak a figyel
met feszültségben tárták; de az éles ellen
tétek által a meglepő olykor a meghatót pót- 
iá, szaggatottság támadt, s a természetes a 
mesterkéltnek engedett helyet. A kata- 
strophban a művészi elégtételre nagy súly 
volt fektetve; de az, a romantikának az er
kölcsi és társadalmi rend irányában elfog
lalt helyzete miatt, néha tűlszigoru volt, 
kevés kivétellel modorossá vált, bizonyos |

dissonantiát éreztetett, s a benyomást el- 
lensulyozá.

A romanticusok a tragédiái megoldás
nak nem azon nemét kegyelték, melyben 
a nemesebb természetű egyén, mert az er
kölcsi rendből kilépett, megsemmisül; ha
nem azt, melyben a bűnöst a megtorlás 
utoléri, midőn az erkölcsi rendbe akar 
lépni. Színműveikben a courtisanne, ki az 
érzéki kéj mámorából a tiszta szerelemre 
ébred föl, az anya, ki erkölcsi romlottsága 
mellett gyermekét szereti, bűnhődik egyet
len erényéért, s magával sodorja ragaszko
dása tárgyait.

Kétségtelen, hogy ily catastroph is 
teljes művészi jogosultsággal bir, s kifogás 
alá csak úgy jöhet, ha a gyakori haszná
lás által modorrá vált és ellenszenvet árul 
el a másik megoldás iránt, mely egysze- 
ríiebb és félre nem érthető'.

Mily megrenditó'n, mily mély tragikai 
hatással uralkodik a nemesis azon megol
dásban, hogy az apa, kinek egyetlen be
csületes érzése a leánya iránti szeretet, mi
dőn ugyanezen érzést másban kigunyolja 
és halálosan sérteni ajánlkozik, tüstént az 
elátkozottak sorába lép és a sorstól üldöz
ve, leányát, szeretete egyetlen tárgyát sem
misíti meg. Azonban a romanticusok ez 
antik zamatu eszmét úgy modernizálták, 
hogy a groteszket bele vegyítették. A da
rab hősévé I. Ferencz udvari bolondja Ion, 
kinek fájdalmát környezete neveti; és a 
sorsot egy bravo kéjjviseli, ki Ígéretét, mi
dőn megszegi, egyszersmind betű szerint 
teljesítette, s a gyilkolási díjért pontosan 
megszolgált. A bravo tőre csak a bohócz 
leányának szerelemben és föláldozásban 
gazdag szivét döfte át, azon egészen női 
szivet, mely a csábitót az apai boszuállás- 
tól saját életével menti m eg, nem pedig a 
darab hatását tévé semmivé. S e tekintet
ben nincs is kifogásom ellene. De midőn a 
csábitó, I. Ferencz, mig helyette a lány 
magát meggyilkoltatja, egy kéjhölgynél 
mulat, s a veszélyt, melytől menekült, nem 
sejtve, az áldozat hullája előtt megy el, da
lolván, hogy a nők gyengék és csapodá- 
rok: lehet-e a különben tragikai katastroph- 
fal a közönség érzését öszhangzásba hozni?
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kibékülhet-eoly nemesissel, mely nemcsak j 
bosszul, de boszant is? S vajon az említett j 
contrast csak romantikái modor-e itt, vagy 
pedig irány és alapelv? Vajon a kedélyre 
nem úgy hat-e, mintha a társadalom magát 
az osztóigazságot is megvesztegette volna? 
s mintha az erkölcsi rendből kilépés csak 
a szegényeknek lenne veszélyes, s a király 
mulat, de szeszélyének játékszerei azon 
Moloch torkába vettetnek, melyet a ki kö
zelről nem ismer, gondviselésnek nevez?

A franczia uj iskola tragédiái a kül
föld színpadjaira átvitettek s még a német 
drámai költészetre is befolyást gyakorol
tak; ámbár nálok a elassicismus műformái 
ellen kivívott diadal a bámulásra indokkal 
nem birt, miután maguk is Lessing kora 
óta már kevés oly szinművet írtak, mely
ben a hely és idő egysége megtartatott 
volna. Sőt voltak meglehetős számmal ro- 
manticus darabjaik is, kivált Goethe Götz 
non Berlichingene óta, és Schiller „Rablóid
ban a szörnyet oly szeretettel kezelte, mint 
a franczia újítók. A német tragikusok tő
lök csak a cselekvény gyorsabb menetét, 
a scenirozás ügyességét, a színpadi hatás 
ellesését, az érdekességnek az éles ellenté
tek általi fokozását, a csattanós meglepeté
seket tanulhatták el. Különös volt azonban, 
hogy mig az idegen színpadok repertóriu
maiban a franczia romanticusok hires tra
gédiái sok helyet foglaltak el, s mig nagy 
nevű maestrok eompositióik számára belő- 
lök opera-szöveget készíttettek; Rachel, a 
Théátre Francais, a tekintélyes Ítészek egy 
része, és Ponsard a klasszikái szomorújáték 
mellett buzogtak, s magok a romanticusok 
is, a mint a politikába és a socialis kérdé
sekbe mélyebben vegyültek, eldobták a 
magas cothurnust, tragikai hatás helyett 
melodrámáit kerestek, s mindazon közép
nemeit a szinpadi költészetnek, melyekre a 
francziák közt eddig inkább csak közép
szerű talentumok adták magukat, s me
lyeket a németek példátlan eclecticismus-

sal mivelet alá vettek, átkölcsönzék, még 
uj faj-árnyalatokkal toldván meg. Ez ter
mészetesen akkor történt, midőn a roman- 
tica főleg a political és társadalmi esz
mékre akart hatni, s az irányregények 
mellé, s részint azokból, falkánként szín
műveket termelt, a népies és népszerű ér
dekek előmozdítása végett. Ezen nem ne
héz és jutalmazó vállalkozás sokkal csábí
tóbb erővel birt, hogysem minden költői 
irány meg ne kisértse rajta erejét. Elárasz- 
taték a színpad látványos, coupletes, ve
gyes elemű, fél-vig, fél-szomoru népszín
művekkel, melyek egykor a történetbuvár- 
nak kimerithetlen anyagtárul szolgálhat
nak a szokások, erkölcsök, a polgári hely
zetek árnyalatai, a társadalom ferdeségei, 
bűnei és bohóságainak tanulmányozására, 
s az egész franczia nép jellemét s életvi
szonyait oly részletesen meg fogják az 
utókorral ismertetni, mint az oeil de boeuf 
féle, egykor divatos memoire-ok az udvar 
és a magas társaság gyöngeségeit és bű
neit. S e részben jelentékenységüket kétség
be sem lehet vonni. De mind a tragédia, 
mind a szorosabb értelemben vett vígjáték 
iránti fogékonyságot kiirtották a közönség 
kebléből, a művészet múzsáját a czélzatos- 
nak szolgaleányává szegődtették, s bár a 
poesis varázsát szélesebb körben tevék él
vezhetővé , azon sejtelmet ébresztik föl, 
hogy uj, elevenítő erőnek kell a szinkölté- 
szetbe vegyülni, mely áthassa és emelje, a 
nélkül hogy széles hatáskörét, mely szin
tén nyereség, korlátozná.

Nem is kell mondanom, hogy Európa 
drámai költészete sietett elsajátítani a fran
czia divatot, s a németek, kik színműveik
ben a középnemeket régóta ápolták de 
többnyire politikai és társadalmi irány nél
kül — az óta már, a hol lehet, ezen élt is 
odabigyesztik.

íme a nagy költészeti iskolák össze
függése a közélettel, az állam és társada
lom törekvéseivel.

KEMÉNY ZSIGMOND.
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A H Á R O M  K I R Á L Y F I R Ó L  É S  A S E L L Ő R Ő L .
(Ballada.)

Elindúlt a legnagyobbik,
Áldással küldte el apja :
„Eredj, hozd el szép arádat,
Vele együtt visszavárlak 
Mához egy évre s egy napra.“

Ment, mendegélt messze földön,
— Utján szerelme vezette — 
„Lándor király szűz leánya 
Vőlegénye jöttét várja . . . “ 
így súg fák lombja fölötte.

Sötét erdő szegi útját,
Szél száll, zúg zöngve, zizegve — 
Fák meghajtva, nagy sóhajtva 
Borúinak le a tópartra :
Ledül pihenni a gyöpre.

Menyasszonyát látja lelke
— Csábos ábrándjait űzi —
S ím a vizböl, mint a szellő , 
Könnyűden kilép a sellő:
Arcza, alakja mi szűzi!

Mosolygása : csengő ezüst,
Fényes aranyhaja röpkéd,
Hullám színű kék ruhája 
Hosszan nyúlik el utána,
Mint lenge fátyla a ködnek . . .

Királyfiút csábítgatja: 
Játszi-szökellve, nevetve,
Bűvös bájos édes dallal,
Elkábitó halk sóhajjal —
—• Királyfi futni szeretne. . .

Föl is kél, de nem bír menni...
■— El van feledve arája ! —
Nem is lépve : tántorogva 
Követi a sellöt nyomba’;
— Nyugtát hab-sirba’ találja . . . .

Hajh! de erdő délen is van,
Várhatja szűzi arája ..
Sellő öt is — partra lépve —
Lecsalja a tó vizébe,
S nyugtát hab-sirba’ találja . . . .

Királynak otthon álma setét:
Sir, kesereg tördelve kezét !

S elindúl a legkisebb is,
Nem birja tartani apja.
„Megboszullak, jó testvérek!
Ne félj, apám, visszatérek :
Mához egy évre s egy napra!“

Dühös, kemény harezra készül: 
Mellére ölti a vértet,
Oldalán van ősi kardja,
Jobb kezében öblös tarcsa :
Jöhet most bármi kisértet !

Es bejárva hegyet, völgyet,
Nem lel sehol se’ nyomukra — 
Meg-megpendül kardja éle :
Mintha vágyna piros vérre .. ,
— Setét erdőbe visz útja.

Es megáll a tó vizénél,
Ledül pihenni a partra.
S im a sellö, vig szökellö,
Tó vizéből ismét feljő —
— Mit ér most ősei kardja ?!. .

S ő is meg van rontva, ejtve ;
Sellö nyomába’ megindúl;
De a tündér — tüztöl reszket --  
Meg nem mozdúl, ott áll veszteg, 
Legyőzve szivbeli kintúl. . .

S királyfi és sellő boldog —
Egymás keblére borulva. . .
De a tündér sápad, kékül:
Ember csóktól, öleléstül,
S im a földön ott fekszik a hulla —■ —

Királynak otthon álma setét: Ráborúl a királyfiú :
Sir, kesereg tördelve kezét! Csókkal ébresztgeti, kelti —

De nem mozdúl meg a tündér, 
Elindult a második is, Sem királyfi föl már nem kél:
Áldással küldte el apja: Ott szűnt meg tört szive verni. . .
„O ment éjnek, menj te délnek,
Szép aráddal együtt térj meg Királynak otthon álma setét:
Mához egy évre s egy napra.“ Az nap reggelre halva leiék. —

SZÁSZ BÉLA
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L Ü C R É T I  A.

Nem Collatié megszentelt emlékű Lu- 
crétiájáról regélek; miután megígértük 
egymásnak, hogy adatokat nem fogunk 
előkeresni a magas történetből, miket már 
minden iskolás ember ismer.

Ezért viszont az ellenvélemény is el
engedi nekem azt a másik Lucrétiát, ki 
amannak ellentéte, a Borgiák családjából.

Ez is egy példányképe volt az elsőbb 
Lucrétiának se nevet még fényesebbé tette.

Belemélyedve abba a rendszerbehoz- 
liatlan tömkelegbe, melyet a középkori 
apró olasz fejedelemségek háborúi nyújta
nak a kétségbeeső történetiró e lé : találunk 
benne egy gyöngyöt, Mázán Lucrétia tör
ténetét.

Mi baja volt Y-ik Károlynak VII. 
Kelemen pápával, miért és hogyan foglalta 
el Bourbon connetable Rómát, hogy ra
boltatok benne, hogy békültek azután ki 
a verekedő' felek egy harmadik rovására? 
az minket most mind nagyon kevéssé fog 
érdekelni.

Hogy ez a harmadik Előrenéz volt, 
melyben az orangei herczegnek a Mediciek 
trónját újra fel kelle állítani a köztársasági 
takaréktűzhely helyébe, az is mellékes kö
rülmény ránk nézve.

Fődolog az, hogy a ílorencziak, azon 
hírre, hogy ellenség közelít, szekerekre 
rakták gyermekeiket, asszonyaikat, s át
küldték az Arnón, hogy mikor verekedni 
kell, ne legyen más a városban, mint a ki 
verekedni akar.

Mázán Richard, Lucrétia férje, ezredes 
volt a köztársaságiak szolgálatában: neje 
hirhedett szépség, és erényére büszke.

Mázán nem akart azzal a gondolattal 
szivében hadsereget vezényelni, hogy szép 
nejét van-e a ki védelmezze otthon. In
kább elküldé őt rokonaihoz, a biztos Man- 
tuába.

Azonban az orangei herczegnek egyik 
portyázó csapatja, mely napi járó földdel 
megelőzte a derék sereget, az Appenninek

szakadékaiban észrevétlenül előre nyomul
va, egyszerre a menekülők előtt termett.

Nők voltak, nem védték magukat. A 
portyázó csapat kapitánya, Orcenis lovag, 
drága foglyaival iparkodott az orangei her- 
czeghez visszajutni, mielőtt azokat a flo- 
rencziak ismét kiszabadíthatnák.

Orcenis lovag nem jött zavarba azon, 
hogy mit csináljon ennyi nőfogolylyal. 
Váltságdijt fognak a férjek és apák fizetni, 
a hölgyek addig várakoznak a lovagok 
sátorában, s mikor hazatérnek, nem fognak 
semmit kibeszélni abból, a mik az alatt 
történtek.

A lovagnak ez volt átalános fogalma 
a nőkről.

Mind azok közt, a kik szépségükre 
büszkék, legszebb volt Mázán Lucrétia. 
Orcenis lovag, ki őt reggel foglyul ejté, 
délben már foglya volt szép rabjának s 
lábainál hevert.

Hanem az oroszlán azért, hogy gaz
dája lábát fejére hagyja tenni, mégis csak 
oroszlán. Lucrétia tudható, hogy a férfi, ki 
előtte térdel, ha nem hull ölébe a virág, azt 
le is tudja majd tépni.

A nők mind egyformák; ez volt Orce
nis lovag jelszava. Frankhonban úgy, mint 
Arragoniában, az Appenninoknál, mint a 
Kárpátok alatt. A győzhetlen nőkrül való 
hir csak mese.

Lucrétia mosolyogva hallgató a lovag 
hízelgő szavait; s ha kezét megszólította, 
ő visszaszorítá.

A nők mindenütt egyformák!
Estefelé egy kis kerek tó partján te

lepedtek le a lovagok foglyaikkal; ott fel- 
üték sátoraikat.

A tó az Arno folyam egyik szakadé- 
kából képződött, melytől zsilippel volt el
zárva, s ilyenformán a tó és a folyam kö
zött egy kis félsziget képződött, melyet a 
lovag éji nyugi)elyül választott.

Kalandjának kedvezőbb tanyát nem 
is kívánhatott volna j szép foglyai igen 
biztosan elzárva lehettek e félszigeten, inig
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csapatja a sziget szorosa előtt ütött tanyát, 
a nélkül, hogy a szép hölgyeket alkalmat
lan őrködéssel háborította volna valaki.

A kik egyébiránt nem is érezték ma
gukat nagyon szerencsétleneknek a re
gény uj fordulatánál; szőnyegeikből sátra
kat rögtönöztek, tüzet raktak, sütni, főzni 
kezdtek, csintalan kaczaj hangzott beszéd 
közben, s egy-egy könnyű vérű urhölgy 
mandolinját is elővette, s vidám énekhang
gal verte el aggodalmait.

Hiszen a franczia lovagok igen ked
ves ellenségek, szép hölgyek mit félnének 
tőlük ?

Lucrétia adta a legjobb példát; ha a 
hűvös esti szellő meglebbenté néha sátora 
szőnyegét, ott lehetett látni a kapitány lá
bainál ülve; a szép hölgy hallgatta szavait 
és nevetett rajtuk.

A min a szép hölgy nevetett, az szere
lemvallomás volt.

Miről beszélhetett volna a lovag egyéb
ről ? Csak nem diadalairól tán ? Nyomo
rult vitéz az, ki hölgyek előtt férfiakon 
nyert győzelmeiről, s férfiak előtt hölgye
ken vett diadalairól beszél.

Azonban a szerelem csillaga is feljött 
már az égre, a szép piros alkony égen ra- 
gyogott az esti csillag.

— Nézze lovag, mennyi csillag néz 
ránk, mondá a hölgy elpirulva; ideje, hogy 
elhagyja e sátort.

Értette azokat a csillagokat, a mik 
mindenünnen rájuk voltak szegezve, uti- 
társnéi szemeit. Sötét van, mit mondanak 
a csillagok, ha férfit és nőt látnak ily kö
zel egymáshoz ?

A lovag szót fogadott, fölkelt és meg- 
hajtá magát.

— De ha még több csillag fog le
nézni ?

A hölgy elérté és mosolygott.
— Azok nem szólnak senkinek.
A lovag elérté, megcsókolta úrnője 

ujjai hegyét és eltávozott.
Az éj meleg volt. Olaszországi nyári 

éj. Egész napi menekülés, futás, hajszolás 
után a por égette az ember tagjait. Az Ar
no tava ott susogott álmában a tamarind 
bokrok alatt a hölgyek sátorainál; az árul

kodó hold sem jött még fel; Lucrétia azt 
mondá kis leánycselédjének, hogy meg 
akar förödni, menjen le vele a tópartig.

Hiszen nem látja senki most. S talán 
ha látná ? Talán ha bánná ?

A hölgyek nem haragusznak azért.
Azt hitte a lovag is s midőn sötét lett, 

visszalopózott foglyához, kit kétszeresen 
rabjának hitt már, s hogy amazokat a csil
lagokat kikerülje, a kik szólnak és meg
szólnak, a tópart mentében lopózott előre, 
a tamarind és gránátalma bokrok rejte- 
kében; hogy észrevétlenül juthasson Lu
crétia sátoráig.

Ott meglopta azt a látványt, melyre 
a liajdankor istenei is oly kíváncsiak vol
tak. Meglátta imádott hölgyét, midőn a tó 
vizébe lép. Csak egy csalánszövet ing volt 
rajta; többi öltönyeit oda adta a kisérő 
leánykának.

A kis leányhoz hajolt, valamit sú
gott neki, mire az csendesen elkezdett zo
kogni; ujjávalinte, a kis leány elhallgatott.

Azután a vizbe lépett; keblén össze- 
szorítá a vékony patyolatot s hosszan fel
nézett az égre.

Szebb szobrot művész nem álmodott
soha.

Lassan alább merült gyönyörű ter
mete. A lovag irigykedett a vizre!

Már keblét is eltakarta a hullám, már 
sima vállait csókolta körül. Ekkor egy
szerre kiemelkedett újra a fürdő hölgy. A 
leskelődő azt hitte megőrül! Lucrétia ki- 
ránta egy aranytűt hajából s az egész 
arany fonadék, mint tündéri vizomlás bo
rult tagjain körül. Így újra visszaereszke- 
dék a vizbe.

A viz színét a fehér vizi nimféa szé
les levelei, tövér rózsái lepték el. Ennyi 
virág között, mint legszebb virág úszkált 
a legszebb női fő.

Egyszer ez a fő is eltűnt, s csak a 
himbálózó vizi rózsák maradtak a hullám 
színén.

A lovag várta, hogy hol fog ismét a 
szép fő felbukkanni ? várta tiz perczig, várt 
húszig, várt százig: — a viz szilién csak 
a vizi rózsák himbálóztak.

„Menekülni akarna tán előlem?“ e
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gondolatja támadt. Az nem lehet, a tó zsi
lippel van lezárva, innen az Arnoba jutni 
nem lehet; a túlparton pedig lovas örök 
czirkálnak.

Mikor száz perez elmúlt; Lucrétia kis 
szolgálója letérdelt a tó parton és elkezde 
imádkozni.

„Ave Maria.“
A lovag odarohant hozzá; rárivallva: 

miért imádkozol.
A gyermek nem hagyta magát meg

zavarni. Elmondá az üdvözletét. Azután 
elmondá még a mit tudott, a paternostert 
és a eredőt; a lovagnak várnia kellett az 

• utolsó ámenig; a mig kérdésére választ 
kapott.

— Miért imádkozol itt.
— Úrnőmért, a ki meghalt: felelt a 

gyermek s azután úrnője ruháira borult s 
elkezde hangosan zokogni; most már sza
bad volt.

A lovag hirtelen a vizbe veté magát; 
gyors úszó volt, gyakorlott búvár; leszállt

a tó fenekére elmenekült kedveséért, s sok 
perez múlva feljött újra — egyedül: nem 
találta meg.

A viz szilién csak a vizi rózsák ingat
ták felé fejeiket.

Másodszor is alábukott; viz alatt járt, 
tó fenekén, idegen állatok, növények kö
zött; egy sem mondott neki hirt eltűnt 
kedvese felől.

Alikor aztán harmadszor is lebukott, 
hogy Luerétiát felkeresse; akkor megta
lálta a szép hölgyet, a tó fenekén, lábaival 
mély hínár szövevényébe keverőzve: s 
hogy annál biztosabb legyen halála, szép 
arany hajának egy tekercse volt kötve hu
rokra egy csomó nád gyökeréhez.

A lovag csak holtan nevezheté őt ma
gáénak.

Másnap szabadon bocsátá a többi höl
gyeket mind; kik ennyire nem értik a sze
relemben a tréfát.

Ez történt 1528-ban, az örömre szü
letett Medicisek szerelemtudó korszakában.

JÓKAI MÓR.

E G Y  K IS  M A D Á R ____

Egy kis madár jön reggelenkint 
—• Nagy messzeség a honnan jö. — 
Szájában hoz kis zöld levélkét — 
„Van még és lesz egy szebb jövő !“

És estenként a mint lenyugszom, 
Zengvén a kis madár fogad — 
Dalában szól szivem imája:
„Üdvöt és kint az isten ad.“

S éjjel bűvös dalában, látom 
Ali után vágyni sem merek — 
Feledve, alva, álmaimban 
Üdvös valóra ébredek.

Távol közel van — tér nem tér már 
És a jövő — oh ! az jelen !
Alá este is én kis madárkám 
Jer és imádkozzál velem. —

ME G  S E  M O N D T A M ___

Aíeg se mondtad, mégis tudtam — 
Ah ! ott rezgeti szemeden ; 
Búcsúvé tel, örök válás :
Harmat virágkelyheken.

Meg se mondtam, mégis tudtad, 
Szólt helyettem már szemem — 
Fény lett ott már vallomásom : 
Illat, virágkelyheken.

WOHL JANKA.
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L I L I O M  E S Z T E R .
(Beszély.)

A végzet mindenható karja eléri a ha
landót, bármennyire tál tegye magát — el
bizakodottság, szívtelenség vagy hitetlen
ség által ösztönöztetve — azon örökké fenn
maradandó életszabályokon, melyeket re
ánk erőltet vagy velünk szivesen elismer
tet a fele^aráti szeretet, az illem, a becsü
let vagy lovagiasság.

A bíbor- s bársonyban díszelgő vagy 
márványfalak mögé elsánczolt épen ágy, 
mint a lak nélkül, rongyokba burkoltan 
barangoló — alá van vetve a méltó bünte
tésnek, s fel van jogosítva azon kiérdemlett 
elégtételre, mely a lélekismeret furdalá- 
saitól kezdve az adósok börtönéig s az ala
mizsnán élősködőig, különbséget nem is
mer, s a mily telhatalommal a semmiség
be tudja tiporni a méltatlan vagy igaztalan 
eszközök segélyével felemelkedettet, épen 
oly egykedvűleg juttat igazságszolgáltatást 
s boldogulást a tönkre lettnek.

Az élet felszíne, miután azt rendesen 
megszokott s mindennapi viszonyaink sze
rint ítéljük m eg , gyakran az ellenkezőt 
látszik bizonyítani, — mig, a hányszor a 
kápráztató életkörülmények bensőbb rész
leteivel fogunk megismerkedni : legtöbb- 
nyire a bunt bünhödés, habár a szenvedést 
nem is mindig boldogság, fogja követni.

Az erkölcsi élet fennmaradásához 
szükséges eme tanulmányok képezik azon 
árnyakat, melyek majd rémképek, majd 
ismét reményt nyújtó s győzelemmel ke
csegtető vezércsillagok gyanánt kisérik az 
életen keresztül mindazokat, kik a lélek, 
s z í v  s  idegzet egyes mozzanatait taglalgat- 
ják s azokból eredményeztetik észlelődé- 
déseiket.

Életünk folyamában felmerülnek oly
kor bizonyos futólagos események, jelene
tek, tények vagy alakok,— melyek pilla
natnyi benyomásától többé szabadulnunk 
nem lehet. Legyenek bármi ellenkező irá
nyúak is bel- vagy küléletünk egyes sza
kai, —  legyen a körülöttünk nyilvánuló

pezsgés bármi zajos vagy csillámló: ama 
rég leélt benyomás, a legcsekélyebb emlék 
vagy érintkezés által felizgultan, egész ha
talommal szembe száll velünk, lépten-nyo- 
mon követ, fájdalmat vagy örömet, bána
tot vagy megelégedést, haragot vagy elis
merést hordozván uszályában.

E g y , az itt körülirt benyomásokat 
ébresztő, — egyik elhunyt barátom fel
jegyzéseiből merített kis történetet mesél
vén el, (igyekszem gyakorlatilag megfejte- 
teni olvasóimnak az itt lélektanilag felál- 
litott elméletet. A történetet a szerint 
adom, a mint barátom naplójában körül- 
vonalozva találtam.

I.

Az 184* év Junius hava egy forró 
napján, vonultam századom élén T . .. me
zővárosa felé, hová — szolgálatot tenni a 
főhadi szállás körűi — rendelve valék. 
Nem mulasztám el, ismervén ez idő szerinti 
rendeltetésem árny- s fényoldalait, lehető
leg rendbe szedni s kicsiszolni a hadjárat 
folytonos fáradalmai következtében némi
leg tönkre jutott századomat. Az egymást 
követő s pihenést nem engedő állomások 
daczára, a szíjgyártók és szabók, a délutáni 
órák alatt, a tábor kemény fekhelye s foly
tonos használat okozta foszlásokat s ron
gyosságot lehetőleg ügyesen elpalástolák 
vagy helyrehozák; a fegyverzet ezüst fény
ben ragyogott; a kantár s csizma szabály- 
szerűleg hi Ion feketítve ; minden egyes 
csak megülhető ló — nem tekintve a nye
regtörések nagyobb vagy kisebb voltát — 
legény alá adva; tisztjeim s altisztjeim ba
jusza — a legénységnek nem volt — lett lé
gyen bármi csekély mérvű vagy aranyszí
nű szőke, a korhoz illő s méltó diszitményü 
hosszúságra megtoldva, feketén tündök
lőit.

A város szélén velem szembe érkező 
szállásolóim jelenték , hogy mindenki el
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leend látva, s tudaták egyszersmind velem, 
hogy a tábornok, bevonulásom alkalmával, 
szemügyre veendi századomat. Most már 
kétszeresen örvendék szigorúan foganatba 
vett elövigyázati rendszabályaimnak, — s 
megállapodást vezényelve, a tarsolyokból 
előkerült, tarkábbnál tarkább zsebkendők 
segítségével, az alkalmatlan országúti port 
számüzetém legénységem egyenruhájáról s 
nyeregszerszámáról.

Mire az „indúlj“ vezényszó elhang
zott s trombitásom elkezdé hangoztatni a 
szokott indulót, már felém özönle a kis vá
ros számtalan lakója, kiséretet képezve kö
rülöttem s örvendve a díszes huszárság- 
nak.

Kevéssel utóbb befejeződvén a vizs
gálat, — a tábornok e szavakkal búcsúzott 
el tőlem: bármely régi ezrednek is díszére 
válnék egy ehhez hasonló század. E szavak 
eredményezte jó kedvben szólitám elő a 
tiszteket, altiszteket s fordulók végre a le
génységhez: kijelentvén elismerésemet, ki
látásba helyezvén egyszersmind, a holnapi 
napra, egy úgynevezett s általam gyakran 
rendezett század-vigalmat.

A tömör század, egyes foszlányokban 
száguldott a külön-külön elrendelt szállá
sok felé, — magam a vásár terén kaptam 
lakást az előkelőbbek egyikének házánál.

Ebéd végével, jóval a rendes óra után, 
haza érkezvén, legényem jelenté, hogy tá
vollétem alatt fiatal nő kérdezősködött utá
nam, azt mondván: sürgős közlendői vol
nának. Az efféle sürgős közlendőkre, Ítélve 
eddigi tapasztalataimból, keveset, vagy mit- 
sem adván, hallgatással mellőzém legé
nyem jelentését, meghagyva, hogy dél
utáni pihenésem alatt, hivatalos teendői
met kivéve, semmiféle sürgős közlendők 
által megzavartatni nem akarok.

Az estét a helybeli birtokos gr. E . . . .  
kastélyában , vagy inkább nagyszerű 
angolkertjében töltöttük, a hol a főhadi
szállás tiszteletére rendezett népünnep 
egyesité a város majd minden lakóit.

Megunván a körülöttem hullámzó zsi- 
bongást, a kert távolabb fekvő részét ké
réséin fel, míg végre a nem mesterségesen 
alkotott, de gazdagon felbugyogó forrósok

élesztette, sziklás talajú, kristály tisztaságú 
tó partjához érék, melynek körülöttem 
megnyíló tájképe s azt kisérő mellékdiszit- 
ményei rendkívül s meglepően szép s fen
séges egészet alkotának.

Egy hajdanta, itt kevélykedett, most 
düledező félben lévő várkastély égnek me
redt kormos romjai a holdtól fényesen vilá
gított viz színén tükrődzének vissza , kö
rülvéve az éjjeli szellő fuvalmában rezgő 
százados tölgyek árnyaitól; a tó túlsó kör
nyezetét képező facsoportozatok s téresebb 
nyílások holdvilágtól nem érintett sötét szí
nezetű háttere még inkább kiemelé a tündé- 
ries fényben úszó, körülöttem csoportosúló 
tájkép egyes részleteit — mig a távolból 
áthangzó zeneszónak az estéli szellő szár
nyain felém érkező moraja mintegy kiegé- 
szité azon benyomást, mely a tábortüzek s 
vendéglők élénk társalgásához szokott ke
délyemet fokonként ellepvén, búskomoly- 
lyá s elmélázóvá varázsla.

Nagyszerű események előestéjét él
tünk akkoron ; nehány nap vagy óra vá
laszt el talán azon percztől, melyben örök
re búcsút mondunk az életnek vagy világ
nak, melynek bálványozásába — bármi 
lemondásteljeseknek s életúntaknak tün
tessük is fel magunkat — vajmi kevesen 
fáradnak belé. Visszavarázslám képzelődé
sem elé mind azt a mi kedves, szeretetre mél
tó, tiszteletet gerjesztő létezik reám nézve 
ez életben, — s ellensiílyozám mind eme 
szelíd emlékeket azon lelkesedés s elhatá
rozás nyomatéka által, mely eszmékért s 
fenségesebb érzelmekért feláldoztatja ve
lünk azt is, mit kevéssel azelőtt még egye
dül boldogítónak tartottunk.

A tó partján elhelyezett lóczák egyi
kén ülve barangolt képzeletem a múltak 
emlékein s majd ismét a jövő reményein, 
— meg-megakasztva vagy felvillanyozva 
a jelen, egyedül tagadhatlan s valóban 
meglévő, érzelmei által: midőn a finom ka
vicson végig bizonytalanéi ingadozó lép
teket vélvén hallani s a tőlem balra eső ro
mok felé fordítván szemeimet, fehérbe öl
tözött női alakot látók ijedten megrezzenni 
s megállapodni, tőlem alig nehány lépés
nyire.
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Vannak emberek, kik gyávaságnak 
tartják bevallani a félelmet, mintha a bátor
ság más volna a rettegésnek az erkölcsi 
önérzet általi legyőzésénél. E bún alól ma
gamat felmentetni kérem, mert ezennel be
vallom , hogy talán a jelenet különössége, 
vagy a körülöttem megnyíló tájkép bűsko- 
molysága, vagy végre, s valószinűleg légin 
kább, a bensőmet keresztül czikázó gondola
tok idegeimre való hatása nyomán, rettegve 
megrázkodám az alak láttára, s csak némi in
gadozás után nyerém vissza kapitányi ke
dély hangulatomat.

Elhagyva ülő helyemet s az alak felé 
haladva kérdém, a lehető legszelídebb han
gon:

— Kit keres, lelkem ?
— Nemde R. .. kapitány úrhoz van 

szerencsém, szóla felindulástól rezgő han 
gon.

— Az vagyok.
— Ma már egyszer voltam bátor fel

keresni, de nem találám honn, később pe
dig legénye azt mondá, meg van tiltva há
borgatni kapitány űr délutáni nyugalmát.

— Ú gy van, de megvallom sajnálom 
neveletlenségemet, ha tudoÁi kog^:^|gyed  
keres, bizonyára szolgál$f$$?fl^ Darmtkor,
— felelém udvarias hangon, figyelmessé 
válva a velem szemközt állónak egész lé
nyén elömlő rendkívüli báj, szépség s kü- 
lönczség által, mely kétszeresen érdekessé 
Ion varázsolva a pillanatnyi körülmények
nél fogva.

Az előttem váratlanul megjelent nő 
alig érhette el huszadik év é t; magas sugár 
alkata; nem épen szabályos, de nagy feke
te szemei s rendetlen fürtökben vállaira alá 
hulló hasonszinű haja diszítette ábrándos 
kifejezésű arcza; kissé nagy, de piros ajkai 
s fehér fogai által bájossá vált szája, — oly 
meglepő egészet képezének, mely lehetet
len hogy hatást téveszszen, —- kivált a 
hold ezüst fényétől világitottan, romok kö
zelében, az est szellője ringatta tó partján.

— Köszönöm kapitány űr szívességét
— folytatá némi habozás után — most már 
tudom, nem fog reám neheztelni, ha egy 
kéréssel vagy talán inkább kérdéssel al
kalmatlankodom.

— Szóljon bátran kegyed, szerencsés
nek fogom tartani magam,ha bármi felvilá
gosítással szolgálhatok.

— Nem tudná nekem megmondani 
kapitány űr, hol tartózkodik jelenleg Híd
végi Gyula főhadnagy űr.

E név említésére bizonytalanéi egy
mást felváltó emlékek nyomulának lelkem 
elé, — mintha e név nagyon is ismeretes 
volna előttem, de még sem eléggé ottho
nos arra, hogy azonnal eszmélhessek, mely 
irányban kellene birtokosát felkeresnem. 
A fiatal nő valószinűleg észrevette habozá
somat, mert kis szünet után folytatva 
mondá :

— Nem emlékszik már Bükfalvára, 
két évvel ezelőtt ott volt szerencsém lát- 
dí egy délután a kapitány urat, Gyula tár
saságában.

— Tellát kegyed Bükfalvi Eszter vol
na, — vágék közbe csodálkozással.

— Az vagyok, — feleié, lesütvén 
benső felindulástól ragyogó nagy^ fekete 
szemeit.

— S mint jutott ide T .. ,ra, mit ke
res e helyen éjnek idején, mi oknál fogva 
távozott szüleitől? — hisz tudtommal nem 
laknak itt.

— Kérem szépen kapitány urat, ne 
faggasson, mondja meg, tud-e valamit Gyu
láról, mondja meg, az isten meg fogja ál
dani e tettéért./

— Úgy tudom, ezredével Olaszor
szágba ment a műit nyáron.

— Azt tudom, — vága közbe bűsko- 
molyan — de azóta mi történt vele ?

— A mint a műltkor egy fogoly tiszt
től haliám, még ott van s azóta kapitány- 
nyá lépett elő ; legújabb tudomásaink sze
rint ezrede jelenleg hazánkban van s való
szinűleg e napokban fog velünk összeüt
közni.

— Lehetetlen, — s bizonyosan tudja 
ezt kapitány úr?

— A mennyiben háború idején vala
mit bizonyossággal megtudni lehetséges.

—- ígérje meg nekem kapitány ur, de 
ígérje meg szentül, hogy, ha összekerül 
vele , levágja.

E szavak oly különös, elhatározott
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hangon voltak ejtve, arczkifejezése oly vad
indulatossá vált azok elmondása alatt, — 
hogy csak némi tétova után s megütődést 
eláruló hangon mondám:

— Ezt kegyed nem fogja tőlem kiván- 
ni, arról meg vagyok győződve, ha kissé 
megfontolja mondott szavait.

— Ha egy nő' e jogos kérelmét nem 
teljesiti, mint gyávát feladom, — mondá 
rohamosan, s kajánul felkaczagva eltűnt 
a romok között, inkább menekülve hogy- 
sem menve.

E kaczaj hallatára a hideg végig bor
zongatott, oly megható, undorító volt az; 
s mégis, mintha jogos felindulás, a megve
tés s bosszú érzelmei sugallták volna e ha
hotát, olyképen áthatva hagyám el e ma
gános helyet, s keresém fel ä még egyre 
mulató ember tömeget.

II.

A látottak s hallottak után kiváncsi
vá válva, tudakozódni kezdék nehány je
lenlévőtől Eszter körülményeiró'l. Egybe- 
állitva mind azt a mit megtudék, azzal mit 
magam tapasztaltam volt annak előtte, a 
szegény leányka története a következők
ben pontosítható egybe.

Ez előtt két évvel, nyáron, dunántúli 
ismerősimet keresvén fel, a déli állomások 
egyikén — ebéd felett az ott állomásozó 
lovas ezred nehány tisztjével ismerkedém 
meg, bemutattatván nekik régibb ismerő
söm Hídvégi Gyula főhadnagy által.

Az ebéd alatt folytatott párbeszédben 
alig vettem részt, miután azokat, a kikről 
ott leginkább szó volt, nem ismerém. A 
társalgás főirányát, az egyes élezek s viták 
tárgyát a közel lakó, szépségéről hires 
Bükfalvi Eszter képezé, — a mennyiben 
Hídvégi Gyula mint udvarlója, Eszter pe
dig mint a csinos külsejű s ügyes társalgá- 
su főhadnagyba szerelmes, volt emlegetve. 
A szerelemnek -— ha ugyan igy cziruez- 
hető egy ehhez hasonló módon felfogott s 
táplált érzelem — ily nemű felfogását s 
annak ily modorú tárgyalását sohasem 
tarthattam helyesnek, — nem csuda tehát, 
ha mind azon élezek, melyek majd Gyula

mindenható ügyes udvarlása-, majd ismét 
Eszter ábrándozásig fokozott szerelméről, 
a lehető legkönnyelműbb modorban mon
dattak, inkább ellenszenvet mintsem jó 
kedvet gerjésztének bennem, de egyszer
smind sajnálkozást s részvétet az iránt, ki
nek legszentebb érzelmei nyilvánosan ki- 
gúnyoltatnak, vagy egy-egy jó élez kedvé
ért pellengérre állíttatnak.

Számtalan élezfaragó sokak által bá
mult észbeli tehetsége, egyedül minden 
szebbet s fenségesebbet keresztűlkasúl gá
zoló üres szójátékra van alapítva. Vagy 
van-e a világon oly szent, oly fenséges, oly 
tiszteletre s szeretetre méltó valami, a mit 
nevetségessé tenni s a mindennapiasság 
iszapjába fúlasztani nem lehetne ?

A kétes vegyitékű fekete kávé ször- 
pölgetése közben, Hidvégi Gyula önhittsé
gét s megelégedését eláruló mosolylyal 
mondá :

— Ideje hogy állomást változtassunk, 
itt rövid idő múlva nincs már mit keres
nem.

Epen szavába akartam vágni, megtu
dandó mi értelmet tulajdonit e szavainak, 
midőn a hadnagyok egyike gúnyosan 
imigy kezdé:

— Pedig azt hivém, hogy csakugyan 
megüljük a lakodalmat, már is örültem, 
mily szép menyecskére tesz szert száza
dunk.

— No még csak az kellene, — feleié 
Gyula hetykén — hogy minden egyes 
szerelmi kalandom vége egy-egy házasság- 
légyén, hisz akkor Mohammed vallásának 
fenséges előjogával kellene bírnom; tudod 
pajtás, a méh is, kisziván a virág mézét, 
odább vándorol s új virányt keres.

—- De ha sebezni talál, beléhal, — 
mondám.

-- A méh szorgalmához hasonló ki
tartással gyűjtöm ugyan szerelmi kaland
jaim babérjait, de idegzetem mindamellett 
elég erős s egészséges a netaláni szomorú 
következmények eltűrésére.

Hidvégi Gyulát rendkívül hiú, szívte
len, kevés vagyonú de sokat fecsérlő, kül
seje- s ügyességénél fogva mindamellett a 
világ felfogása s szólása szerint, szerencsés
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vem őt, ez újabb kalandjának részletezésé
be bocsátkozván, figyelmeztetni, vagy ta
nácsaim erejével jobb útra téríteni akarni. 
Már indulni készülék, midőn utam felől 
tudakozódván, kisült, bogy Bükfalva — 
Eszter szüleinek laka — közelében vagyok 
kénytelen elhajtatni. Gyula, úgy látszik ez

esetleg kínálkozó alkalmat fel akarván 
használni egyik újabb áldozata bemutatá
sára, addig beszélt, unszolt, kért, mig végre
— kissé kíváncsiságom által is ösztönözve
— belé nem egyezém, hogy a főhadnagy 
úr társaságában egy félórára beszóljak 
Bükfalvára.

(Vége köv.) B. PODMANICZKY FRIGYES.

F Ö S V É N Y  T Ö B B E T  KÖLT.

(Vége.)
Anikó egész nap törte a fejét, mivel keves

bítse a kiadást. Percynek termész üesen igaza 
van; a férjeknek mindig igazok van fiatal nejök 
szemében. Igaza van, engedelmeskedni kell neki; 
de hogy? A maga theájába nem tesz soha czukrot, 
minden finom tészta iránt ellenszenvet mutat s 
nem eszik ; bor, sert, — a mikből eddig is oly ke
veset fogyasztott — nem iszik soha, szóval kop
lalni fog egész nap. De igy mégis nagyon keveset 
gazdálkodik meg, s csak önmagát kínozza; érezte 
hogy valami mást kell tennie. — Végre mintegy 
szentlélek sugallataként ötlött valami eszébe: 
minden nagyobb dolgot, rniért azelőtt külön fize
tett, otthon fog elvégezni. És úgy lett. Otthon mo
satott ; s a gyenge, ideges asszony mosott, mángo
rolt, vasalt; talpalt egész nap, hogy már alig bír
ta lába. És mindezt azon jó hiszemben, megnyug
vással tette, hogy ezt minden jó házi asszonynak 
igy kell tenni, s ő csak kötelességét teljesiti. Sen
ki se tudta mennyit dolgozik, csak cselédje. Az 
öreg Clarkené ritkán jött le szobájából, s Percy 
soha se nézte, soha se kérdezte, hol van, mit csi
nál neje. Epen ez a semmibe nem avatkozás volt 
az, mit Anikó benne mindig szeretett, s különö
sen nagyra becsült most; büszke volt rá hogy 
férje ne lássa, ne tudja, mennyi áldozatot hoz há
zának.

A következő nehány héten át csakugyan 
mindig jól ütött ki a dolog, s Anikó boldog volt, 
hogy teljesité kötelességét, kivitte azt, hogy a 
költség kitelt pénzéből. Örült hogy magát bősége
sen elláthatja, s férjének kényelmet szerezhet két 
keze munkájával.

Hanem ez igy nem tarthatott soká. Anikó
nak mentője érkezett, ki a nehéz munkától meg
szabadítsa, egy megváltó, gyönyörű kis gyermek 
képében ; mintha csak isten angyala szállott vol
na le az égből. Ez volt Anikó életének legszebb 
ideje. Soha semmi nem indította meg teljes leiké
ből, soha sem érzett valódi, igaz szerelmet azelőtt. 
Atyjától félt, rettegett; férjét tisztelte, engedelmes
kedett neki; de ez a gyermek! óh mily hévvel

szorította karjai közzé, mint halmozta el csókkal 
gömbölyű tagjait. Legszebb reményeit teljesülve 
látta, s annyi évi búért, bánatért megjutalmazott- 
nak hitte magát. Feledte egész élete minden kese
rűségét, s érezte hogy kicsinyével ölében bátran 
tűr minden bajt, csak azt szerethesse, azt tart
hassa jólétben. — Mindig szép volt e nő, de most 
valami felséges, magasztos volt rajta, hogy az 
öreg bába fejét csóválta rá , s annyi mindenféle 
baljóslatról beszélt a konyhában, hogy a szolgáló 
sirva fakadt rá ; mely eredményével szavainak 
teljesen megelégedett a vén asszony, és sóhaj
tozva, sápítozva ballagott haza.

Az öreg Clarkené türelmetlen volt Anikó 
betegsége alatt. Nagyon érezte hiányát; a szolgá
lók se oly gyengédek, se oly gondosak nem voltak 
mint Anna (mindig igy hivta, nagyon nyájasnak és 
hízelgőnek tartva az „Anikó“ nevet) s több gondot 
fordítottak beteg asszonyukra, mint reá. Ezt na
gyon nehezen tudta tűrni az öreg asszony; hosz- 
szas tehetetlensége alatt úgy hozzá szokott hogy a 
figyelemnek, gondoskodásnak ő legyen legfőbb 
tárgya, hogy nem akarta azt senkivel megosztani. 
Valóságos fukar, féltékeny volt ez ápolásra, mint 
mások pénzökre, vagy a szerelemre. Csak hamar 
elkezdte sürgetni Anikót, hogy egy kis felkelés 
nem ártana, hogy mily rósz a hosszas fekvés. Igya 
szegény asszony nehány nappal a szülés után fel
kelt, s mikor más betegágyas asszony még leg- 
felyebb a divánig megy el, jól betakarva meleg 
ruhákba, ő már künn járt, forgolódva a ház körül.

Percy ezt sem vette észre, nem tartott semmi 
különöst a dologban. Mikor Anikó, két héttel le
fekvése után, ismét megjelent az asztalnál, épen 
úgy mint azelőtt — csak valamivel halványabban, 
gyengébben, és véghetetlenül szeretetre méltób
ban — kezet fogott vele, megcsókolta homlokát, 
s ez volt egyedüli megjegyzése: „Alig tetszik két 
hétnek hogy nem láttalak ; anyámtól hallom hogy 
annyi ideje.“ Hanem volt modorában valami az
előtt nem tapasztalt gyöngédség, mi a szavak hi
degségét feledteté Anikóval. De e gyöngédség se
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szavában, se modorában nem maradt meg, s már 
másnap épen oly szóialan, íigyelmetlen volt mint 
azelőtt. Minden visszatért a régi kerékvágásba. 
Anikó is kezdett hozzálátni házi dolgaihoz, a 
mennyire ereje s ideje engedte. Az öreg dajkát, 
ki a szülés óta volt nála, elbocsátván, a gyermek 
minden gondja ő rajta maradt; még csak peszton- 
kája sem volt, s két szolgálója közül egyik sem tu
dott gyermekkel bánni. így nem sokára sajnosán 
kellett tapasztalnia, hogy ideje legnagyobb részét 
kedves kicsinye foglalja el s nem képes előbbi 
életét folytatni, előbbi dolgait végezni. De azért a 
megmásíthatlan törvénynek engedelmeskedni kel
lett ! S a női kötelesség érzetéhez most egy más 
gondolat is járult; ha férjének takarít, kedves 
gyermekének szerez általa jólétet; igy a szenve
délyes szeretet, mi gyermekéhez kötötte, még 
erősebben elhatároztatta vele, hogy heti pénzéből 
ki kell jönnie.

De hiába ! nem volt annyi ideje, s a nehe
zebb munkát még úgy sem bírta mint szülése 
előtt. A következés az volt, hogy adóssága mind 
jobban szaporodott, míg végre több font sterling
re rúgott. El nem tudta gondolni, miből tisztázza 
azt le, hol kevesbítse a kiadást. Ha férje kényel
méből áldoz fel valamit, félt, ez azt hiszi, hogy őt 
elhanyagolja s csak gyermekévei bíbelődik. Az 
öreg Clarkenétől se akart elfogni semmit. Nem en
gedte lelkiismerete. Hisz az aggkor kiváltsága, 
hogy ápolja, gondoskodjék róla, s mindent elkö
vessen hogy a kimerült életet még néhány évig 
eltengethesse, habár saját ifjú élete árán is. És 
önmagától mit vonhatott volna még meg? Hisz 
most se élvez semmit, most se használ semmi erő
sítőt, mire fiatal anyáknak oly nagy szükségök 
van, ha még többet akarna feláldozni, kenyérre 
vízre kellene szoritnia magát. Szent isten! mit 
csináljon ?

Egy este, gyermeke fölött virrasztva, rakos
gatott szobájában. Egy gyöngysor akadt kezébe, 
mely még anyjáról maradt rá. Nézegette. Egyszerre 
eszébe ötlött a gondolat: hátha eladná s kifizet
né belőle adósságát! úgy sem hordta soha , nem 
vette semmi hasznát. Igaz, fájdalmas ez emléktől 
megválni, de aggodalmától s boldogtalanságától 
szabadítja meg, és nem lenne-e fájdalmasabb ha 
adósságával férjét magára haragítaná s talán bi
zalmát is elvesztené.

Másnap eladta a gyöngyöt, kifizette adóssá
gát; s visszanyerve az egyensúlyt, haladt tovább 
ingadozó utján, a balance-rúddal kezében.

Erősen elhatározta, hogy többet nem szabad 
adósságba keverednie. Dolgozni fog, mint régen; 
most már erős, meg kell bírnia minden munkát. 
Ha lehetett, minden dolgát gyermeke szobájába 
vitte be, vagy a bölcsőt hordta magával, hogy 
kedves kicsinyére őrködhessék munka közben is, 
s őrködött is, mintha semmi egyéb tenni valója 
nem lett volna. — Es dolgozott éjjel-nappal; dol
gozott hogy minden tagja sajgott belé, feje elká

bult, szive elfásult, hogy teljesen kimerült, s néha 
el-elájult munka közben. — De senki se látott 
abból semmit. Ebédkor nyájas volt, s mosolyt 
erőltetett ajkára; és Percy nem vette észre hogy 
mily halvány, keze mily száraz, hogy reszket aj
ka ha beszél, hogy rángatóznak szemhéjai, mint
ha valami nagy súly nyomná a szemeket; mind 
erre Percy nem ügyelt. Olyannak látta nejét, a 
milyen szokott lenni, csendes mosolyával, halk, 
édes hangjával, csinos öltözetével, mely mindig 
tiszta és ízléses, bár egyszerű. A megerőltetés és ki
merültség nyomait nem látta meg rajta, és tapasz
talva hogy a költség mindig kitelik a heti pénz
ből, hogy Anikó soha nem kér többet, — titok
ban örült, és dicsérte magát hogy anyja tanácsát 
elfogadta: megtanította nejét az okos és takaré
kos gazdálkodásra.

E közben ismét új baj adta elő magát. Az 
öreg Olarkené csömör miatt valami lázba esett, s 
ez, természetesen, még szeszélyesebbé, még kove- 
lőbbé tette. Percy is békétíen, ingerlekény le tt; a 
kíméletlenség melyet eddig csak szinlett,kezdett ter
mészetévé válni. Mennyi fájdalmat kellett e miatt 
kiáltani Anikónak. S aztán a betegség költséges 
is volt nagyon. Az orvost s orvosságokat Percy 
fizette ugyan, de az ezernyi apró kiadást, mit a 
beteg körül kellett tenni, Anikó viselte. Szegény 
asszony ! hiába nélkülözött, hiába tagadott meg 
magától mindent, annyira hogy cselédjei is meg
szánták s ezek loptak számára az öreg asszony 
theájából vagy kávéjából egy-egy kicsit — mind 
ez kevés volt, s ismét kezdett adósodni. Ekkor 
rászánta magát, hogy férje kényelméből von le 
valamit. Percyt ez nagyon elkedvetlenítette, s pár 
nap múlva szemére vetette Anikónak hogy mily 
„hanyag“ mostanában. E szemrehányás gyenge 
volt ugyan, de elég arra hogy Anikó nagy dolgot 
csináljon belőle s rettenetes bűnösnek tartsa ma
gát. Hisz Percy most bizonyosan nagyon könnyel
műnek, gondatlannak tartja ő t; hogy hihetné el 
hogy jól bánik szegény beteg anyjával, kinek az 
ápolásra oly nagy szüksége van, ki épen azért 
jött hozzájok; hogy bizhatna felügyeletében, mi 
kor saját férjét is „elhanyagolja.“

A szegény asszonynak majd megszakadt 
szive. Kétségbeesetten határozta el, hogy többet 
ily szemrehányásra nem ad alkalmat, bármi áldo
zatába kerüljön is.

''De azok a rettenetes adósságok ! Miből fizeti 
azokat ki ? A heti pénzből szó sincs hogy kitel
jék, s férjétől nem kér, bármit kelljen feláldoz
nia. Aztán kicsinyének is uj pólyákat kellene 
venni. Mit tegyen? Eladta a mi ékszere még volt, 
kifizette adósságait, s vett gyermekének hat pár 
szép fehér pólyát és egy kashmir zubbonyt. Ak
kor este oly elégedetten, büszkén feküdt le mint 
egy királyné. Ment volt minden adósságtól.

Az öreg Clarkené másnap elkezdett Percy 
nek panaszkodni, hogy mily rossz, sovány levest 
ad neki mostanában Anikó. „Bizonyosan rosszabb
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húst hordát, hogy a pénzt oly haszontalanságokra 
gazdálkodja meg, mint tegnap is vett; mire való 
azt a nyavalyás gyereket úgy feleziczomázni, 
mennyivel szebb volna, ha az a sok sallang nem 
lógna ruhájáról. Az ö korában még csak nem is 
gondoltak ily bolondságokra, s ö azt hiszi, hogy a 
mivel az ő gyermekei megérték, megérhetné az 
Annáé is.“

És kívánta, hogy Percy dorgálja meg érte 
nejét. De Percy nem tudott ily kislelkü lenni; szi
gorú volt, de ha látta, hogy a rend meg van a 
háznál, semmi dolgába nejének nem avatkozott. 
Szelíden megnyugtatta anyját, Anikónak megem- 
litette a levest, de a pólyáról nem volt lelke hogy 
szóljon, kivált mikor meglátta kaczagó, gőgicse- 
lö gyermekét, a mint a régi pólya alól szabadon 
nyújtotta ki gömbölyű lábait.

Anikó kétségbeesés erejével tartotta meg 
határozatát, hogy férjét többet nem haragítja meg. 
Apródonként eladogatta minden lyánykon csecse
becséjét, emlékeit, s mikor nem volt mit eladni, 
hogy kevesebb legyen a költség, elküldte két 
szolgálóját. Fogadott egy erős, izmos munkabíró 
lyányt, kit azonban tudatlansága, s ügyetlensége 
miatt semmire se lehet használni, ki edénynyel 
kezében elesik, s mindig vigyázni kell rá, hogy a 
vajat csizmájára ne kenje, s szappant ne tegyen 
az ételbe. Ily cseléd mellett aztán minden munka 
Anikóra nehezült, de ö még most se panaszkodott, 
most se hanyagolt el semmit; napról napra türel
mesen folytatta munkáját, bár ereje észrevehetö- 
leg fogyott. Arcza viaszsárga lett, szemei bees
tek, tömött, barna haja kihullott, s megfakult; és 
nem volt körülötte szerető szem ki ezt észre ve
gye, nem volt ki csak egy szóval segítse, rokon- 
szenvével megvigasztalja. Nem szánva, még csak 
észre sem véve, olyanokért áldozta életét, kik vele 
nem is gondoltak, kik figyelembe se vették az ál
dozatot. Szegény asszony! nagyon nehéz teher fe
küdt vállain, de erélyesen elviselte egész a végső 
óráig és soha sem könyörgött segélyért, megsza
badításért. Oh ha panaszkodott volna! Ha Percy 
megnyerhette volna bizalmát!

Végre le kellett roskadnia. Egyszer több 
órai vasalás után ájultan rogyott Össze, A szolgáló

jajgatva szaladt urához, s Percy ijedten rohant le 
a lépcsőn. Félholtan lelte a konyha ajtóban ; ölébe 
vette, s gyengéden felvitte szobájába. Mert szeret
te a mennyire képes volt valakit szeretni, s most 
a rémület egészen természetes érzelmeibe helyez
te, elfeledtetvén vele a szigorúság, hidegség szín
lelését. — Rögtön orvosért küldött; az öreg Clar- 
kené gúnyosan vállat vonított a veszélynek még 
csak eszméjére is, és nem látta át, hogy minek 
keritnek oly nagy feneket olyan mindennapi do
lognak, mint az elájulás. De az orvos nagyon ko
molynak találta a bajt. Rögtön lefekteté betegét, 
s a legnagyohb gyengédséget, a leggondosabb 
ápolást kötötte mindenki lelkére, megmondva 
hogy csak ez mentheti meg a beteget. De még 
igy is kevés reménye volt, annyira kimerültnek 
s felcsigázottnak talált minden szervet. Nem tudta 
elképzelni, mi lehet az idegek e túlfeszültségének 
oka, s csak akkor lett minden világos előtte, mi
kor a szolgálótól tudakozódva, megtudta mennyit 
dolgozott Anikó, csak ekkor adhatta tudtára a 
férjnek a szörnyű dolgot: hogy neje megszakadt 
a sok munkában.

Percy soha sem távozott a beteg ágya mellől- 
Éjjel-nappal ápolta nejét, virrasztóit mellette. De 
ez a szeretet már késő volt. Könnyei nem adhatták 
vissza az életet, mit vakságával, szigorúságával 
úgy elpusztított; se a szerelmet szegény neje szi
vébe, ki most is oly szelíden feküdt ágyában, 
mindenkire mosolyogva, mint egy szunnyadó 
gyermek. Késő, nagyon késő minden. Szerelem, 
boldogság, élet, mind, mind oda vannak visszahoz- 
hatlanúl.

Mikor Percy elhagyta a halott-szobát, elaggott» 
összeesett ember volt. Mintha minden óra, mit oda 
bent töltött, egy-egy év lett volna. Elhagyta min
den erélye, az naptól fogva soha senkinek se mert 
szemébe nézni, mint a ki valami nagy bűnt köve
tett e l; igy tengette nyomorult életét, mely kinná, 
büntetéssé vált rá nézve.

Még az öreg Clarkené is sírva fakadt, mi
kor — anyja után egy hónapra — a csecsemő is 
meghalt.

Angolból
y- í-

T H A C K E R A Y .
II.

Némely újabb angol regényírónál a való 
élet pontos, ugyszólva, szakszerű, de koltöitlen 
rajza egészben véve kelletmetlen benyomást tesz, 
azonban meg kell vallanunk, hogy van köztök 
egy rendkívüli tehetség is, ki a realismusnak oly 
kifejezést adott, mely, legalább mint viszonyaink 
emlékoszlopa, sokáig fonmarad. E rendkívüli te
hetség Thackeray, kinek regényei mind tarta

lomra, mind formára nézve sokat hasonlítanak a 
múlt század erkölcsrajzi regényeihez, csakhogy 
finom miveltség dolgában nagyon felettök álla
nak. Thackeray mesterileg tud leírni valamit; a 
nyelv egész kiterjedésében rendelkezése alatt áll, 
s képes nehány könnyű vonással a legfinomabb 
árny ólatokat is kifejezni. E mellett az emberi 
szív oly alapos bonczolója, hogy néha elszörnye- 
dünk belé. Nincs a léleknek oly redője, mely 
elkerülte volna Argusszemeit, nincs a kedélynek 
oly mozzanata, melyet, bármily csekély legyen,
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figyelemre méltónak ne tartana. Ez nem pusztán 
észrevevés, noha , úgy látszik, sokat és élesen 
kellett látnia, hanem egyszersmind az imaginatio 
nagy ereje, s nagy fogékonysága phantasiája húr
jainak, melyek egyetlen hang érintésére teljes 
accordot viszhangzanak. Alakjai nem a szemlé
lődés mozaikmüvei, mi a közönséges realistáknál 
oly gyakori eset, megvan valódi benső életök, 
saját törvényeik szerint mozognak, s ha a költő 
egy darabig megválik tölök, ismét biztosan, ter
mészetük teljes erejében állítja élőnkbe. Továbbá 
szigorúan megtartja mindig az aesthetikai mér
téket, s bár képes volna a legszokatlanabb felada
tokat is megoldani, sőt reflectáló, tépelődő termé
szete ilyesmire látszik hajlandónak, soha sem csap 
ki a mindennapi élet határaiból, s épen azért min
dig biztosan meggyőz bennünket arról, a mit raj
zol. Nem alkot phantasticus alakokat, minden jel
lem, minden helyzet kulcsát az olvasó kezébe adja, 
ki igy mindent könnyen és teljesen felbonczolhat 
és saját kedélyén próbálhatja meg a költői terem
tés helyességét. Rajzán és színezésén soha sincs 
semmi túlzás, sőt néhol érzi az ember, hogy erő
sebb vonásokkal és kiáltóbb színnel erősb hatást 
lett volna képes előidézni, de elhagyta, mert el
lenkezik aesthetikai elveivel. Vegyük még ide azt, 
hogy az a ritka tehetsége is megvan, hogy a dol
gok külsőségeit leírás nélkül is nézelhetökké ké
pes tenni, csupán csak a hangulat által; továbbá, 
hogy eszméi határozottan szabadelvűek, s mégis 
alapjában egészséges morált hirdet, hogy melegen 
érez minden szép és jó iránt, s hogy alakjaihoz, 
melyekben eszméit megérzékiti, azzal a benső 
szeretettel ragaszkodik, mely minden valódi köl
tőt jellemez.

Mindebből azt hinné az ember, hogy Tha
ckeray a remekmüvészet majd minden eleme bir
tokában van. Mégis hiányzik benne valami. A ki 
elfogulatlan olvassa regényeit, a költő nagy tehet
ségének minden bámulása mellett is bizonyos le- 
liangoltságot nem kerülhet ki, sőt végre elfáradást, 
petyhüdést fog érzeni. Mindezt a művészi idealis- 
mus hiánj a okozza. A való életet a maga egész 
kiterjedésében és sokoldalúságában hiven portrai- 
tirozni nem elég a művészetben. A plastikai mű
vészet körében újabban nem egyszer próbálták 
meg a való másolatot, felhasználva a technika min
den eszközét, de nem tett hatást, mig a régi mű
vészek egyszerű eszközökkel is bámulásra ragad
ják a nézőt, mert eszményt teremtettek. A valót 
csak mint nyers anyagot használhatja a költő. 
Minden mű hidegen fog hagyni bennünket, ha nem 
érezhetjük eléggé, hogy a művész minő hangula
tot akart felkölteni lelkűnkben. Minél szabadab
ban eszményít a költő, annál inkább hiszszük, 
hogy valóságot állít élőnkbe. Példa reá Dickens. 
Olvasói azt hiszik, hogy a való legtisztább tükörét 
tartja eléjükbe, mivel müvei mélyen hatnak a ke
délyre s határozott hangulatot idéznek elő. Azon
ban Dickens ereje nem a mindennapi élet másola

tában rejlik, hanem a phantasticumban. Ó nem 
úgy adja a világot a mint van, hanem a hogy lel
kében visszatükröződik, s ez nagy különbséget 
tesz. Igaz ugyan, hogy Thackeray sem gondolat 
nélküli empirikus, lelkének határzott színezete 
van, de e színezet pessimista. Az ő pessimusmusa 
nem az a közönséges, mely a roszban bizonyos 
mértékig örömét leli, hanem az az aetheri, mely 
nem ritka betegség a humoristáknál, mert érzé
sűk formája ahhoz szoktatta őket, hogy a különb
ségek vonalait önkénytelen elmossák. Ne csaljon 
meg bennünket Thackeray szenvedélyes módja. 
Ha ő kutató műszerét az emberi szív titkos redöi- 
be meríti, keze oly biztos és könnyű, hogy alig 
sért meg valamit. Azonban maga a humor senti- 
mentalis; keze alatt az erő és erény gyöngeséggé 
változik át, majdnem észrevétlen ugyan, de nem 
tudunk nevetni rajta; borús ég ködük e tarka vi
lág felett s a szürkület különböző árnyalatú színeit 
rakja reá. Az emberi szív hiúsága valami bölcse- 
ségi bohóság, szerelme képzelődés, reménye álom. 
Ez a dallam, melyet a költő különböző változat
ban untalan viszhangoz. Keserű valóságba va
gyunk fulasztva, az eszmény egészen kioltva, a 
hit hazugsággá változott. Aggodalmat hagy szi
vünkben, rut világot tár élőnkbe, bármily szépen 
rajzolja, mert a való elválasztva az eszménytől 
nem egyéb mint a rut. Az életet csak hiú játék
nak ismervén, nem lehetünk feszültek, nem ra
gadtathatunk el a szenvedélytől; nem látváu jö
vendőt, se nem remélhetünk se nem félhetünk.

Thackeray első regényét „Vanity-Fair“-nek 
nevezte, azaz hiúság vásárának. E vásár az élet. 
A költő mélyen látott az emberi szívbe, az erényt 
és bűnt, az erőt és gyöngeséget egyaránt felbon- 
czolta, s mint Salamon király, alapjában mindent 
hiúnak talált. Örvend a jónak és erősnek, gyá
szolja a roszat és gyöngét, de egyiket a másiktól 
elválasztva nem tudja képzelni. Hiszen az esz
mékben, de tagadja a tényeket. Elvesztette min
den illusióját s velők együtt egyszermind a jó lé
tezésében való hitét is. S ez öntudatát nem úgy él
vezi, mint egy nevető bölcs, távol van attól a ro
mantikái iróniától is, mely reggeli felhők kányá
jaként lebeg e rothadt világ felett.. Fájdalma a 
rósz miatt, egészen őszinte, de épen azért annál 
müvészietlenebb a hatás, melyet előidéz; mert ha 
egy mű, például Voltaire „Candid“-ja nem is na
gyon épületes az emberre nézve, mindamellett 
egy-egy pillanatra tetszik nekünk e feli ordított 
világnézlet, mert nem komolyan van gondolva, de 
ha egész lelkünket lenyomja az emberi tökélyte- 
lenség érzése, akkor nincs okunk ez ellentétteljes 
életből a művészet harmonious világába mene
külni.

S e költött világ még nem is igaz másolata 
a való világnak. Igaz, hogy a való életben a nagy
ság mellett mindig kicsinységet is találunk, de az 
élet más perspectivákat nyújt nekünk, mint e köl
tészet korlátolt rámái Minden idők művészete az
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életfolyam végtelenségéből jogosan választott ki I 
egy-egy tettet, hogy érdeket költsön iránta; a 
való élet esetlegességeitől gondosan elválasztotta, 
s mihelyt czélját érte veié, bevégezni törekedett. 
Thackeray ellenben mindig arra igyekszik, hogy 
egy egész életfolyamot foglaljon be müvébe. Az
tán válogatás nélkül felvevén bele mindent, mi a 
valóságban megvan, mihelyt philosophiai tanul
mányainak anyagául szolgálhat, kénytelen a való
ságot is hamis viszonyba helyezni. Igaz, hogy idő
vel öregszünk és szürkülünk testben és lélekben, 
ifjú kedvünk kihal, eg3Tik illusio után a másikat 
veszítjük, egyik gondolat a másikat tolja ki, de 
mindez nagyobb időközben történik, és lassúbb 
átmenetekben, mintsem az ellentét érzelmét élén
ken felkölthesse. Ha az ellentételeket e közvetí
tés nélkül adjuk, nem annyira portrait lesz belőle, 
mint eltorzult kép, minőt domború tükörben szok
tunk látni. Kicsiny gyengeségek, melyektől az 
életben a legnagyobb ember sem ment, e kicsi
nyítés által annyira előtérbe nyomulnak, hogy az 
egész kép ferde kifejezést nyer. Mindezt növeli a 
költő ama modora, hogy psychologiai fölfedezéseit 
élénk érzelemömléssel kiséri, ellenben azon körül
ményeket, melyek az olvasót némikép felvilágo
síthatnák, vagy egészen mellőzi, vagy csak felüle
tesen érinti. Bármennyire elismerjük különben 
Thackeray őszinteségét, igazságszeretetét, kény
telenek vagyunk megvallani, hogy e modorában 
sok a hafásvadászat.

—u.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T E K .
A PESTI MÜEGYLET

1863—64. december-január havi kiállítása.
Van a mülajstromnak, de magának a mütár- 

latnak is egy része, melyen a laikus szem csak át
surran, a közönséges látogató csekély érdekkel 
mulat. Ezen rész az első szobában levő vizfestmé- 
nyek, kőrajzok és karezmüvek gyűjteménye. Pe
dig, ha kissé figyelmesebben szemléljük e gyűjte
ményt, ritka, hogy ne találnánk benne egy-két oly 
tárgyat, mely a mükedvellőt gyönyörködteti, a 
müértőnek valódi müélvet szerez.

Jelenleg a mütárlat ez osztálya még érdeke
sebb, a mennyiben benne az e helységekben oly 
ritkává vált szobormüvek is foglaltatnak. Mellőz
zük különben egyelőre a szobormüveket és tekint
sünk meg egyet a vizfestmények közül. Goebel 
Károly, bécsi festész képét értjük : „Mecset romja 
Nándorfejérvárottu, mely csinos rajz, ügyes be
rendezés és izlésteljes könnyűd kezelés tekinteté
ben messze túlszárnyalja az e nemből kiállított 
többi müveket. Természet utáni rajz, és festői fel
fogásánál fogva is elég érdekes volna, ha az érde
ket nem emelné még a számos élethü, festői alak, 
mely staffage-képen (mikor lesz már erre jó

magyar szó) *) élénkíti s magyarázza a festményt; 
egyúttal elég érthető képét nyújtván az ottani nép
életnek. És e képnek 30 ft. az ára; valóban me
sés olcsó, s kivánnók elkelését sokkal inkább, mint 
számos más, czifra arany keretben pöffeszkedö 
olajfestményét, melynek ára százakra van téve, 
de müértékre nézve meg sem közelíti a gyakran 
szerényebb alakú vizfestményeket vagy köraj- 
zokat.

A karezmü modorban készült tájkép, Blees- 
től Klevében, szintén megemlítésre méltó, és rajz
ban, kivitelben egyaránt dicséretes.

Gyöngye különben az efféle müveknek azon 
fénykép-cyclus, mely Rabi Károly bécsi tanár kar
tonjai után készült és „Az athenaei egyetem fres
kóinak vázlata, ábrázolva Görögország míveltségi 
történetét Prometheustól sz. Pálig.“ — Nemcsak, 
hogy a katholikus kor minden kiválóbb személyi
ségével találkozunk e ritka jeles szerkezetű cso- 
portozatokban, hanem az egyes jelenetek egysze
rűséggel párosult nagyszerűsége, az egyes alakok 
jelleme, a külön csoportozatok festői körrajza, mely 
egy-egy jelenetben tökéletes képet alkotva, mégis 
harmonious vonalokban olvad össze a következő
vel, azt mintegy előkészítve, hogy az is újra tö
kéletes, önálló képpé domboruljon, — gyönyört 
ébreszt e mü szemlélésekor.

Az antik tanulmánya szembeötlő; nem mert 
azon korból választja alakjait, melybe a görög 
művészet fénykora is esik, hanem mert az annyi- 
fólekép rajzolt emberi test alakjában a tökélyt, a 
természet fölé emelkedett eszményi szépséget áb
rázolja, klasszikus lévén — nem csak az előadott 
tárgyat, hanem az előadás modorát tekintve is. És 
a stil, ez oly nehezen meghatározható, inkább csak 
sejthető, érezhető tulajdona a nagy művészeknek, 
az a tulajdon, melyet jelenkori festészeinkben 
oly ritkán van alkalmunk csodálni; e stil, mond
juk, méltán van képviselve Raid e mestermüvében, 
méltán pedig annál inkább, mert Önálló, erősen 
egyéni kifejezést nyújt és épen ez által hat; mert 
mentve minden szolgai utánzástól, mutatja ugyan 
a tanulmányt és a tanulás által elsajátított tudást, 
de mutatja azt is, hogy magasabb szellemi, hatal- 
masb egyéni erő vezette e művészt a tanultak al
kalmazásában ; ez segité teremtésére oly müvek
nek, melyek magukon hordják a mester bélyegét, 
ez szentesité a modort, mely erőteljes, öntudatos 
művész által használva, tulajdonává válik a mű
vésznek, iskolát alkot és követők nagy seregét tá
masztva : az irányadó, az úttörő nevével koronáz
za hírét.

Áttérve a szobormüvekre, némikép dicsére
tesen csak Dunaiszky László „Sámsont és Delilát“ 
ábrázoló müvéről szólhatunk, S ebben is nem a 
választott tárgy kap meg, mert valljuk be, e jele
net számtalan variátióban foglalkoztatá már a kép
ző művészetet; igaz, hogy a festészeket még in-

*') Töltelék.
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kább mint a szobrászokat, de bogy újra és újra j 
mindig az ily elcsépelt themákkal kell találkoz
nunk, mégis némi eszmeszegénységre mutat.

A csoportozat szerkezete elég sikerült, és 
Samson alakja, noha korán sem tünteti föl az óriá 
si erőt, mely Sámson, hagyománybeli alakját szá
zadokig megőrizte, — föltünteti legalább, és elég 
sikerültén, az alvót, a fesztelenül pihenő tagokat, a 
feszültséget vesztett izmokat. Már Delila alakja 
hasonlithatlanul gyengébb. Fejében, arczában sem 
mi kifejezés, s a baljába fogott, már len}Tirt hajfür
töt oly módon szorítja kebléhez, mintha valami 
ölő eszközt szegezne mellének. A hús kezelése 
különös, nem kielégítő modorú, s általában meg 
kell jegyeznünk, hogy az egész műben hiányzik 
az idomok élesebb, correctebb kifejezése, sok az 
elmosódott, az érthetetlen egymásba olvadás.

Ugyancsak Dunai szky másik müve : „Tán- 
ezosnök, vázlatok gypszbői“ vázlatnak sem tet
szik, mert abban ugyan kevés a szerkezet jeles
sége, mely épen vázlatnak lenne főérdeme. Első 
pillanatra látszik, hogy e művel versenyezni akart 
a szobrász Alexi hasontárgyú, a pesti redoutépü- 
let oszlopzatán látható müvével, s bár ez utóbbi 
alakjaival sem vagyunk tökéletesen megelégedve, 
mégis jobb szeretjük, hogy ezek s nem Dunaiszky 
alakjai kerültek e szép épületre, mert ezek jóval 
gyengébbek.

Kugler Ferencz Münchenben tanulmányozó 
szobrász „mellszobra gypszbői“ kezdő mű s ne
hezen elégíti ki magát a modellt, ha jól tartjuk, ez 
úttal Brassait.

Az olajfestmények nagy része szemlélésén 
szívesen át szeretnénk esni; mert biz azok nagy7 
számmal a középszerű mindennapiság színvonala 
fölé sem emelkednek. Van azonban köztük né
hány , melyeket emlités nélkül nem hagyha
tunk.

Ilyen Günther Gyula, weimari festész „Va
sárnapi ünneplés“ czimü képe, mely az émelygős 
unalom megtestesítése; de, jegyezzük meg, nem 
ezt akarta a művész elérni, hanem oly érzés és 
gondolat nélküli, üres, émelygős módon adá elé az 
ezer meg ezerfélekép, száz meg száz illustrált lap
ban is elcsépelt jelenetet, oly kevés érdeket tu
dott neki kölcsönözni az inkább mesteremben", 
mint művészi kezelés által, hogy elfordulunk a 
képtől a mint rápillantottunk.

Más tekintetben szintén megemlítendő, egy
úttal megrovandó Thelen Frigyes bécsi festész ké
pe : „Az álarezos bál után.“ Valóban ritkán lát
tunk festményt, melyben a nyers érzékiségre való 
számítás rikítóbb szinekben tűnt volna fel mint e 
férezmüvön. Egy „débardeur“ csillogó báli öltö
nyében karszékbe vetve alszik. Keble tárva nyit
va, egyik lábáról leesve a czipő, lecsüngő karral 
ott alszik valamely párisi operabál kicsapongó 
hősnője. Alszik, szintúgy hortyog s a háttérben 
levő kis vaskályhán melegszik reggelije. Ez az 
egész gondolat, mert e nagyon középszerűen, hogy

ne mondjuk roszul festett képen egyéb nincs kife
jezve ; még csak az éjjeli fényűzés s a nappali nyo 
mór ellentéte se, pedig ennél kevesebbet már csak 
ugyan alig várhattunk. Hanem bocsánat, van e 
képnek is érdeme, s ez a ritka Ízléstelenség, a 
kecs és báj tökéletes hiánya úgy a női test formái
ban, mint a ruházatban vagy környezetben. Nyilt 
női keblet akart festeni, ez az egész, s azt minél 
ingerlőbb alakban előadni, ez az érdem, 100 ftot 
meg a zsebre tenni, ez a számítás. Pedig ez is hi
bás. Mert mellőzve is a művészet nemes feladatá
nak nyomorult felfogását, melyet a bécsi festész 
ezúttal tanusit, hibás a számitás abban is, hogy e 
képet Pestre küldte, mikor azt Bécsben, hol a nagy 
közönség e tekintetben sokkal elnézőbb, inkább 
eladhatta volna ; ezt következtetjük legalább azon 
modorból, melyben a prostitutio kérdése jelenleg 
a bécsi lapokban tárgyaltatik — e képecske pe
dig nagyon is e genrebe vág. Hazai közönségünk 
hálisten, legalább az a része, mely festmények
re áldozni képes, eddig sokkal nemesebb Ízlést 
tanúsított, semhogy a jó ár itt kelendőséget remél
hetne rósz ízlésű müvének.

Még a hires „Nibelungenénck“ is talált illus 
tratorra Hänlein V. bécsi festészben. „Krimhildje 
legalább abból látszik merítve lenni, hanem 
ugyancsak gyönge alak felfogásra, s színre nézve, 
kivéve a gőgöt, melynek kifejezése eléggé sike
rült.

Római életképektől csakúgy hemzseg a je
lenhavi tárlat. Brücke Hermann berlini, Höckel 
Ágoston müncheni, Händler Pál drezdai művész 
mind ilyennel ajándékoztak meg, de nincs nagy7 
köszönet benne ; mert kitűnőt egyik sem mutat
föl,

Düsseldorf, a tájkép festészet hires iskolája, 
számos képviselőt külde: van vagy három erdei 
tájkép, mindegyik gólya-staffage-zsal, mintha csak 
összebeszéltek volna a művészek, bár, ha nem 
csalódunk: kettő egy kéz müve. Egyik ily kép czi- 
me: „Részlet a Lago maggioreból“ (talán csak kör
nyékéből ?) /Schreiner F. TF.-töl, melyen soha sem 
ismertünk volna olasz tájra, oly egészen német 
a hangulat, a hegy ormok, a növényzet, a kápolna 
sőt a tó maga is, mely Lago maggiore név alatt 
inkább csak tócsa; és hogy tökéletes legyen a be
nyomás, a tölgyerdőböl kisétáló nő is tökéletes 
német typus, bajor parasztnő öltözetben — a Lago 
maggiore partján !

Kétségbeesnénk Düsseldorfon is, és igazán 
kielégítetlenül hagynék el a mütárlatot, ha Roll- 
mann R., ugyancsak düsseldorfi fesztész müve: 
„A magas Staufen-hegy, Haggel kolostorral“ kár
pótlást nem nyújtana. Mihelyt e művészt megpil
lantjuk, fölüdülünk; el van felejtve minden nyo
masztó, lehangoló érzés, mert a sok, kielégítés nél
kül hagyó tájkép emléke elenyészik, a mint bele
mélyedünk e gyönyörű kép szemlélésébe. Nem
csak a táj maga szép és festői, sőt nagyszerű is, 
hanem nagy a művészet, melylyel vászonra van
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teremtve. Az átlátszó égboltozattól le a könnye
dén kezelt porondig, mind érezve van és átgon
dolva. A háttéri sziklás hegycsúcsok csak néhány 
széles ecsetvonással vannak oda vetve, mégis ért
hetőek a lapok, csúcsok, mélyedések. Az árnyék
ban tartott középtér mély de átlátszó tiszta színe
zetű ; hüs völgy, melybe le szeretnénk ereszkedni 
pihenni, álmodni. A jobb oldali lejtön zöldelö 
fiatal fenyves minden egyes sudara oly kecses, oly 
szép, szinte susogni halljuk szomszédjával. Fris
seséget, üdülést leheli minden bokor, vidámak 
még a sziklák is és maradásra intenek, hogy to
vább szemléljük a szép tájat. Még az előtérben 
levő nehány növény is, mintha csak oda volna 
gondolva, oly könnyű, élő, lélekző, s ha közelről 
nézzük, alig van alakja, alig van két szine, s mint
ha miniatűr módjára, roppant gonddal volna utá
nozva a természetes eredeti, oly valónak, jónak 
tűnik föl illő távolból.

Ha kifogásunk lehetne e szép mü ellen, leg
feljebb azt mondanók , hogy a középtér kissé túl 
van terhelve. Itt kívánnánk több nyugalmat, na
gyobb , meg nem szaggatott tömeget. De ez is ta
lán csak ízlés dolga. Ne gáncsoskodjunk , hisz úgy 
is oly kevés jót nyújt a jelen kiállitás, ne rontsuk 
el élvezetünket, gyönyörködjünk kifogás nélkül 
az igazi jóban.

K—i.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Jan. 11- e's 13-kán.)

Colasanti Vincze hangversenye. Az ötö
dik pályázó vigjáték : „A jó madár vagy hívatlan 
vendég“*) felvonásai közt egy hivatott zeneművész 
is szerepelt, Colasanti Vincze, ophicleide virtuóz, 
s a római akadémiának tagja. — Játszott egy áb
rándot Verdi Troubadourjából; s egy változatot, 
Nápolyi emlék czim alatt. C. ur bátran művésznek 
nevezheti magát e hangszeren, s egyike a legbol
dogabb művészeknek, mert valószínűleg az egész 
kis földgömbön, s tán az egész nagy világon alig 
fog akadni egy két versenytársa, s ha igen is, az 
egyik a Siriusban, a másik a Neptunban fog lenni. 
— A ki az ophicleideot csak a közéletből, azaz 
lovas vagy gyalog ezredek zenekarából ismeri, 
meg lesz lepetve C. urnák akár szép sima dalla
maival , s az ezekben kifejtett gyöngédséggel, 
akár virtuozitásának hajmeresztő futamaival, 
melyek a tüdőnek ritka ép erejét feltételezik, s 
oly sok légkészletet igényelnek, hogy C. ur egy 
hangversenyéből egy aszkóros takarékosan egy 
évig is elélhetne. — Epen most veszem a Szín
házi Látcsőt, mely szerint C. ur ma (14) már 
harmadszor lép fel, s a többek közt magyar dalo
kat is fog előadni.

B ...
*) E vigjáték bírálatát csak jövő számunkban 

adhatjuk. Sierk. j

Megyeri szobrának leleplezése. E hó 13-
kán ünnepre hívta meg a nemzeti színház a fővá
rosi közönséget. A magyar színészet egyik legki
tűnőbb képviselőjének, a legnagyobb magyar ko
mikusnak, Megyeri Károlynál? márvány mellszob
ra vala felállítandó a nemzeti színház csarnokában. 
A leleplezés a szinpadon történt nagy számú és 
díszes közönség előtt. A színpad jobb és balfelét 
az összes szini személyzet foglalta el disz magyar 
ruhában. Közbül a szobor volt felállítva, mélyet 
allegóriái jelmezbe öltözött fiatal lyányok fogtak 
körül, festői csoportozatot képezve. Megzendült 
Kölcsey hymnusza az összes személyzet által éne
kelve. Azután Egressy Gábor lépett a leplezett 
szobor elébe s Jókai ez ünnepélyre irt következő 
költeményét szavalta e l :

Mi a művész ? — Ki alkot és teremt.
— Isten-gyönyörnek földi részese,
Ki éltet újdonúj lényeknek ád,
Miket csak isten s ember egyesülten 
Alkothatott; de egyik sem külön !
— S a képzett mü túléli alkotóját:
Az ember meghal; és az isten é l!

A költő hamvát őrzik művei :
Egy század másnak adja át nevét;
Kerek világnak ő nem idegenje :
Mi benne szellem, más földön is é l ;
Más nyelven is megértik titkait.
— A nép, melynek nyelvét beszélte egykor, 
Elmúlhat; — ő még akkor sem vesz e l ;
Holt népe is ő benne él tovább
S a távolságban nő alakja még.

— Festő, szobrász, a hír Olymp hegyén 
A mely magas helyt elfoglalhatott,
Azon magas helyre temetkezik.
Az évek jőnek, — mennek : — összerágják 
Mi porból készült ; harezos nagy királyok 
Országaikkal válnak múlt regévé.
S fölöttük — a művész remekje él 
Csupán a sírkő — az lett halhatatlan,
Es a művész neve, ki alkotá azt.

— Csak a színész hal meg müvével együtt,
Mit alkotott ? miket teremte egykor?
Az isten-ihlet feunkölt percziben,
Milyen magasra bírta homlokát 
Emelni napfényes felhők közé ?
Mi volt a bűv, mely bírta nemzetének 
Szivét örömre — búra költeni ?
Majd a haragnak gerjedt mámorával,
Majd ismerős önszülte hű kedélylyel 
Tükrözve ember indulatjait?
Mosolyt ki birt előidézni akkor?
Midőn egy jó mosoly egy kincset ért.
Mi volt a bűbáj ? Mennyi őserö 
Alkotta — és mi óriásokat ?
Ki tudja azt? ha ő elhallgatott

6*



68

— Bübáj, — dicsőség, — alkotott remek 
Az alkotóval együtt sirba száll
S a hír, a mely utána fönnmarad,
Nem az öröklét, csak kisértet az,
A mely koronkint újra megjelen 
Halványan, némán, ismeretlenül.

— De hisz jutalmát élve megtalálta !
Volt élte, bogy ha nem lett halhatatlan ;
Költő volt, a ki élő szóval í r ;
Szobrász volt, a ki élő képet alkot.
S ha a jövő századra nincs hatása,
De a jelennek volt ő mestere.
Tapsolták, koszorúzták, ünnepelték,
Jutalma megvolt: — élt és élvezett.

Ne lebbenjél meg rózsaszínű fátyol,
Mely a színésznek él étét feded !
Ma ünnep — nem panasznak napja van,
És kell, hogy hígyünk pályánk fényiben !

lm egy az elmúlt hősök szelleméből,
Kit egykor anr yin hírre emlegettek,
— S kinek hírét megannyin elfeledték,
Most újra megjelent e kis világban,
S üres helyét most újra visszakéri 
Az emberek múló emlékiben.

------Egykor, ha jött, a népnek riadalma
Zengett elé, virágeső fogadta :
— Most — megzilált kortársak gyönge hangja 
Regél felőle régi ó-csodákat,
Miket felében hisznek is, nem is. —
— Minő erő, varázs lakott e főben,
Mely most e márvány-arczczal néz le ránk ? 
Egész viiág volt, a mit képviselt!
A nép kedélye, vidor ősi kedve,
A mely, úgy látszik, véle sirba szállt,
S mióta a magyar jókedvű képét 
Nem hordja Megyeri a színpadon ,
Az élő nép közül is elveszett az.
------Adná az ég, hogy újra visszatérne,
S az elmúlt jobb időknek emberére 
Emlékeztetne jobb jövő idő !

lm a művésznek megdicsőültére 
A társmüvészek egyesültének ;
A szobrász egy követ, — a költő egy szót,
A pályatárs egy könnyet áldozik.
— De a kőnek, mely él, — a szónak,
Mely érez, — és a forró könnynek 
Titkos értelme van : — megértik azt,
Kik a sziveknek rejtekébe látnak !
S a kő, — a szó, — a könny — megáldva lesz.
A művész hamva nem lesz semmivé :
Egy nemzet újra éledt kedve őrzi azt.

A költeménynek egyik, a szoborra vonatko
zó helyénél a szobor lelepleztetett s tündéries 
fény sugárzott reá a színpad mennyezetéről. A

szavalat végén újra megzendült a hymnusz s a 
színésznők koszorúkkal disziték fel a szobor ta
lapját. Ezt követte Fáy András „Régi pénzek14 
czimü vígjátékénak előadása, melyben a fösvény 
egyik legkedvenczebb szerepe volt Megyerinek. 
Az előadás alatt a színház csarnokában, egy e 
czélhoz alkalmazott tülkében, a szobor felállítta
tott. A szobor hü kép és kitűnő mü, Izsó derék 
szobrászunk müve, kinek nevét ielkesüléssel han- 
goztatá a közönség.

K IS F A L U I)  Y -T Á R S  A SÁG.
Pályázati jelentés.

A Kisfaludy-társaság 1863-dik évi február 
6-dikán következő két föladatra hirdetett pá
lyázatot :

I. Adassék elő a magyar széptani kritika 
története 1830-ig. Jutalma 50 arany.

II. Kívántatik egy ballada. Jutalma 10 arany.
A kitűzött határidőig, mely 1862-diki dec.

31-dikén járt le, az első rendbeli föladatra egy 
pályamunka sem érkezett be. A másodrendbelire 
azonban 35 érkezett, úgymint: I. Orzsike balla
dája. Jeligéje: Jaj te szegény Erzsi. II. Zách 
Klára. Jeligéje : Királyasszony kertje kivirult haj
nalra. Arany. III. Az ég Ítélete. Jeligéje: Imádd 
az égi alkotót, imádd csak, jó leány. Vörösmarty. 
IV. Dugonics Titus. Jelig.: Szép csillag a honszere
tet, gyönyörűségesen ragyog, szegény hazám, sze
gény hazám te, neked kevés van ilyen csillagod. Pe
tőfi. V. Sarolta. Jelig.: Mért nem születtem ezredév 
előtt? Petőfi. VI. Az ezüst sodrony. Jeligéje: Mi
nek is van a szív s a szívben szerelem. Tóth Kál
mán. VII. Hunyady László könye. Jeligéje: A gyá
va homlokára nincs babér. Kézirat. VIII. Dobozi 
Mária. Jeligéje: Ily virágokkal köszönts be, szép 
uj esztendő, nekünk, és fogadjuk, emlékednél 
nem leend szebb ünnepünk Garay. IX. Borús na
pok. Jeligéje : Megbünhödte már e nép a múltat s 
jövendőt. Kölcsey. X. Istenítélet. Jeligéje: De 
múlnak évek és az éjszakának óráit egy szebb 
hajnal váltja fel. Ormós. XI. A jótett jutalma. Jel
igéje : Szólj, gondolj, tégy jót. Vörösmarty. XII. 
Hunyady László halála. Jeligéje: A jelen édes 
örömét A múltnak emléke tépi szét. XIII. A vér
tanuk. Jeligéje: Mind hősök ők, mind férfiak, mind 
hü és hazafi. Garay. XIV. Halvány Panna. Jel
igéje : Minden pálya dicső. Kölcsey. XV. Attila. 
Jeligéje: Jaj neked Etel! XVI. Mihály vajda. 
Jeligéje: A becsület nem csak szép, hanem felette 
jó is. Montesquieu. XVII. Edua. Jeligéje: Ha
bár nem okosan, de szenvedélyesen szerettein. 
Shakespeare Othellója. XVIH. Zápolya végórája. 
Jeligéje: Szedd rendbe, lélek, magadat és sza
kaszd szét mindazon tündéri lánczokat, melyekkel 
a királyi székhez — valál kötözve. Bánkbán. 
XIX. Majláth Margit. Jeligéje: Lásd: Horváth 
Mihály „Magyarország történelme,“ újabb kiadás,
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3-dik kötet, 354 dik lap. XX. Vértanuk. Jeligéje: 
Egyházunk . . . virágfíízérében se liliom se rózsa 
nem hiányzik. Ciprián. XXI. Endre király. Jeligé
je : Kikéi a holt s meghallja tölünk, biráitól, Íté
letét. Tompa. XXII. Zrínyi Péter. Jeligéje nincs. 
XXIII. A hadak útja. Jeligéje: Védője volt a 
gyöngének karja, rontója a kevélynek haragja. 
Ossián. XXIV. Kupa. Jeligéje : Ha buknom kell, 
a harcz terén dicsőn halok honért. Szerző. XXV. 
Aha. Jeligéje : Atkozódik a futó király. Vörös
marty. XXVI. Az örült anya. Jeligéje: Nem hí
jába hires, nevezetes a liba, de sok szomorú ver
set is leír annak a tolla. XXVH. Halálharang. Jel
igéje : Szeretett, szenvedett, meghalt. XXVHI. A 
kenyérmezei diadal. Jeligéje: Márvány lapokra 
tettüket örök betűivel a történet komoly szavú 
múzsája vési fel. Bajza. XXIX. Pártos anya. Jel
igéje : Megjártam a hont, ősim temetőjét-----------
— s hoztam virágokat. Garay XXX. Pánczél Sá
ra. Jeligéje : Kit legforróbban szerettem, ö is át
koz . . . XXXI. Honszeretet. Jeligéje: Te is add 
fel szándékodat, ne légy magad bírája. Kisfaludy 
Károly. XXXII.Nagy Lajos Nápolyban. Jeligéje: 
Versenyre! XXXHI. A bátori barátok. Jeligéje: 
Hol nincs versenyzés, nincs küzdhelye bátor erő
nek. Kisfaludy Károly. XXXIV. Szegény anya. 
Jeligéje : Ob auch schrecklich der Naturen Krampf 
ins Leben reiszt: Wenn ein Herz nur, willig bre
chend, Liebesmacht beweist. Pustkuchen. XXXV. 
Negyedik Béla imája Jeligéje: Non qui bene inci- 
pit, séd qui bene finit.

E pályamunkák a Kisfaludy-társaság 1863- 
diki dec. 31-diki üléséből kirendelt bizottság 
által mai napon számbavétetvén, a nevezett ülés
ben előre kinevezett bírálók vizsgálata alá bocsát
tattak , jeligés levélkéik pedig, a társaság és 
Arany János nyomójával lepecsételt borítékban, 
alulirtnak őrizetére bízattak.

Kelt Pesten jan. 2-dikán 1864^
Greguss Ágost, 

a Kisfaludy-társaság titkára.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
Teleki-pályázat.

1863. december 31-dikéig, mint határnapig, 
a néhai gr. Teleki József alapítványából kihirde
tett 100 arany vígjátéki jutalomra hét pályamű 
érkezett be ily sorban.: Az élet komédiásai ; víg
játék négy szakaszban. Jelige : Itt van a hon ; ah 
nem mint a régi. Kölcsey. II. A nyugalom embere; 
vígjáték három felvonásban. Jelige: Holder Frie
de, süsse Eintracht. Schiller. III. Nász vagy zárda; 
történeti vígjáték négy felvonásban. Jelige: Le
gyen vígjáték, nem bohózat. Szerző. IV. Egy 
nagyra termett férfiú; eredeti vígjáték három fel
vonásban. Jelige: Grau ist alle Theorie. VI. Mi 
'^ság a szomszédban? eredeti vígjáték négy felvo
násban. Jelige: A művészet általános hanyatlásá
nak biztos jele nem a rútnak gyakori előkerülé

sében, hanem inkább ar szépnek helytelen alkal
mazásában tűnik elő. Átalában igy rontja meg a 
tragédiát az ékesszólás, a vígjátékot az élez. Ma
caulay. VII. A szépiák; eredeti vígjáték három 
felvonásban. Jelige: Habár fáj az érintés: sebet 
gyógyitni máskép nem lehet. — A jeligés levelek, 
az Akadémia és a másodelnök pecsétéivel boríték
ba zárva, a levéltárba adattak, a pályaművek pe
dig megbiráltatás végett a nyelv- és széptudomá
nyi osztályhoz tétettek át. Ä jutalom f. é. mar- 
czius 19-én adatik ki. Kelt Pesten a magyar tu
dományos akadémiának 1864. januárius 4-én tar
tott üléséből. Szalay László, titoknok.

Karácsonyi-pályázat.
A gróf Karácsonyi Guido alapítványából 

kihirdetett 200 arany drámai jutalomra 1863. de
cember 31-ig, mint határnapig, nyolez pályamű 
küldetett be ily sorban : I. Dorka} az alf öldi nö; 
eredeti komoly színmű három felvonásban. Jelige : 
Ha a kínos idők elmúltak, de emléke azoknak el 
ne múljék. Chrysost. hóm. 12. ad populum An- 
tiochiae. II. A látnok álma ; eredeti dráma négy 
felvonásban. Jelige : Hajlíts, de ne törj a szokás
ban. HL Kupa; történeti szomorújáték öt felvo
násban. Jelige: Bátran küzdtél a neked szent 
ügyért. Szerző. IV. Az emberek törekvései; tragédia 
öt felvonásban. Jelige: Mint egy perpetuum mo
bile, az embertörekvés. Meggyőződés s érdekfel
fogás szerint magukban és szemközt millió párt
tal, örök harezban tartják az ember csillagát. V. 
Egy királypár; szomorujáték öt felvonásban. Jel
ige : A múlt csak példa legyen most, s égve hon
ért, bizton nézzen előre szemünk. VI. Bárdy Ist
ván vagy a mohácsi vész előzményei; dráma 4 
felvonásban. Jelige: Haj, csak véréhez soha senki 
ne lenne kegyetlen. Vörösmarty. VII. Thurn; szo
morujáték négy felvonásban. Jelige: Ember, azt 
mondom, ne törj túl korlátidon. Katona József. 
VIII. József császár; tragédia öt felvonásban. Jel
ige : Ah sors, lábad alatt a szegény halandó olyan 
mint egy féreg. Tompa. — 1863. december 31- 
dike után érkezett be: IX. Katalin; történeti szo
morujáték öt felvonásban. Jelige: Perludumatque 
libidinem pereundi perdendique omnia invexere. 
Livius; mely mindazáltal, kivilágolván a posta- 
jegyből, hogy 1863. dec. 30-án, tehát a határnap 
előtt indíttatott útnak, az előbbiekkel együtt pályá
zásra bocsáttatott. Egy másik, melynek czime: 
Egy választott király, dráma öt felvonásban, jel
igéje : Költő müvét teremti géniusz, a postajegy 
szerint 1864. januárius 2-án, tehát a határnap után 
indíttatván útnak, a pályázásból kirekesztetett. A 
pályaművek mellett volt jeligés levelek az Aka
démia s a másodelnök pecsétéivel borítékba zár
va, a levéltárba adattak, maguk a pályaművek 
pedig megbiráltatás végett a nyelv- és széptudo
mányi osztályhoz tétettek át. A jutalom f. é. mar- 
czius 31-én adatik ki. Kelt Pesten, a Magyar tu
dományos Akadémiának 1864. január 4 én tartott 
üléséből. Szalay László} titoknok.



Kivonat, Thierry Amedée franczia császári j 
senator s az Institutum tagjának leveléből Mada
rász Viktorhoz, nov. 3-kán 1863. *)

„Kérem önt, fejezze ki magyar akadémiai 
tisztelt tagtársaim közül azoknak, kik rólam meg
emlékezni méltóztatnak, mennyire háladatos va
gyok a jóakarat azon bizonyságaiért, melyekkel, 
az akadémia testületénél, mindnyájan elhalmoz- 
íak. Szándékom elmondani azt Attila uj kiadásá 
ban, melyet épen sajtó alá bocsátók.“

„Különösen kérem önt, keresse fel kedve
mért dr. Balogh urat, s mondja meg neki, hogy rö
vid egymássaíi viszonyaink előttem mindig ked
vesek lesznek, s óhajtásaim egyike volna, hogy 
Pestre menvén azt neki újra elmondhassam.“

(„Je vous prierai d’exprimer á ceux de mes 
honorables confréres de l’Académie de Hongrie, 
qui daigneront se souvenir de moi combién je suis 
réconnaissant des temoignages de bienveillence 
dönt chacun d’eux a l’Académie en corps m’ont 
combié. Je me propose de le dire dans la nouvelle 
édition d’Attila, que je mets actuellement sous 
presse.“

„Je vous prie particuliérement de voir a mon 
intention M. le Docteur Balogh, de lui dire que 
nos courtes rélations me restent toujours chéres et 
quím de mes voeux serait d’aller le lui répéter a 
Pest.“)
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V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői (jan. 11.) ülésében 
Csengery Antal olvasá Szilágyi Sándor 1. tag na
gyobb történeti munkájának egy részét, melynek 
czime : „Báthory r Gábor erdélyi fejedelemsége.“ 
Azután Greguss Ágost r. tag mutatta be Böhmer 
Henrik röpiratát, mely Liebignek Baco elleni 
vádjait czáfolja, valamint Gregussnak minapi ér
tekezése. — A titoknok felolvasta a statistical bi
zottság javaslatát az első magyar biztositó társu
lat alapítványából kitűzendő pályakérdés iránt, s 
a pályakérdés igy van megállapítva: „Minő ha
tást gyakorol Magyarország anyagi fejlődésére, 
névszerint mezei gazdaságára, iparára és kereske
delmére, a birodalom határain mostanság fenálló 
birodalmi vámvonal? mily értelmök van, hazánk 
termelésével szemben, az európai nevezetesebb 
vámterületeken (nevezetesen az angol, franczia, 
német és orosz vámterületeken) fenálló vámsza
bályzatoknak? s végül: mily vámrendszer és sza
bályzat essközolhetné leginkább Magyarország és 
a birodalom felvirágzását?“ Jutalom 1000 írt; 
beküldési határnap jul. 1. 1865; a munka szerző
jéé marad. — Végre a nagy gyűlés sora állapítta
tott meg, úgy amint már közölve van, azzal a kü

*) Madarász Victor, jeles festészünk, ki magának 
Párisban oly szép nevet vívott ki, s ki a múlt év végén 
nehány hetet hon mulatott, jelenleg Thierry Amadé ur 
képét festi olajban.

lönbséggel, hogy az osztályok tanácskozásainak 
ideje is kitüzetett; jelesül a nyelv és széptudomá
nyi osztályé jan. l 3-kán d. e. 10 órakor az aka
démia termében ; a bölcseleti osztályé ugyanakkor 
a titoknoki szobában ; a törvénytudományi osztá
lyé, szintén az nap d. e. 11 ór. gr. Károlyi György 
oszt. elnök házánál; a tört. osztályé d. u. 5 órakor 
az akadémia termében; a math, és természettudo
mányi osztályoké szintén az nap délben 12 órakor 
a nemzeti múzeumban Kubinyi Ágoston oszt. el
nök szállásán.

— A magyar irók segély egylete igazgató 
választmányának és ellenőrködő bizottmányának 
közelebbről tartott ülésében a következő neveze 
tesb tárgyak fordultak elő : megállapittatott az 
1864-ki költségvetés. A választmány örömmel ta
pasztalta, hogy a kedvezőtlen viszonyok között is 
az év végén oly állapotban van a pénztár, hogy az 
eddig segélyben részesült özvegyek és árvák év
dijait nem kénytelen kevesbítni, sőt három újabb 
évdijat is megszavazhat. Szolgáljon egyszersmind 
az alapítóknak s az adakozó közönségnek tudo
másul, hogy ez évben tizenhárom író özvegye és 
árvái részesültek rendes segélyben, azaz évdijban, 
s tizenöt beteg vagy nyomorban sinlődö iró rend
kívüli segélyben. Továbbá gr. Károlyi György ö 
nagyméltósága, mint a parádi fürdő tulajdonosa, 
azon ajánlatot tette, hogy a fürdői évszak alatt 
egy beteg, szükségben szenvedő s a választmány 
által ajánlandó irót szívesen fogad s elláttat min
den szükségessel. A nemes szivü ajánlat köszö
nettel fogadtatott.

— Lauffer Vilmos kiadásában épen most 
jelent meg : „Régi magyar vitézi énekek és ele
gyes dalok. XVI ik, XVII-ik és XVIII lk század 
beli eredeti kéziratokból összegyüjté s jegyzetek
kel kisérte Tlialy Kálmán. Toldalék : Balassa Bá
lint két ismeretlen költeménye 1589-ből.“ Két 
szép kiállítású, terjedelmes kötet. Tartalmát a 
másfélívnyi „Tájékozáson“ kívül összesen 205 
eddigelé vagy teljesen ismeretlen, vagy csak töre
dékesen ismert vitézi, történeti avagy elegyes ének 
és dal teszi, —• a szerkesztőnek nagy számú tör
téneti és igazoló jegyzeteivel. Ára a majd 60 nyo
mott ívre menő munkának 4 frt. E becses gyűjte
ményt addig is ajánljuk olvasóink figyelmébe, 
mig irodalmi rovatunkban bővebben ismertet
hetnek.

* Gr. Károlyi Lajos, berlini követ, 200 frtot 
ajándékozott a muzeum kerítésének költségeire.

* Pásztor Ferencz a „Szegedi Híradó “-ban 
mint bizonyost állítja, hogy Petőfi, nem mint ed
dig hittük Kis-Kőrösön, hanem Félegyházán szü
letett. Kis-Kőrösön csak keresztelték. A „V. U.“- 
ban 1856-ban közlött anyakönyvi kivonat is csak 
annyit bizonyított. Pásztor az akkori félegyházi 
bába lányától hallá ez adatot. Adhuc sub judice 
lis est?

* A berlini tud. akadémia — írják a „Fővá
rosi Lapok“ — elhatározta, hogy az európai többi
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nyelvészek sorában, termét Révaink szobrával is ; 
földiszíti. A mellkép gypsz-mintájának elkészíté
sével Izsó Miklós van megbízva. Magát a szobrot 
berlini művész készitendi, Révain kívül Gyarmati 
Sámuel — finnista — szobra is képviselni fogja a 
porosz akadémia szoborgyüjteményében a magyar 
irodalom férfiait. A külföld túltesz rajtunk.

— Thalés Bemard „Histoire de la Poesie“ 
czim alatt egy 900 lapra terjedő, ê .y kötetes mun
kát irt, melyben a magyar költészetről is ad is
mertetést s mutatványokat franczia fordításban. 
Mint e lapok szerkesztőjének Írja, igen szeretné, 
ha könyvére Magyarországban is történnének alá- 
irások, lévén az ára ott helyben 10 franc, postán 
pedig 12 franc. Annál inkább szeretné ezt: „cár, 
en France, le goűt de la poesie étrangére n’est pás 
encore trés répandu, mais les admirables inspira
tions de la Muse magyaré contribueront sans 
doute a changer notre goűt.“ (Mert Francziaor- 
szágban az idegen költészet iránti Ízlés nem igen 
van még elterjedve ; de a magyar múzsa bámula
tos ihlései bizonynyal hozzájárulnak, hogy ízlé
sünk változzék.) Könyvárusaink jól tennék, ha 
előfizetéseket fogadnának el. Adresse: 7 rue des 
Feuillantines, Paris.

* Az erdélyi muzeum-egylet jövő hó 15-kén 
tartja meg ez évi rendes közgyűlését, Kolozs
várott.

* Már említettük, s most ismét megemlítjük 
a magyar képzőművészeti társulat sorsjátékát. 
Mint halljuk, a sorsjegyek nagyon lassan kelnek, 
pedig a társulat úgyszólván e sorsoláshoz köti 
fennmaradásának reményét; a nyeremények becse 
megközelíti a 10,000 forintot, egy sorsjegy ára 
csak 50 kr. — s így remélhető, hogy a lelkes kö
zönség nem hagyja e pártolásra méltó ügyet a 
részvétlenség szikláján hajótörést szenvedni.

* Az olasz lapok igen nagy7 elismeréssel 
szólanak Vidéki János magyar festész egyik mü
véről, mely Pompéji végnapjaiból a keresztyének 
üldöztetését ábrázolja. Kiemelik színezésének 
technikáját, mint „legjobbat“, melyet valaha mű
vésznek elérnie sikerült. Vidéki e képet nálunk 
is ki szándékszik állítani.

* A budapesti zenede febr. 14-ikén, mint 
böjt első vasárnapján, a muzeura disztermében 
hangversenyt rendez, melynek fele jövedelmét a 
szükölködök javára ajánlja fel.

* Péterfi József és Kálmán, lefordítván Lie
big Justus „A földmivelés vegyészete“ czimü hi
res munkáját, kettős, hat ives füzetben adják ki. 
A két első füzet — ára 80 kr — már megjelent s 
ezekre és ugyanennyiért a többi, havonkén megje- 
lenendökre, előfizethetni Keszthelyen, a fordítók
nál, bérmentes levélben.

* Kugler, pesti könyvkereskedő, Zschokke 
válogatott beszélyeit adja ki magyar fordításban. 
Elismerjük Zschokke érdemeit, de úgy hiszszük,

! érdekesebb és korszerűbb munkát is lehetne vá
lasztani a német irodalomból fordítás végett.

* Két megjelent műről teszünk említést: 
egyik az „Alföldi segély album“, mely késve bár, 
de késedelméért dús tartalmával nyújtva kárpót
lást, végre megjelent, s nehány száz példányban 
fölösleg is nyomatva, 3 forintért Pfeifernél kapha
tó egy zenemű-melléklettel, Reményitől. Az igy 
elkelt példányik után az összes bevétel a szükolkö- 
döké. — A másik „Hajnalka dalai“, mely díszes 
kiállításban Herznéí jelent meg, a költönö aczél- 
metszetü arczképével. E dalok legfőbb érdeme az 
igazság, egyszerűség és bensőség. Ára 1 frt.

* Erkel Ferencz új nagy dalmüvön dolgo
zik, melyhez a szöveget — a „Hon“ szerint — Jókai 
„Dózsa György“ czimü drámájából vette. A lapok 
Erkelt pihenéssel szokták vádolni. A vád nem igen 
bizonyúl be.

* Színi Károly, a „fáradhatlan“ szerkesztő 
— „Óriás“ czimü politikai és társadalmi gúny-la
pot indít meg, mely oly nagyszerű lesz, hogy még 
a „Times“ is elszégyenli magát mellette, mert 48 
hasábból fog állani. Egyes szám ára 30 k r ; egész 
évre 3 frt.

* Állaga Géza két magyar operettet irt a 
budai ^épszinház számára.

* Kletzer gordonkász és Wehle zongoramű
vész hazánkfiai Bombayben három hangversenyt 
adtak a múlt hóban, melyek a bombayi lapok 
szerént igen látogatottak voltak.

* A színpadtól visszavonultBenza leányának, 
mint mondják, igen szép hangja van, s nem soká 
kísérletet is tesz a nemz. szinházban.

* Wagner Richárd, hallomás szerént, még e 
hó folytán Pestre jő, s két hangversenyt fog itt adni.

* A lissaboni tudományos akadémia Napo
leon császárt tiszteletbeli tagjának választá meg. 
A koronás tudós elfogadta a megtiszteltetést.

* Mussafia tanár Bécsbcn egy ó-franczia 
költészeti maradványt fedezett föl és adott ki a 
XIV-ik századból. Az eposz-töredék — aKároly- 
mondából — két részre oszlik, s czime az első 
résznek : „La prise de Pampelune“ — a második
nak: „Macaire.“

* Párisban igen kapkodnak egy „Az elát
kozott“ czimü regényt, melyben egy kath. pap a 
coelibatust, pápa világi hatalmát stb. feszegeti. A 
munka már német fordításban is megjelent.

Nyilatkozat. Azon gyönge értelmű olvasók 
kedvéért, kik a költészetet a valótól, s a képzelem 
müvét a történeti eseményektől megkülönböztetni 
nem tudják, ezennel nyilvánítom, miszerint a Ko
szorú 1. és 2. számában megjelent „Pünkösdi Ki
rályság“ czimü beszélyem tisztán költői mii, s a 
benne rajzolt jellemek tisztán eszményi alakok. 
Váczon, január hó 10 én, 1864.

Tanács Márton,
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ÜJ KÖNYVEK. *)
MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta 

Hungáriáé historicá.) 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. Ara egy kötetnek 3 ft. 15. 
Négy kötetből álló folyamnak 10 ft 50 kr. (Eggen
berger, Pest.) , , ,

KÍSÉRLET A RENDEZÉSI KÉRDÉSÉR részletezett 
MEGOLDÁSAR A. Irta Kovács Lajos Ara 1 ft. Egész 
tiszta jövedelme az inségalapé. N?r. 122 1. (Kertész, 
Pest, Í863.)

MAGYAR TUD. AKADÉMIAI ALMANACH. Csillagá
szati és közönséges naptárral. MDCCCLXIV-re. 8r. 
303 1. (Eggenberger, Pest.)

FAJKELETKEZÉS. AZ EMBERNEK HELYE A TER
MÉSZETBEN ÉS RÉGISÉGE. Irta Rónay Jáczint. 
Tiz kőnyomatú ábrával. 8r. VII és 280 1. Ára ?.(Dem- 
je’n és Sebes, Pest.)

ALFÖLDIEK SEGÉLY ALBUM A. MDCCCLXIII. Szer- 
keszték Reviczky Szever és Zilahi) Károly. A tiszta 
jövedelem a szükség által sújtott alföldi nép gyá- 
molitására lön fordítva. Deák arczképével. K8r. 332 
1. Bolti ára 3 frt. (Pf ifer, Pest.)'

*) 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 ezimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

NYÍLT l e v e l e z é s .
Z. U. Mind az előbbi három év teljesen be van fizetve, 

mind az uj küldemény megjött. Fogadja szives kö- 
szönetiinket a buzgalomért.

H. R. urnák Gy—r. Nincs kegyednek valami itteni is
merőse, ki átvegye tőlünk s elküldjc a kéziratot ?

D Gy urnák. Vettük a küldeményt. A példány jár, leg
alább mi úgy rendelkeztünk.

A. P. egylet könyvtárnokának. Váez. Az 1 frtot meg
kaptuk. A Koszorú előfizetési dija nincs fölemelve 
tavaly is annyi volt. Az 1. szám iránt intézkedtünk.

Cs. J. urnák ül. Ó vár. Igen sajnáljuk, hogy a ta
valyi 1-ső félévi folyamból épen az 5. szám azok 
közé tartozik, melyek teljesen elfogytak ; holott né
mely számból 40—50 is maradt fenn.

ül. Ő urnák Budán. Ugyanazt válaszoljuk.
K. Gy. urnák, Léva. Nincs hátralék.

T A R T A L O M .
Classicismus és romanticismus. Kemény Zs. — A há

rom királyfiról és a sellőröl. (Ballada) Szász B. — Lucré- 
tia. Jókai M. — Egy kis madár. . . Meg se mondtam. . . 
Wohl J. — Liliom Eszter. (Beszély.) B. Podmäniczky F. — 
Fösvény többet költ. Angolból y—i. — Thackeray. —u. 
— Képzőművészetek. A pesti müegylet. K—i. — Nemzeti 

I szinház. — Kisfaludy-társaság. — Magyar tud. akadé- 
I mia. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

Előfizetési felhívás
A

KOS ZORÚ
1884-ik évi folyamára.

Beállván 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 utczaszegletén 11 sz.) vagyEmich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz. 
utasítandó.

Pest, jan. 1. 1804.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó tulajdonos.

JSF* Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emicb Gusztáv magy. akad könyvnyomdásznál.
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HETILAP

A SZÉPIRODALOM S ATALANOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JANUAR 24. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 4. SZÁM.

D U G O N I C S  A N D R Á S . * )
Született 1740. f  1818-ban.

M e g j e l e n i k  hetenkint 
vasárnap.

S z e i k e s z t ö  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reelainatiók is 
küldhetők : Üllöi-úf és 3 
pipa-utcza sajkán, i l .  sz.

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.

Ha a magyar regény, a mint legter
mészetesebb útja lett volna, a magyar re
géből fejlik ki: regényirodalmunk történe
tét bátran kezdhetnők Béla király névtelen 
jegyzőjén.

De a magyar regény — s az ősmon
dák, sőt a bőskölteményekké feldolgozott 
regetárgyak között is tág ür tátong, és a 
mi ezen űrt betöltötte, vagy inkább betöl
teni akarta, az minden egyéb, csak nem 
magyar.

E szerint azt, ki a valódi magyar re
gényirodalom történetét még Dugonicson 
is felül kezdené, legalább is tulmerésznek 
lehetne nevezni. **)

Á magyar összes elbeszélő költészet, 
mely Zrinyiben tetőpontját érte s Gyön
gyösi múzsájában még tisztességes állást, 
sőt népszerűséget tud kivívni, a hanyatlás
ban egyúttal halotti torát is látszott ünne
pelni, s halottaiból sem Bessenyeiék fran- 
czia iskolája, sem Virágék klasszikus haj
lamai fel nem költék.

A magyar kisasszony, hacsak egészen 
külföldi nevelést nem kapott, a „Herfortok 
és Klárikák,“ „Stilfridek és Szigfridek“ 
történetén tanult ábrándozni, s még jó volt 
ha csak ezek és nem mé^ ezeknél is alan- 
tabb járó „Szüzesség próbája“ s más ízlés

*) Múlt évi utolsó képünkhöz. Szerk.
**) Mészáros Kártigámja (1772) megelőzne ugyan 

Dugonicsot, de bár fordításnak nem mondható : magyar 
regénynek sem nevezhetni a szó oly értelmében, mint a 
Dugonicséit.

és erkölcs ficzamító idétlenségek ölték meg 
benne a valódi érzelmeket.

E szerencsétlen termékeknek aesthe- 
tikai értéktelenségük, sőt minden Ízlésen 
alul létök még nem leggyengébb oldalok : 
e regények visszataszitó érzékenykedése, 
mely alá a legbrutalisabb érzékiség volt 
rejtve, tette azt, hogy jobb Ízlésű embernek 
undorral kellett elfordulnia tőlök.

A ponyvairodalom hétfejű sárkányo
kat ölő hősei, sz. Genovévái, kétségtelenül 
magasabb állást igényelhetnek aesthetika 
és morál szempontjából, mintázok, melyek 
a szomszédból úri körök számára szivárog
tak volt át hozzánk.

Ily előzmények után, gyarlóságaik 
mellett is, előhaladásnak és nyereségnek 
kell tartanunk e korszakra nézve Dugonics 
regényeit.

Az egészen még el nem romlott izlé- 
stiek könnyen felismerték a hazai termék
nek a rósz külföldiek felett való előnyeit, s 
pár év múlva nemes kisasszonyaink már 
Etelka és Macskást Juliánná gyötrelmei 
felett hullatták könyeiket.

Ha egy iró művei nagy kelendőség
nek s közrészvétnek örvendenek, bármeny
nyire elitélhetők lennének is más szem
pontból, irodalmi értékkel okvetlenül bir- 
niok kell; ha mindjárt az csupán abban áll 
is, hogy illető közönségének Ízlését eltalál
ván, az olvasásvágyat terjesztette, s egyen- 
geté más jobb irók útját.

7 '
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De Dugonics Andrásnak ennél jóval 
több érdeme van.

Ilyen például: a mese egyszerűsége. 
Dugonics, mi valóban nagy érdem, nem 
igen folyamodik a korabeli regény mesék 
csodálatos bonyodalmaihoz; vagy ha igen, 
nem helyez nagy súlyt reájok s nem teszi 
regénye sarkpontjaivá.

Állításunk bizonyítására vizsgáljuk 
meg egyik legkedveltebb regénye, az „A- 
rany pereczek “ meséjét.

Barcsai Akós (Ákos) erdélyi fejede
lemnek van egy roszlelkíi titkosa (ma tit
kár): Schelmájer. Ez megszereti Macskásy 
Mihálynak, a fejedelem kincstartójának 
leányát Juliánnát, s mivel ez szerelmét 
visszautasítja, tervet forral az egész Macs- 
kásy-család kézrekeritésére. Először is 
Macskásy Mihály reá bízott számadásában 
10,000 forint hibát tesz ki, miáltal őt bör
tönbe keríti; aztán Juliánná kézrekeritésé
re, Kálmán szerémi herczeg nevében, a fe
jedelmi udvarhoz intézett levelet költ, mely
ben ez bizonyos, az udvarnál elvesztett 
arany pereczét követeli.

Sikerül Schelmájérnék a karperecz 
ügyét becsületkérdéssé emelni; úgy hogy 
Barcsaitól rendeletet eszközölhet a karpe- 
reczek tolvaja ellen, melynek tartalma sze
rint a felfedező' 10,000 forint jutalomra 
számolhat; a tolvaj büntetése pedig gyalá
zatos halál.

Ez irattal reáparancsol „a titkos“ két 
becsületes papfalvi parasztra (Macskásyék 
jobbágyaira), hogy fej vesztés büntetése 
alatt Juliánnát, mint kire terhes gyanúja 
van, fogják el s szállítsák Kolozsvárra.

De ez alatt Juliánná elhagyta az atyai 
házat, s férfi öltönyben, Julius név alatt, a 
fejedelem testvére, Gyárfás, remetelakát ke
resi fel, hogy az által atyja részére vala
hogy kegyelmet eszközölhessen. Gyárfás, 
ki a múlandó földi dolgokat megvetvén, a 
fejedelemségről öcscse részére addig, mig 
az emberien fog uralkodni, leköszönt, egy 
Kolozsvár melletti erdőben lakik s Julián
nát, ki magát „remeteujjonczul“ (szóról 
szóra) ajánlja, szivesen felfogadja.

Epen ekkor vadász e tájon a fejde
lem, s ennek húga Vernika is részt vesz a

hajtásban. Ez utóbbi egy róka (!) elől 
Gyárfás barlangjába menekül; a férfi öltö
nyt! Juliánnát megszereti, s elhatározza, 
hogy a fejedelmi udvarba viszi, részére 
bátyjánál másod „titkosi“ állomást eszköz
len dő.

A fejedelem, némi vonogatózás után, 
Juliánnát felveszi s igy Juliánná a vadász
csapattal együtt Kolozsvárra jut.

Itt tejben, vajban fiirösztik; különösen 
Vernika kisasszony s ennek barátnéja, 
Apaiin, hízelgésekkel, kegyekkel halmoz
zák, melyeket az ifjú (leány) jó lélekkel s 
veszély nélkül viszonozhat; de egy kocz- 
káztatott kísérlete, melyet atyja érdekében 
a fejedelemnél tesz, nem sikerül s kétség- 
beesetten hagyja el az udvart.

Ugyanez időben Macskásy Bálint, 
Mihálynak Barcsay hadában szolgáló ka
pitány fia is kérni jő atyjáért, de Barcsay, 
bár a fiú érdemeit elismeri, atyjáért semmit 
sem tehet.

Bálint is kétségbeesve távozik, s útja 
esetlegesen húgával vezeti össze, ki miután 
magát megismertette uj egyenruhájában s 
megeskette, hogy atyjok érdekében min
dent megtesz, előadja azon kétségbeesett 
tervét, hogy ő, mint a kinek a gyanús kar- 
pereezek valósággal birtokában vannak, 
kész atyjáért gyalázatos halált szenvedni, 
csakhogy a felfedezésért járandó 10,000 
forint oly kézbe jusson, mely annak a bör
tönből kiszabadultát eszközölje s felhívja 
bátyját, hogy kötözze meg őt, mint tolvajt 
s atyját húga életén váltsa ki. Természetes, 
hogy erre Bálint nem akar vállalkozni, sőt 
húga helyett magát ajánlja. A nemes ve- 
tély közben Náthán, a fejedelem udvari 
zsidója, arra megy s Juliánná még egy  
próbát tesz vele, •— de Náthán csak 6000 
forintot igér. Mi több, gyanúja támad a 
keresett karpereczek iránt s parasztokat 
csődít fel, kik Juliánnát elfogássül fenye
getik.

Ekkor Bálint, minthogy az elfogatási 
kikerülni nem lehet, reáveszi magát húga 
megkötözésére s Kolozsvárra bekisérésére,

Természetes, hogy Vernika, szerette ki- 
szabaditása végett most mindent elkövet.Ki- 
eszközli, hogy ne Schelmájer (az ezen dől-



75

gok alatt kámforrá vált első titkos) hanem 
Vida, egy becsületes magyar ur, legyen a 
vallató biró. De Juliánná nem enged; ma
kacsul megmarad a mellett, hogy a pere- 
czeket ő lopta el.

Vernika még Gyárfást is kimozdítja 
remeteségéből, s ez Ákost, a fejedelmet, még 
azzal is fenyegeti, hogy a fejedelemséget 
visszaveszi; komoly vitára kerül a dolog, 
mely a fejedelem engedékenységével vég- 
ző'dik, ki Gyárfás biróságára bizza a dol
got. \

Mind hasztalan. A rab állitása mellett 
marad; Gyárfás sem képes ó't feloldani. 
Juliánná siralomházba jut. Vernika kiesz
közöl annyit, hogy akasztás helyett feje 
vétessék s tiszteségesen eltemethesse.

A Macskásy család szerencsétlensége 
most még nagyobbra hág. Az udvari köz
vélemény a szeretett ifjat — testvérét —  
eláruló kapitány Bálint ellen fordul, kit 
többé senki ki nem hallgat; sőt hivatalából 
is kivetik: mire bujdosni készül.

Most az öreg Macskásiné, Zólyomi 
Sára is berohan Papfalváról leánya kisza- 
baditására, s kinyeri a meglágyult szivű 
fejdelemtől, hogy leánya börtönébe — a 
siralomházba — lemehessen. De Julián- 
nát férfi ruhában nem ismeri fel. Megszán
ván azonban az ifjú rab sorsát, eltökéli ma
gát, hogy vigasztalására mindvégig mellet
te marad. Vernika Apaiintól könyüibe fü- 
rösztött kendőt küld az ifjú vérét felfogni.

Eljön a gyásznap. Juliánná és ennek 
anyja — de ki gyermekére most sem ismer 
— a vérpadon állanak s már sújtani ké
szül a bakó, midőn Kálmán szerémi lier- 
czeg megjelen, s a végrehajtást meggátolja.

A kivégzés iinnepélylyé változik, 
melynek körében Kálmán herczeg felfede
zi, hogy Juliánná neki édes testvére, kit 
Macskásiné gyermekével kicseréltek ; a 
karpereczet ő adta át Juliánnának atyja 
kiváltására, s ő azért jött, hogy nővérét 
Szerémbe, haldokló anyjokhoz szállitsa.

Schélmajer, a gonosz de megtérő né
met „titkos“, száműzetésre, Náthán zsidó 
50 botra Ítéltetik; az öreg Macskási pedig, 
kinek számadására nézve Schelmajer be
vallja, hogy ő ferdítette el, kiszabadul.

Eddig a regény meséje, melyből a jó 
öreg árnak mind jó, mind rósz oldalai köny- 
nyen felismerhetők.

Az előadott kivonatból is meglátszik, 
hogy a regény, a kimaradhatlan gyer
mekcserén kívül, szokatlanul egyszerű ; 
szülői és gyermeki nemesebb érzelmeken 
alapszik, s bogozására, valamint megoldá
sára is, rendkívüli Deus ex machinákat nem 
használ.

Még nagyobb érdeme van Dugonics
nak abban, hogy prózairóink közül első, 
ki irályának a hibátlan magyarságot tdzte 
bevallott feladatául.

„A mi magyarságomat illeti — Írja 
„ Etelkája“ előszavában — azofi^ voltam: 
hogy tisztán és igazán Írjak. A magyar 
közmondásokat néhol (tömöttebben is) be
leszorítottam : hogy nyelvünknek eme 
gyöngyei a tengerbe ne vesszenek szél-vi
zeinkben stb. *)

Mennyiben érte el Dugonics ezen ma
ga elé tűzött czélt művei által és műveiben, 
— talán nem érdektelen vizsgálat alá ven
nünk.

Mindenek előtt legtöbbször magyar 
tárgyat vett fel, sőt túlbuzgóságában, taní
tási vágyában, gyakran nem elégedett meg 
igen kevéssé ismert történelmi háttérrel, 
hanem minden regényében mellékes czélál 
egy-egy, sőt néha több történetírónk neve
zetesebb s-ugy szólva a curiosumok köré
be vágó adatainak ismertetését tűzte ki. 
íg y  „Etelkájában“ Leo császár és Béla név
telen jegyzője szerepelnek; az arany pere- 
czekben Apor Péter uramnak a régi erdélyi 
szokásokat tárgyazó kézirati munkája stb.**) 
Ezeket aztán a mi jó Dugonicsunk néha 
fölöknél fogva is be-berántja, csakhogy ol
vasóinak egy vagy más régi szokásról felvi- 
világositást s egy kis erkölcsi leczkét tart
hasson ; kár, hogy ez idézetek néha az íz
léssel, sőt mondhatnám épen az elérendő 
morális czéllal is ellenkeznek, ***)

*) Etelka. Első könyv, irta Dugonics András, kirá
lyi oktató. Harmadik es életemben utolsó kiadás. Po
zsonyban és Pesten. Füskúti Länderer Mihály költségé- 
vel és bötüivel. 1805.

**) Metamorphosis Trahsylvaniae.
***) Az „Arany pereczek“ 11-ik kiadása 372-dik 

lapján lévő 17-ik jegyzet; hol Apor lepcses s/.áju mon
dásait kihagyás nélkül idézi.
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igyekezett Dugonics azon is, hogy 
müveit igazi magyar szellem lengje át. Eb
ben azonban csak félig ért czélt. A magyar 
életet minden erőlködése daczára sem volt 
képes a Mária Teréziaféle czopfos korszak
nál fölebb vinni, s mosolyra fakasztja az 
olvasót, hogy ugyanazon szerzőnek hősei 
és hősnői, ki maga Apor Péter mellett bu
zog, épen ezen Ízlésnek ellenére franczia 
„manierokkal“ ezopfosan, rizsporos hajjal 
és francziásan elkurtitott mentékben jelen
nek meg nemcsak Barcsay, hanem Árpád  
idejében is. Az „Arany pereczek“-ben még 
a divatos „aranyszál tépés“ sem hiányzik. 
Az erdélyi udvarnál Barcsay alatt Ií-dik 
Leopold idejebeli katonai rangfokozatok 
vannak. A bakát „strázsamesterré“ a kapi
tányt „főstrázsamesterré“ nevezi ki a feje
delem. Ez ellentétet még jobban kiemeli az, 
hogy szerző műveihez metszvényeket is 
mellékel, hol az Arpádkori Etelka világos
vári áldozata és Mária Terézia moriamur- 
féle jelenete között csak annyi a különb- 
sé , hogy Etelka feje felett trónmenyezet 
helyett az áldozati oltár áll a megölt bá
ránykával ; a kis József és kivont kardok 
hiányzanak, Macskásy Juliánná rajza pe
dig nyilván az 1790— 91 ik események 
hatása alatt készül.

Bármennyire hitte is a jó Dugonics, 
hogy magyar életet fest: képzelő tehetsége 
és élet-tanulmánya ahhoz oly kevés volt, 
hogy meséje eseményeit ép ágy áttehette 
volna Würtembergbe vagy Olaszországba, 
mint Yilágosvárra vagy Kolozsvár piaczá

ra; élményei pedig, mint szerzetesnek, 
még kevesebbek lehettek: úgy hogy azon 
kell bámulnunk, mindezek daczára miként 
állhatott annyira olvasói felett, hogy ezek
kel regényeit képzeltesse, élvezhetőkké te
hesse.

Ennek megfejtése azonban Dugonics 
korában fekszik, oly korban, mely nemzeti 
emlékeit már végképen s az előtt példátla
nul elhagyogatta volt; melyben már az is 
merészségnek tetszett, hogy az iró magát 
büszkén „magyarnak“ vallja, s az épen éb
redező visszahatásnál fogva kedvesen fo
gadott dolog, hogy a regénynek és színda
rabnak ármánykodói „Schelmájerek“ s ne 
magyar emberek legyenek.

Ily időben „akarni“ is érdem volt, s 
Dugonics jóakaratán nem múlt semmi.

Nagyobb érdeme az előbbinél Dugo
nicsnak: irálya magyarsága.

0  Révaynak e tekintetben méltó s 
Virágon kívül mondhatni egyetlen méltó 
kortársa a prózában. Az idegen szavakra, 
kifejezésekre nézve Dugonics puritán; ma
gyar szólás formákat, példabeszédeket —  
mondhatni válogatás nélkül s néha helyén 
kívül is használ, kiejtése azonban szögedies 
s Ö betűvel rakott szavai — ha egyik műve 
mellé adott arczképére tekintünk, mintha 
száját is korezra húzták volna. Helyesírása 
az akkori ingadozást, önkényt mutatja, s 
mai szempontból épen nem mondható hi
bátlannak ; pontozása pedig épen kritikán 
alól álló.

(Vége köv.) P. SZATHMÁRY KÁROLY.

CZÉDEUS LOMBOK.

Te vagy, hazám, a ezédrus, 
Mi lombjaid vagyunk,
Kik védő karjainkkal 
Fönn és lenn átfonunk. 
Gyakran sárgult a lomb már 
Midőn sárgult a fa ;
Sárgulj, te lomb! a fának 
Kell még virulnia 1

Midőn dörgött a villám, 
Hogy elborult napunk: 
Hányszor kevély fejünket 
Le kelle hajtanunk! 
Hajoljatok ti lombok,
De nem szabad soha 
Királyi homlokoddal 
Neked hajolni, fa !
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Czédrus vagy, a kit isten 
Kő-szálra alkotott,
Hol Kárpátok mutatják 
Egünkön a napot.
Czédrus vagy, a kit a hír 
Repkénynyel átfona,
Hull a repkény: neked nem 
Szabad lehullni, fa !

Még egyszer oh ha látnám 
Koszorúsán fejed!
Most néma bánatodban 
Sírkőre fekteted.
Koszorút érdemelsz te,
Hisz nincs ily ősi fa,
Belőle terme, tudjuk,
Az isten ostora!

Még egyszer hallanám fönn,
Hol most villám süvölt,
Dalolni a pacsirtát,
Mit sírva vár a föld.
Habár sok lomb lehull is,
Ott áll, hol állt, a fa :
Ha ága tán sötétebb :
Fényesebb homloka . . .

Mit mondok? nézd mezőnket 
Mit a harmat sirat. . .
Itt állat, ott az ember 
Hull — mind éhség miatt!
Mit ér ekénknek a föld,
Ha sírt ád csak pora?
Mért vagy czédrus ? ha nem mos 
Csak könyek zápora.

Te vagy, hazám ! a czédrus,
Mi lombjaid vagyunk.
Dicső szép karjaidról 
Ne hagyj lehullanunk.
Ha sok csapás szelétől 
Roskadni kezd a fa:
Lesznek megint magas fák —
Czédrus nem lesz soha!

HIADOR.

L I L I O M  E S Z T E R .
(Beszélj.)

(Vége.)

A Bükfalván töltött rövid idd alatt 
meggyőződtem, hogy Eszter — akkor épen 
hajadoni virágában — mily rendkívül ér
dekes s szép; fiatal kora ábrándjaitól tova 
ragadva mi bensó'séggel szeret; Gyula el
lenben, — segítve Eszter szülei gondtalan
sága által -— az eszközöket mily kevéssé 
mérlegező érvényt akar szerezni csábí
tási terveinek. Bükfalviék egyszerűségök- 
ben, az anya különösen az imádásig terjedő 
szeretete által elvakitva, az atya pedig me
zei gazdasága után járván, úgy látszott 
alig bírtak kedvenczök veszélyes állásának 
öntudatával, kivált miután idősb leányuk 
nehány évvel azelőtt egy a környéken ál
lomásozó lovas őrnagyhoz menvén férj
hez, szerintök boldog s elégedett.

Eszter anyja, valószínűleg észrevevén 
azt a megütközést, melyet a Gyula s leá- j

nya között divó társalgási modor reám 
gyakorol, a legnagyobb egykedvűséggel 
mondá, mialatt a két fiatal a kert távolabb 
fekvő részében fel s alá sétált:

— Leányaim természetes, egyszerű 
nevelésben részesültek, a melyet legalkal- 
matosabbnak tartok, miután mi szegény 
anyák sohasem tudhatjuk, mi sors vár 
gyermekeinkre.

Kényszerítve lévén felelni, a mindenna
pi szólásmód tárházából ezeket halászám k i :

—-  Az egyszerűség bizonyosan nagy 
előny, a természetesség erény, de nagysád 
meg fog bocsátani..............

—  Mennyire örvendek — vága köz
be Btikfalviné, nem várva meg okoskodá
som végét —  hogy velem egyet tetszik 
érteni, mert már sokan megtámadtak: mi-

| ért kényeztetem gyermekeimet; pedig hi-
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gye meg édes R. .. űr, idősb leányom is 
annyira hasznát veszi általam irányzott 
nevelésének, hogy férje nem egyszer 
mondá: markotányosnénak is beillik, — 
ez pedig egy őrnagy nejére nézve nagy 
előny.

Természetesen erre nem tudtam mit 
felelni, s Eszter felé pillantva azon töpren- 
kedém magamban: ugyan minek fog tehát 
majd szegény Eszter beilleni.

A t . . . i  tó partján való találkozásunk 
már is némileg megfelelt ez akkor eszembe 
ötlött kérdésre; — szüleire nézve kielégi- 
tőleg-e? azt majd a jövő fogja megfejteni.

Kevéssel ezután elhagy ám Biikfalvát, 
sajnálkozva Eszteren, —- s még mind fel 
nem fogva anyja nevelési rendszerét.

Bükfalviné hiába várta, Eszter hiába 
remélte Gyula házassági ajánlatát, — s ez 
utóbbinak egészen ellenkező czélja eléré
sére irányzott fondorlatai már-már dugába 
látszottak dőlni: midőn az ezredéhez érke
zett váratlan indulási parancs más fordula
tot adott az ügynek. Eszterben, elhanya
golt nevelése s szerelme daczára, megma
radt még az önérzet ama szikrája, mely 
bármi veszélyes körülmények között is 
megmenti a nőt a végbukástól. Gyula va- 
lósziniileg belátta e , reményeit meghiusi- 
tással fenyegető, hatalmas tényezőt, ezt 
kell legalább következtetnünk megválto
zott viseletéből. Mennél inkább közeledett 
ugyanis az indulási határnap, annál búsko- 
molyabbá vált, — mig végre Eszternek be 
nem vallá, hogy ő az emberek legboldog- 
talanabbika, mert részint szüleinek hajthat- 
lan akarata, részint a jelen háborús Eörül- 
mények lehetlenné teszik becsület szava 
beváltását s élte legforróbb óhaja — Esz
terrel való házasságának -— valósultát. E 
vallomás úgy látszik teljesen lecsilapitá a 
leány kebelében szive választottja iránt 
felmerült kételyeket s a végletekig felfo- 
kozá ama lelkesedést s feláldozó szerelmet, 
mely akadályt ismerni nem akar, mikor a 
végczél eléréséről van szó.

Mint fejlődött e végnapokban a két 
fiatal közötti viszony; vajon titkon házas
ságot igért-e valósággal Eszternek G yula; 
vagy pedig a leányka régóta fokozott jel

lem ereje, félre vezetve az ismét feléledő 
bizalom által, roskadt össze a búcsú sza
vak bűbájos fuvalmától, nem tudjuk, — de 
annyi bizonyos, hogy kevéssel az ezred 
távozása után Eszter eltűnt, s mindenki 
meg volt győződve, hogy Gyula szökteté 
el, regényes úton kívánván elérni, a mit 
rendszerint egyedül a mindennapi élet sza
bályaihoz alkalmazkodva vagyunk képe
sek valósítani.

Alig két hét múlva Észter újra meg
jelent szülei házánál s bűnbánókig meg- 
vallá Gyula után szökését, melyre titokban 
létesitendő házassági Ígéret hitegeté, — ta
lálkozásuk után azonban meggyőződve 
imádottja kétszínűségéről, s tőle az eddigi
vel ellenkező durva bánásmódot tapasztal
va, — inkább szülei méltó haragjának, 
hogysem a becstelenségnek akarta magát 
alávetni.

Anyja szívesen megbocsátott volna 
leányának, kivált miután nagyon is át 
volt hatva saját nevelési elveinek ez úttal 
igen szomorú következményeitől, — nem 
úgy az öreg Bükfalvi, ki hajthatatlan ma
radt, s kitagadó, elűzé házától gyermekét.

E kétségbeejtő események által sodor
va került Eszter T. . .ra, egyik anyai, sze
gény sorsú rokonához.

Az eleinte jelentkező búskomolyság 
nehány hó múlva elmeháborodottsággá fa
jult, mely kórállapota még inkább kifejlő
dött, miután anyja, kivel időről időre tit
kon közlekedett, az akkor dühöngött cho
lera járvány áldozata Ion. Elmeháborodott- 
sága nem folytonosan, de rohamonként 
jelentkezett, ha esetesen szerelme körülmé
nyeinek egy-egy emléke villant fel életében, 
—- a mikor aztán távozván hazulról s a 
környéken barangolva, nyugtalan életet 
folytatott. Senkisem háborgatta a sajnálat
ra méltót, — s már annyira ismerék Li
liom Esztert, hogy bárhol kopogtata is, 
mindenütt befogadák.

Betegsége első szakában az állitá, 
hogy ő fehér liliom s várja mikor temetik 
Bükfalvi Esztert, hogy ki-kisérje ezt a vég- 
nyugalom helyiéig s fehér liliomszálat ül
tessen sirhalmára, — akkor majd sírni fog 
Gyula — mondá ilyenkor — de már késő
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lesz. E rögeszméjénél fogva, a hányszor 
csak szerit tehette, fehér köntöst viselt s 
haját liliomokkal éldté, — s e körülmény
nek köszöné nevét.

Megtudva mind ezeket, megsajnálám 
szegényt s szemrehányásokkal illetém ön
magamat, a mennyiben öntudatlanul bár, 
de mégis okot szolgáltattam volt a leány
ka ujabbi felháborodására, — mert engem 
megpillantva bevonulásom alkalmával s 
bennem hajdani boldogsága egyik szemta
nújára ismervén: szokatlan erélylyel tódul
hatott lelke elé mindaz mit fájlalt, s a mi 
kínszenvedését okozta, — ezt kelle leg
alább következtetnem azon követelésből, 
melyet hozzám intézett.

Mire Liliom Eszter váratlanul megtu
dott kalandjának s gűnykaczajának benyo
másától áthatva szállásomra visszatérék, 
— parancs érkezett, melynek következté
ben hajnal hasadtával századom élén kivo
nultam a kis városból, hogy a közel állo
másozó s csatát vívandó hadtestek egyiké
vel egyesüljek.

Az államok panaszai felett a csaták 
végzete Ítél.

Eszternek vajon ki fog igazságot szol
gáltatni? — A végzet ura.

III. )
"rY ’

Nehány nappal azután, előőrsi szol
gálat alkalmával, gr. Zl CAvy cs.; mi kasté
lyában lévén szállásolva, s visszatérve szem- 
lejáratomból, a tágas kapu alatti lóczák 
egyikén ülve pihentem ki a nap izzó he
ve s gyors lovaglás okozta fáradalmat: 
midőn nem csekély bámulatomra Liliom 
Eszter terme előttem , hosszas gyaloglás 
s poros út kuszálta öltözékben.

Valószínűleg azt képzelé, hogy mina
pi szóváltásunk neheztelést költött bennem 
iránta, mert ijedten felém jőve s meg nem 
várva, . hogy megszólítsam, rohamosan e 
szavakat ejté:

— Ne nehezteljen kapitány úr, a mi
ért ismét felkeresem, de megbántam múlt
kor mondott szavaimat.

— Nem neheztelek Eszter — felelém

— szóljon bátran, mit kíván? Örömmel 
hallom, hogy valószínűleg fontolóra vevén 
szavaimat, nincs többé kegyetlen hangu
latban.

— Igaz, de mikor oly annyira bol
dogtalanná tett az az ember, kinek én so
hasem vétettem, s kit oly nagyon szeret
tem; — vagy vétek talán az, midó'n meg
szeretünk valakit?

— Nem vétek; de kötelességünk más 
részről, megbocsátani azoknak, kik elle
nünk vétkeztek.

— Hisz épen ez érzelem hozott id e; 
megtudám, hogy Gryula régi ezredével 
csakugyan e vidéken tartózkodik ; jövök 
tehát megkérni a kapitány urat: hogy azon 
esetre, ha vele a csatában találkozik, ne öl
je meg, hanem fogassa el inkább, s üzenje 
meg nekem T .. .ra, mert szeretném látni 
mint foglyot, akkor már nem bánthat sen
kit.

— Legyen nyugodt kegyed, amint el
fogjuk Hídvégit, azonnal megüzenem s ak
kor majd találkozhatik vele.

— De talán —- kezdé hosszan tartó 
elmélázásából mintegy feleszmélve — jobb 
volna itt maradnom, s kisérve a tábort 
megvárni ama perczet, mikor az esküsze
gő kezeim közé kerül.

— Azt nem engedhetem meg.
— Már megint ellenkezik velem ka

pitány úr — vága közbe felindulással
ki tilthatja meg nekem hogy kisérjem a 
tábort ; szabadon járok-kelek bármerre; 
senkit sem bántok, velem sem gondol 
senki.

— Ugy-e Eszter, szereti sima, fekete, 
gazdag haját?

—  Már hogy ne szeretném, hisz ez 
hajdani szépségemnek egyedüli maradvá
nya.

Pedig ki van adva felsőbb helyről a 
parancs, hogy minden táborunkat kisérő 
nő haja büntetésül nyirassék le, s úgy 
űzessék aztán el erővel. Tanácslom tehát, 
siessen vissza T ..,ra s várja be üzenete
met.

— Megyek, kapitány ű r , tüstént in
dulok, — kiálta rettegést eláruló arczkife- 
jezéssel — mit mondanának liliomjaim, ha
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nem volna többé hová rakni őket ünnep
napokon.

Szavaim nagy hatással voltak reája; 
alig nyúlt az általam számára megrendelt 
ételhez; nyugtalanul vizsgálta a feléje ér
kezőket ; időről időre hosszan leomló fürt
jeit simogatta, mintha megakarna győződ
ni azok ottléteiéről. Miután kissé pihent s 
némileg felbátorodott s számtalanszor fi
gyelmeztetett ígéretem minden bizonynyal 
leendő teljesítésére : a szomszéd molnár csó
nakján — nehogy ismét a táboron keresz
tül vándorolni legyen kénytelen — a Duna 
túlsó partjára szállittatám.

Az események rohama végképen el- 
mosá emlékemből Liliom Eszter személyi
ségét. Azon mindnyájunkkal közös önös- 
ségnél fogva — mely szerint önbajaink 
okozta gondoktól ostromoltan ritkán lehet 
az embertársainkat ért szerencsétlenségre 
gondolnunk — alig volt életem akkori 
szakában vele való érintkezési pont: midőn 
egy véletlenül felmerült esemény, nagyobb 
erővel mint annak előtte , előtérbe tereié 
a tébolyodott alakját s egyes, általam jól 
ismert, körülményeit.

Az 185*... év tavaszán nagyszerű 
hadgyakorlatban vett részt ezredünk azon 
zászlóalja, melynek szárnylegénye valék. 
Nehány órai folytonos működés után meg- 
állapodánk s tömegekben felállítva vártuk 
a dandár-parancsnok végszemléjét. Köze
ledvén s elléptetvén arczvonalunk előtt a 
tábornok, az őt kisérő törzstisztek egyike, 
őrnagyommal váltván nehány szót, felém 
vágtat, e kérdést intézvén hozzám:

— Meg van-e kegyed elégedve jelen 
körülményeivel ?

— Nincs panaszom, alezredes ur, —  
hangzott részemről a felelet.

— Örömmel értesültem jó viseletéről 
s szorgalmáról, — viszonzá erre a törzstiszt, 
s vágtatva tova haladván, a tábornok kísé
retébe vegyült.

A délutáni vizsga alkalmával értésem
re adatott, hogy másnap reggel „Rapport“- 
on jelenjek meg Hídvégi alezredes úrnál.

Csak is e parancs hallatára elevenült

fel lelkemben a hajdani főhadnagy emléke, 
kire mai találkozásunk alkalmával — meg
változott külseje s egyenruhája miatt —  
reá nem ismertem volt.

Pontosan megjelenéka „Rapport“-on, 
kiváncsivá téve a majdan következendők 
iránt.

Hosszú leczkét, jó akaró oktatást hall
gatók végig, a becsületről s lovagiasságról 
szólót, melynek befejezéséül egymást érő 
jó tanácsok kíséretében levék kegyelme
sen elbocsátva.

A Palladio építette palotából — mely
nek felső emeletén volt az alezredes szállá
sa — díszes lépcsőzeten lehaladva s a kö
zel lévő Piazza egyik kávéháza elé tele
pedve, jártatám végig elmémet mind azon 
a mit hallék. Ugyanazon ‘lé n y , kinek te
remtménye a jelenlegi Liliom Eszter, tud 
nekem annyi szép szót, annyi fenséges esz
mét szemrehányólag elmondani? Ez volt a 
rögeszme, mely e percztől fogva napokig 
kisért s felelevenité képzeletemben mind 
azt, a mit Bükfalván, T .. .án, s előőrsi állo
másomon tapasztaltam , kétszeresen érde
kessé varázsolván az oly gyorsan elfeledett 
kalandom minden egyes részletét.

Ismét egy év múlt e l : midőn Pesten 
tartózkodván, inasom egy velem szólni kí
vánó nőt jelente be. Bocsásd be — mon
dám — megszokva az akkori kor egymást 
érő panaszosait.

Az ajtó megnyílván, rajta Eszter lé
pett be s egyenesen nekem tartva szem
rehányólag e szavakat ejté:

— Nem üzent nekem T. . . ra  semmit- 
sem; a mitől akkor tartottam, az teljesült, 
— kapitány úr megcsalt; csak azért hitet
te velem el ama mesét, hogy magától 
elűzzön.

Részvéttel jártatám végig szemeimet 
az előttem megjelenőn; lelki állapota, mi
óta utólszor láttam, nem javult, sőt tekint
ve ide s tova czikázó szemeinek nyughat- 
lanúl vad kifejezését s külsejének végelha- 
gyatottságát, a lehető legroszabbra fordult. 
Annyira elmélyedtem észlelődéseimbe,hogy 
hozzám intézett vádjait felelelet nélkül
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hagyva, egyedül megjelenését illetőleg 
jegyzém meg.

— Már megint szófogadatlan volt, 
elhagyta nénjét, ide s tova barangol; csak 
nem tud megjavulni s csendesen megélni 
T. . .án.

—  Én szófogadatlan ? — hát ki pa
rancsol nekem, ki gondol velem; vagy ta
lán nem vált-e kötelességemmé minden 
áron fölkeresni azt, ki nekem vőlegényem, 
kihez férjhez kell mennem.

— Ugyan mit tépelődik olyasmivel a 
a mi valószínűleg lehetetlenné vált, ki tudja, 
él-e még Gyula? — talán elveszett vala
melyik csatán, a nélkül hogy tudomásunk 
volna róla, — mondám, végét ezakitandó 
habozásának s eltávolitandó a tébolyodott- 
ságát élesztő rögeszmét.

— Meghalt, — mondá halkan, miu
tán megnyugvás-teljessé változott arczkife- 
jezése — most nincs többé mit keresnem; 
hisz már nem tehet szerencsétlenné másokat 
— folytatá, rögtön megváltozott eszmeme
nettől tova ragadva — elérte őt is a méltó 
büntetés, ez helyes s igazságos.

E szavakat ejtve könyezni kezde, mi
nek következtébe^ annyira magához tért 
s nyugodttá vált, hogy alig gondolhatta 
volna valaki, hogy tébolyodottal van dolga.

Kis szünét múlva, e szavakat intézé 
hozzám:

— Azonnal indulok haza, isten önnel! 
csak most veszem észre, hogy már nem 
kapitány többé.

/ — T . .. ra megy Eszter, ugy-e ?
— Oda, ezentúl őtthon maradok foly

vást.
— Helyesepcselekszik; lám, mily ku

száit s rendetlen áz öltözéke e folytonos ba
rangolása következteben; még oly fiatal s 
csinos, miért nem gondol kissé önmagával.

\ — Azt véli ? ám legyen meg akarata, 
ezentúl már nem leszek rongyos s kuszáit, 
meglátja.

— Majd elküldöm inasomat, kegyed 
számára szekeret fogadni, hogy azonnal 
indulhasson; ha netalán úti költségre vol
na szüksége, szívesen szolgálok, — mon
dám, ismervén eddigi életmódját s meg 
lévén győződve, hogy Pest utczáin sokkal

kevésbbé biztos szegény Eszter, mint 
T . ., nak múrtföldekre terjedő környékén.

— Köszönöm szívességét; szomszé
dunk, Pestre utazván , elhozott magával 
szekerén; még ma éjjel visszaindulunk; 
bizonyos voltam benne, hogy itt e nagy 
városban feltalálom kegyedet, bár évek óta 
hírét sem hallám.

Elmenvén Eszter, meg voltam győ
ződve — ítélve lecsendesült kedélyhan
gulatáról — e szegény szerencsétlen lény 
betegségének jobbra fordulta felől, a mely 
fordulat nyomán fölényre vergődvén egy  
időre a józan ész hatalma, — talán idővel 
a netaláni csalódást is elturendi némileg 
felgyógyult kedélye.

v ^ IT-űzitek emberek, a kik a halállal 
szemben oroszlán bátorságot képesek ki
fejteni, — mig az erkölcsi sülyedés irá
nyában gyávák és tehetetlenek. Ugyanaz, 
ki ma, talán fontos s lelkesedésre méltó ok 
nélkül, életét koczkáztatja , holnap össze- 
roskad az önmegtagadás súlya alatt s jel- 
lemtelenné válik: erkölcsi bátorság hiányá
nál fogva. Mint mindenben, úgy e tekin
tetben is léteznek eszményképek, a kiknél 
a bátorság érzete azon vezérfonal, mely 
életök egyes szakaiban irányadólag mű
ködvén , majd hősök s majd ismét a pol
gári s társas erények élő példája gya
nánt tünteti élénkbe az egyeseket.

Nem lehet czélom ez alkalommal, ez 
eszme további elemezésébe bocsátkozni, 
csak oda vetve emlitem még meg: misze
rint gyakran az erkölcsileg meghalt egyén 
gyávaságtól ösztönöztetve teszi meg azt, 
mit ha régebben erkölcsi bátorságtól ve
zéreltetve visz véghez, talán megmenti ön
magát a megaláztatástól s végbukástól — 
a dicstelen emlék helyett sajnálatra mél
tót, de mocsoktalant, hagyva hátra.

Eszterrel való utolsó találkozásom 
előtt már hallottam volt Hidvégi Gyuláról 
sokat, a mi sejditeni engedé a hadseregbeli 
állásának jövendőre való tarthatatlanságát. 
Nem is tartott sokáig, s részint viselete alá
rendeltjei irányában, később társai komoly
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föllépése ő ellenében, nem különben ma
gán-, különösen vagyoni körülményeinek 
zilált állapota végre oda kényszeriték: 
hogy — kikerülve a netalán még komo
lyabb következményeket, s igénybe véve 
társainak egyedül e feltételhez kötött el
nézését— végképen lemondjon tiszti rang
járól, — búcsút mondván azon karnak, 
mely állásához illő s azt feltételezd szigor
ral kénytelen Ítélni egyes tagjai felett.

Valamivel utóbb rebesgetni hallám, 
hogy gazdag házasságra lévén kilátása, 
nemcsak rendezhetni véli bonyolódott va
gyoni állását, de némileg helyre állíthatni 
is reményli azon csorbát, mely közelebb 
hírnevén ej tetett.

Rendkívül érdekelt, vajon Hídvégi 
Gyulának e korunk viszonyait nem roszúl 
felfogó feltevése s terve teljesülni s süke- 
ríilni fog-e vagy nem, a mennyiben neve 
említésére mindig a t. . .i váromladék kö
zelében hallott gónykaczaj viszhangja üté 
meg fülemet, s szemem elé vonult Eszter 
szánakozást gerjesztő alakja. Mind a mel
lett alig tudhattam meg valami bizonyost, 
s már némileg meg is feledkezém tébolyo- 
dottam ügyéről, midőn, több hónap letelté
vel, egyszer késő éjjel haza érkezvén s a 
házmesterre csengetvén, a kapu szögletkö
vén guggolva női alakot pillanték meg, 
kiben azonnal Eszterre ismertem.

Külseje után Ítélve, szivére vette az 
általam mondottakat, mert öltözete csak
ugyan valamivel rendezettebb volt mint 
annak előtte. Alig tevém azonban ez öröm- 
teljes megjegyzést, s már is nagy szomorú- 
Ságomra kénytelen valék meggyőződni 
azon megható változásról, mely elmebeli 
állapotában, már arczkifejezésénél fogva is, 
észrevehető volt.

Felegyenesedvén Eszter s meggyő
ződvén hogy csakugyan azzal áll szemben 
a kit keres, azon nyughatatlan szaggatott 
modorban, mely elméjének felháborodását 
rendesen jelezé, ezeket mondá:

— Gyula él, nem halt meg, vőlegény 
s megházasodik : nem elég hogy engem 
boldogtalanná tőn, most mást szemelt ki 
áldozatul.

Ezeket nagy sietséggel elmondván,

elhallgatott, s mint a párducz mely prédá
ját lesi, olyképen tekintett reám , leolva
sandó arczvonásaimról, vajon minap oda 
vetett s általa elhitt véleményem által Őt 
egyedül félre vezetni, vagy pedig jó hisze- 
müleg megnyugtatni akartam-e ?

Első perczben nem igen tudtam, mely 
irányban hassak szegényre; utóbb, a nyilt- 
szivüséget vélvén a legczélszerubbnek, így  
kezdém.

— Igaz a mit mond, tévedtünk; Gyu
la csakugyan él, s a mint hallom meg akar 
házasodni, de tudtommal még nem vőle
gény.

— Hazudik kegyed — kiáltá ugyan
azon arczkifejezéssel, melyet a romok kö
zelében tapasztaltam volt rajta — minden 
bizonynyal hazudik s engem ismét bo
londdá kíván tenni; ő vőlegény, bizonyosan 
tudom.

— Ne induljon fel ok nélkül Eszter, 
hát nem tapasztalta-e eddig i s , hogy jó
akarója vagyok; már hogy is tudtam vol
na visszaélni kegyed hiszékenységével; 
nem lévén róla tudomásom, azt gondolám 
nem él többé; most is biztosíthatom, hogy 
ítélve azok után, melyek velem közöltettek 
ismerősei által, még koránsem vőlegény. 
Nagy különbség van a között, midőn meg 
akar házasodni s a mikor már valósággal 
vőlegény valaki.

— Nem adhatok többé hitelt szavai
nak; szomszédunk nekem elmesélé, Gyula 
mint biztatta egy nálunk lakó régi s most 
türelmetlen hitelezőjét, nehány hét múlva 
minden bizonynyal bekövetkezendő gaz
dag házasságával.

— Azt megengedem, hogy talán szom
szédja nálamnál jobban van értesítve, én 
csak azt mondám most is a mit tudok; sha 
csakugyan olyan volna a tényállás mint a 
milyennek szomszédja állítja, — mi czéljai 
lehetnének kegyednek , s mit akar tenni ?

— Felkeresem aráját s megmondom 
neki, mi vár reája; azután pedig a liliom 
kiséri Esztert a temetőbe, a hol majd elás
sák élettelen testét; a hollók károgása el 
nem riasztja a liliomot, ott fog letelepedni 
a sírhanton s fává fog megnőni: a hány 
hűtelen szerető közelébe jut pedig: azt il
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latja halálra fojtandja. Ezt fogom tenni.
E szavakat ejtvén, mosolygó arczczal, 

melynek kifejezése az őrültség legvégsőbb 
szakát jelezé, gánykaczajra fakadt s épen 
ágy, mint első találkozásunk alkalmával, 
menekülni készült, lassú léptekkel távoz
ván előlem.

El lévén határozva e szerencsétlen 
lén y t, kivel senki sem látszott gondolni, 
többé szabadon nem bocsátani: megraga- 
dám karját, mire bbszülten e szavakat in- 
tézé hozzám:

—  Hát mit vétettem az árnak, hogy 
Így bánik velem; ereszszen el, mert meg
ölöm ; nekem most sok a dolgom, fel kell 
keresnem Gyula aráját, hogy intsem a sze
rencsétlent, különben késő lesz majd.

A kapun már rég kilépett házmester 
segélyével csendesítettük vagy is inkább 
hatalmunkba kerítettük szegény Esztert, s 
vittük a házmester lakába, — neje gondjai 
alá adván, míg magam segély után nézék.

Orvosom kíséretében visszaérkezvén, 
kimerült de épen nem javult állapotban 
találtuk Esztert, kit az orvos Ítélete szerint 
egyedül gondos ápolás által lehetne ta
lán még megmenteni.

Futólagos tanácskozmány után elha
tároztuk a kórházba szállítani az őrültet, 
mig magam jelentést teendek nénjének a 
történtekről.

Reggelre már a kórházban volt Esz
ter, hol eleinte csendes s megadásteljes ke
délyt mutatott, mig a délutáni órákban az 
az eddigieknél erősebbeknek mutatkoztak 
Örülési rohamai.

Elindulván T .. .ra s ott nénjének jelen
tést tevén a történtekről, várakozásomnak 
teljesen megfelelő modorban fogadtattak 
rendelkezéseim. Nénje szegényes körülmé
nyek között élt, s ágy látszik örömmel sza
badált meg húgától, ki neki — a mint 
gyakran ismételve állitá — rendkívül sok 
alkalmatlanságot s nem ritkán váratlan 
s szükségtelen költséget okozott.

E részben megnyugtatva, mindent el- 
követék szegény Eszter megmentésére, a 
mennyiben el nem mulasztók semmit, mi 
netaláni felgyógyulásához némi reményt 
nyújthatott volna.

A hányszor megjelentem nála, min
dig lecsendesült, mintha bennem parancso
dra ismerne, ki Őt szabadságától megfosztot
ta s most felette zsarnokoskodik; ha jelen
létemben a múltakról kezde szólam, azon
nal szavába vágék, mire ijedten elnémált 
s a szoba egyik szegletébe vonult, mintha 
ott teendője volna.

Utóbb sűrűbben jelentkezvén roha
mai, nem látogathatám meg többé. Nehány 
heti szenvedés után, inkább kimerülés mint 
őrültség következtében — kimúlt, végbá- 
csát mondván a világnak.

Egy szenvedő lénynyel kevesebb volt 
e percztől fogva földünkön.

Könnyen felizguló idegenrendszere s 
érzelgő kedélye nem engedék az egyszer 
reája mért csapás utáni felegyenesedését. 
Legbensőbb meggyőződésem szerint egye
dül egy keblében megújuló szerelem okoz
ta ellenhatás lehetett volna eléggé hatal
mas e lényt örökre megmenteni, kigyó- 
gyitván őt elmeháborodottságából.

A végzet ágy akará, hogy ne akad
jon élete útján szív, mely csillapítva szive 
fájdalmait — megbosszálja boldogtalansá
ga okozóját.

Barátom naplótöredéke itt végződik. 
Jóval utóbb, átkutatván irományait, talál
tam még két e történetre vonatkozó rövid 
megjegyzést, melyeket ide igtatandóknak 
véltem.

Az első igy  hangzik :
Egy már évek óta feledésnek indult 

esemény eievenült ma fel emlékemben. 
Haza érkezvén a városból s a lépcsőzeten 
felhaladván, ágy hallám, mintha valaki 
csoszogó léptekkel kisérne; visszatekint
vén , egy előttem ismeretlen, elhagyatott 
külsejű alak állott velem szemben, huny- 
nyászkodó modorban hajolva meg előttem.

— Mit kíván kegyed, — kérdém, 
vizsgálva a sülyedés minden jeleit mutató 
személyiséget.

— Nem ismer már, — mondá, köny- 
be lábadván szemei.



— Nemde Hid. . . .
— Ú gy  van, az vagyok — vága köz

be sietséggel, mintha tartott volna attól, 
nehogy valaki nevét kiejtse.

E perczben egyedül az elhagyatott- 
sággal, a nélkülözéssel állván szemben, fe
ledni tudtam, s nem is említve fel a 
múltak aggasztó emlékeit, elköveték érde
kében annyit a mennyi tőlem telt.

Megtudtam tőle, hogy házassága nem 
sikerülvén, végképen tönkre jutott, mig- 
len végre a sülyedés jelen fokára szállt 
alá. Átlátta gyengéit, hibáit, vétkeit, — de 
megjavulni nem tudott többé.

A végzet urának akarata nyomán, 
hosszas, kinteljes bünhödés volt mérve a 
bűnösre.

A második megjegyezés im e z :
Ma vettem levelet Pestről, melynek 

egy része, tekintve múlt évi s azelőtti 
jegyzeteimet, itt helyet találhat.

Az mondatik ugyanis e levélben : 
„tegnapelőtt lőtte magát főbe, a városli
get szélső kertjei közelében Hídvégi Gyu
la ; kevesen ismerték itt, nem csuda tehát, 

i ha mint alig figyelemre méltó esemény 
tűnt le városi életünk láthatáráról szeren
csétlen végének hire.“

Mindkettő végnyugalomra költözött 
tehát, nincs többé szemrehányásnak, sem 
megtorlásnak helye.

A másokban könnyelmüleg félköltött 
s táplált érzelmek kicsinylése s számba nem 
vétele, —■ e szivtelen s vajmi gyakran elő
forduló vétkes eljárás — számtalan áldo
zatai egyike Ion Eszter , — mig Gyula ez 
irányban haladva önmagának szegte útját 
s lön halottá még élő korában.

E szavakkal fejezé be barátom az e 
történetre vonatkozó jegyzeteit s végzem 
én be e beszélykét.

B. PODMANICZKY FRIGYES.

K E B E L E M B E N  N É H A . . .

Kebelemben néha iszonyú vágy ébred 
Epedé ajakkal szörpölni az élvet,
Elmerülni mélyen a kéj tengerébe,
S daczos arczczal nézni a bűnnek szemébe, 
Mely felém vigyorog.

Hab! milyen lázasan lüktetnek ereim ! 
Keblem miként dagad, hogy égnek szemeim 1 
Jer lányka, nyugodjál forró szivem felett, 
Hadd szívom magamba szerelmes lelkedet 
S aztán enyészszek e l!

Ah! de alig éri ajak am a mézet:
Tovaszáll a varázs, megszün az igézet; 
Fejem fölött az ég rémesen megdördül, 
Szememből a bánat égő könye gördül, 
Zokogok, zokogok!

Lesütött szemekkel haladok előre,
Nem merek felnézni a felém jövőre ;
Jaj ! ha észreveszi a szennyet ajkamon, 
Elfordul, megutál, — s égető bánatom 
Gúnyosan kaczagja !

Bezárom magamat, ábrándba merülök,
A szépet élvezem, a jóért hevülök,
Az örök igazság mélységébe szállók 
S ha ölében becses gyöngyökre találok:
Újra boldog vagyok.

Érzem, hogy szellemem nincs még lenyűgözve ; 
Érzem, hogy erényem nem törött még öszve; 
A hivó gyönyörre nyugodt szemmel nézek 
S hiszem, — bár zúgjanak körülem a vészek : 
El nem sodorhatnak.

Jaj ! de a nap után újra jön az éjjel 
Sarkaló vágyakkal, hívogató kéjjel;
Letűnik az ábránd, köd borúi az észre,
A szív újra undok szenvedélyek fészke 
S tátong már az örvény ! —

Egyre küzd a napfény s az éjnek homálya, 
Keblem fenekedő ellenek tanyája.
Oh béke angyala a csillagok felett,
Szállj alá keblembe, s a küzdő feleket 
Békitsd ki egymással! —

TORKOS LÁSZLÓ.



F A L S E N  J Á N O S
(Dán nyelven irta Goldschmidt.)

1773 ban egynyári éjszakán a vén Falsen 
Márton fel költ az ágyából, s az ablak egyik toló- 
káját kinyitotta, bogy meglássa, mi az oka annak 
a nagy lármának az utczán a háza előtt. Az öreg 
ur látta a fiát, Jánost, dühös veszekedésben az ő 
négy vagy öt inasával, a kik csataképtelenekké 
válva, rövid időn eltűntek a harcz mezejéről. Ez 
után a győzedelmes fiatal közeledett az ablakhoz, 
melynek táblája és szárnya szándékosan volt 
nyitva hagyva, s épen be akart menni rajta a szo
bába, midőn nagy bámulására azon vette észre, 
hogy visszataszítják, s a következő szavakat in
tézik hozzá:

„Ezért nem tudsz hát fölkelni reggel jókor. 
S te azt hiszed, hogy igy bésuhanhats'z aiapád 
házába, példát adva a tolvajoknak, ugy e? Elta
karodjál innen, soha se kerülj a szemem eleibe.44

E szavakkal az apa hálósipkája eltűnt a szo
bába és a tábla is az ablak is be lön zárva. János, 
szégyennel és boszusággal tele, mozdulatlan állott 
azon a helyen, a mely ez előtt néhány perczczel 
diadalmának vala tanúja.

„Patvar vigye el a dolgát, hogy az öreg ur
nák ébren kelle lennie!“ szólt végre magában, fé
lig hallhatólag, s avval megfordult, hogy nehány 
pajtásával éji szállást keressen.

Másnap János az ő kérlelhetlen apjától 
megkapta anyai részét — nehány száz tallért, s 
evvel rögtön elment egy tengerparti városba nem 
meszi, a hol, noha még csak tizenkilencz éves volt, 
üzlethez kezdett, és a hol nem volt többé a zsém
bes öreg ur, a ki miatta kénytelen legyen nyitva 
hagyni a táblát is meg az ablakot is. Most már 
saját kapukulcsa volt, s vele akkor mehetett haza, 
mikor kedve tartotta.

Nehány hónap múlva a segédje egyszer azt 
mondta neki: „Gazd’ uram, ez a váltó a jövő 
szombaton lejárj4

„Melyik váltó, Henrik/4 kérdé a gazda.
„Az a kilenczszáz talléros nagy váltó, me

lyet a lübecki kereskedőnek adtunk.44
„Igazán lejár !44 felkiáltott János, s azután 

kezét hátratéve fel s alá sétált az irodában és fü
tyült, ez alatt meg segédje holmi gyapot-nemükkel 
foglalkozott.

„Henrik,44 mondá végre János, „utána kell 
látnom ha kaphatok-e pénzt.44

„Az isten áldja meg gazd’ uram !44 mondá a 
segéd a gyapot nemüket magokra hagyva, „e már 
okos szó volt.44

Szünet következett; János újból fontolgatta 
a dolgot; s egyszerre mintha valami jeles gondo
lat villant volna meg agyában, felkiáltott: „Hen
rik, holnapután van a hjembeki vásár napja. Van 
még holmi eladni való portékám, szaladjon ön |

Jenshez, a bérkocsishoz, s tudja meg, ma este el
vihet é engem oda.

A segéd elment Jenshez, s János még azon 
este kihajtatott a város kapuján a hjembeki vá
sárra egy kis csomag portékával.

Azt, hogy ott mi történt, a néhai nagybátyám 
— János bácsinak egyik testvére — beszélte el 
nekem, a ki gyakran szóba hozta amaz éjszaka 
kalandjait. Ez az én másik bácsim akkoriban egy 
koppenhágai kereskedőnél volt alkalmazva, s épen 
erre a vásárra küldték volt egy rakás apróbb áru- 
czikkel. Mihelyt János megérkezett, a vásári nép
ség körülfogta: „Hát itt vagy, Falsen János?44 
mondának neki. „No, örülünk rajta! Hogy vagy 
régi jó pajtás ? No ma csak ütünk egyet, ugy e 
János?44 János csak annyi időt vett magának, 
hogy a vásárban felállítandó sátráról testvérének 
rendelkezhessék, s avval rögtön elment vig paj
tásaival.

Késő éjtszaka a testvére elment egy aljas 
korcsmába a hol nagyban folyt a kártya, hogy Já
nost fölkeresse. János ott ült a pipafüst és puncs- 
gőz felhőben, egészen kipirulva : már minden kész
pénzét elvesztette volt s épen akkor tévé fel a vá
sárra hozott portékáit.

„János, jer velem!44 monda a testvére. 
„Hagyd félbe mig nem késő !4<

„Lári-fári !44 mondá János. „A te pénzeddel 
játszom-é, he ?44

„Nem nézhettem44 — szokta volt mondani 
az én bácsim, „igy hát haza mentem s lefeküdtem. 
Reggel korán, mikor épen viradni kezdett, hallot
tam, hogy valaki felbotorkázik a lépcsözeten s 
minden ajtót rendre próbál, mig végre benyitott 
a szobámba. János volt. Arcza felpoffedve, szemei 
mélyen beesve, de mind a kettő úgy égett mint 
két darab eleven szén.

„Ébren vagy-e Krisztián ?“ kérdé s ágyam
hoz jőve.

„Ébren vagyok. Hát téged mi lelt?“ Felelet 
helyett arra kért, hogy keljek fel s menjek Jens 
után, a bér-kocsis után.

„Miért menjek utána ?“ kérdém. „Elvesztet
ted-e áruidat s mindenedet?“

„Elvesztettem-e!“ felkiáltott gúnyos kaczaj- 
jal, „elvesztettem-e? nézz ide!“ Evvel oldalzsebé
be nyúlt, kihúzott egy rettenetes nagy csomó bank
jegyet s oda vágta az asztalra. Más csomókat hú
zott ki nadrág zsebeiből, mellénye zsebeiből meg 
kijött több száz tallér értékű bankjegy; mig csiz
ma száraiból — melyeket akkor a nadrágon kívül 
viseltek — órák, melltük, tobák szelenczék, gyű
rűk s más nemű érdekes tárgyak jöttek elé. „Na, 
ne heverj ott bámészkodva, hanem eredj és hozd 
el Jenst, a szekerest,“



„Hát mindezt nyerted-e, János?“ kérdém 
megrémülve, mert hirtelen az a borszaztó gondo
lat villant meg agyamban, hát ha részegségében 
valami más úton jutott hozzá.

„Úgy van, nyertem“, monda. „Nem is tu
dom“, folytatá kezeit homlokára kucsolva, „nem 
is tudom mikép történt. Egészen el vagyok rémül
ve, Krisztián!“

Leült az ágyra. „Portékámból az utolsó da
rabot is feltettem volt, azok meg ott ültek együtt 
s nevettek és olyan vígan voltak; nekem ellenben 
rendkívül rósz kedvem volt, képes lettem volna 
meggyilkolni mindnyájukat! A mig a kártyát ráz
ták s nekem e világon mindenem, lelkem és jövő 
életbeli üdvösségem is fel vala téve —- mert ez is 
koczkán forgott, Krisztián — eszembe jutott, hogy 
régenten, ilyen körülmények között, el szokták 
volt adni magokat az emberek az ördögnek, s igy 
gondolkodtam magamban : bárcsak itt volna az 
Ördög! de mivel most nagyon sok ember van a 
zsoldjában, nem tartja méltónak ide fáradni ma éj
szakára! Mig ezt gondolám, a kártyát kiosztották. 
Én az enyimet felforditottam, s épen abban a pilla
natban úgy tetszett nekem, mintha tisztán hallanék 
valakit kaczagni a hátam megett. Nyertem, s a cso
dás nevetés megettem folyvást tartott. Mindig nyer
tem, nyertem , mig elnyertem mindent az asztalról, 
s ekkor a társaság feloszlott. Noha rögtön hazajö- 
vék, a nevetés épen eddig az ajtóig kisért. Pedig 
én nem adtam el magamat a gonosznak : vagy mit 
gondolsz, Krisztián, eladtam-e, azért hogy reá gon
doltam ? Oh soha, mig élek, nem veszek kártyát 
a kezembe! Haza megyek! Krisztián, hívd el 
Jenst, a szekerest, az én fejem annyira meg van 
zavarodva, hogy én soha meg nem találnám. Kelj 
fel Krisztián, siess !“

Elmentem a szekereshez Jenshez, de ö tel
jeséggel nem tudta megfogni, miként lehessen visz- 
szavinni az elhozott portékát, a nélkül hogy ki is 
bontották volna; s a bátyám nagy rémülésére nyil
vánította, hogy az ördög érti ezt a dolgot. Mikor 
a bátyám fenn ült s a szekér megindult, egy hosz- 
szu tekintetet vetett a sátrakra és kirakatokra, s 
igy kiáltott fel: isten veled Hjembek! mi ketten 
soha se látjuk egymást!“

A János visszatérése után nagyon kicsiny 
idő múlva az egész város beszélni kezdett arról, 
mekkora változás történt rajta. A maga részéröl 
János is kezdette észre venni, hogy a városban is 
nagy változás történt. Úgy látszott, több barátsá
gos arcz van most benne, mint volt annak előtte. 
Sok öreg kereskedő, a ki ezelőtt fejét rázta mikor 
elment mellette, most eljött hozzá a boltjába, cse
vegett egy kicsit vele s egyik is másik is szépsze- 
rint tudtára adta, hogy ha valamikép megtalálna 
szorulni, egy pár sZfáz tallért vagy még többet is 
hajlandók volnának kölcsönözni. Nem egy tisztes 
asszonyság, kinek házához járatos volt, egészen 
anyai gondjaiba vette. S annyi gyöngédséget mu
tattak irányában, a mennyit mutatnának egy ko

rán anya nélkül maradt gyermek iránt; János 
kénytelen vala észrevenni, hogy ezek az asszony
ságok főleg azok valának, a kiknek férjhezadó 
leányuk volt. De vagy a János bácsi szive akkor 
megsebezhetlen kemény vala, vagy merőben mél
tatlannak érezte magát az iránta mutatott nagy 
tiszteletre: mert folyvást nőtlen maradott.

A János kereskedése gyarapodott. Házát 
megnagyobitotta. Volt neki szeszgyára, serfőzöje, 
voltak raktárai, cselédsége minden cselédfogadási 
nap után számosabb lön. De nem volt szeretett 
hites társa, a ki intézze házbelsejét, őrszemekkel 
kisérje a nőcselédeket és gondoskodjék a János 
bácsi kényelméről; a város lakosságának női ré
sze gyakran beszélgetett arról a szegény ember
ről, a kit kétségkívül a legszemtelenebbül csal
nak , lopnak. Mind e kényelmetlenségek iránt 
csak János vala vak. Az igaz, azt megjegyezték, 
hogy nőcselédeit minden félévben változtatta; de 
mivel ezek, szolgálatából kiesésök után, rendsze
rint rövid időn férjhez mentek s tőle szép kihá- 
zasitást nyertek, a világ nem vala feljogosítva azt 
hinni, hogy közöttük, a János bácsi részéről, leg
kisebb kellemetlenség is lett volna.

Végre, 180‘2-ben történt az, hogy János bácsi 
elutazott Lübeckbe. Abban az időben ekkora út 
oly különös volt, hogy átalános figyelmet kelle 
gerjesztenie; s ettől fogva Falsen Jánost a város 
első rendű kalmárai közé számították. A lübecki 
út nagyon szerencsésen ütött k i; de visszatérő út
jában azt a hajót, a melyen János bácsi volt, nagy 
szélvész lepte meg a pomeraniai partokon. Az ár* 
boczokat a vihar a tengerbe sodorta; teljes kilá
tás volt a hajótöréshez; a hajó s legénység között 
minden rend felbomlott; s a kormányozhatlan ha
jót úgy hányták ide s tova a fellázadt hullámok, 
mint a tollat. Semminemű remény sem mutatko
zott.

János alant feküdt a hajószobában, s ama 
borzasztó perezben — mikor az árbocz eltörött s 
a hajó népe a veszélytől remegtében sikoltozott —- 
az ö lelkét nőcselédsége foglalkoztatta. Névről 
névre felszámította őket, Mariskától Anikóig; s 
mikor az utolsóhoz érkezett, térdre esett é3 felfo
gadta isten előtt, hogy ha kiszabadítja őt ebből 
a veszélyből, nőül veszi azt az első polgár leányt, 
a kivel Dániába megérkeztekor legelőször fog ta
lálkozni. A vihar, mintha a János bácsi önkéntes 
áldozatával megelégedett volna, lecsillapult és a 
hajó szerencsésen partra jutott; két hónappal ez 
után János bácsi elvette Regina nénit.

Ez esemény után még későre kezdődik az 
én ismeretségem a János bácsi házával. Mikor el
sőben belé vezetett, a ház ifjúsága — hogy úgy 
szóljak — már elmúlt volt; teljesen kinőve állott 
ott, mint az a két cserfa, mely árnyékos-lombjait 
kapuja előtt terjesztette. Koránt sem volt valami 

1 szabatoson épített ház ; különböző részeiről meg 
lehete tudni épülésük különböző korszakait, s igy 
lehete kisérni azokat a változásokat, melyeken
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keresztül ment a város építészeti ismerete s egy
szersmind az én bácsim pénzügyi állapotja.

Az eredeti épület az utczával szemben két 
részből állott; az egyik rész egy jelentéktelen kis 
bolt volt irodájával s egyetlen lakszobájával, 
melyben bácsi hált hajdanában. E volta ház kez
dete ; némi tiszteletből megengedték neki, hogy 
ott maradjon minden változtatás nélkül, s most 
elégülten állott a második rész, vagy is a nagy 
szárny (melyben volt a nappali szoba, és a ven
dégek szobái) és a nagy raktár között. Szint’ 
ilyen formán láthatni némelykor egy kisded nőt 
ülni szálas és termetes fiai között. Ez a szárny 
szegletet képezett egy keskeny épülettel, melyet 
a hjembeki út után emeltek; részemről legalább 
ebből magyaráztam meg magamnak azt a mogor
va és titokteljes stilt, mely az egészen elömlött. 
Falai alacsonyak voltak, a fedele pedig annyira 
kiállott, hogy benne a legfényesebb napon is alig 
látott az ember olvasni. Ebben az épületben vol
tak a kereskedő segédek számára rendelt szobák, 
ezeket rendszerint „Falstaff szobáinak“ hívták. 
Soha sem tudtam felfedezni, honnan kaphatta ezt 
a hősies elnevezést ; az a nemzedék, mely neki e 
nevet adta, ki vala halva; s mikor én bácsitól 
kérdeztem, hogy nagy imádója volt-e Shakes- 
pearenek, azt felelte, hogy soha sem ismert ilyen 
nevű úri embert. A mi a Falstaff nevet illeti, er
ről mindössze is csak annyi fölvilágositást adha
tott, hogy az ő idejében élt abban a városban egy 
Jespersen Jens nevű részeges ficzkó, a kit min
denki Falstaffnak hivott. E körülményből azt kö
vetkeztettem, hogy Zeeland e kis kikötőjében va
laha oly irodalmi ismereteknek kellett létezniük, 
melyek most kihaltak. Az épület másik része gaz
dag és fényes stilban volt emelve — két emele
tes, nagy ablakokkal, s mig ez egyfelől jelölte azt 
a szép hozományt, melyet bácsi a nejével kapott 
— mert ő ilyen szerencsés volt lübecki útjában 
tett fogadásával —■ egyszersmind meglehetős pon
tossággal meghatározta épülésének idejét is.

Az udvar négyszögét a szeszgyár fejezte be, 
rajta két torony pompáskodott. Nekem az van a 
fejemben, hogy ez a két torony az Asker Ryg hő
sies balladájának köszönheti eredetét. Mivel bá
csinak nem volt iker gyermeke, azt akarta, hogy 
legyen legalább ikertornya.

Az udvar közepén levő épület volt a bácsi 
birtokának az az egyetlen része, melyen, egész
ben véve, nyoma látszott a meghatározott é3 eré
lyes tervnek. Itt magas és szellős istálók nyúltak 
el téglából épitve, kényelmes szénás padlásokkal; 
az egyik oldal egészen hálószobáknak volt beál
lítva a férficselédség és a marhák körül foglalko
zók számára; a másik fészerekből állott, melyek
ből naphosszat hallszott a szecskavágó kopogása. 
Az istálók közepén olyan magas kapu tátongott, 
hogy rajta a legjobban felrakodott szekér is köny- 
nyen keresztülmehetett; de mivel az udvarra ve
zető kapu, evvel szemben, alacsony és szűk volt,

ez a kapu inkább csak pompa és fitogatás gyanánt 
szolgáit; mert habár átmehettek volna is rajta a 
nagy szekerek az épületfás udvarba, de ehhez a 
kapuhoz az első udvarba be nem juthattak volna. 
Egy kis képzelődés azonban ezt a kaput merész 
boltozatával diadalívvé változtathatta; s ha egy
szer erre az eszmére eljutott az ember, azt is ki
számíthatta, hogy mikor készült az épületnek ez 
a része.

Házassága után nehány év alatt, bácsi mesz- 
szi kiterjesztette hatáskörét. Nejének hozományát 
a kereskedésbe fektette, nagyszerű vállalatokba 
fogott, terjedelmes expeditiókat küldött ki. Ez, 
rövid időre, némi pénzlázt okozott a háznál. Nagy 
váltókat kellett fizetni, nagy terveket valósítani. 
E válságos időszakban egy fiatal ember költözött 
a városba Koppenhágából. Nagy hir előzte meg 
ezt az ifjat, a ki a maga idejében egy koppenhá
gai nagykereskedőnél szolgált volt. Gazdag csa
ládból származott, s ide avval a szándokkal jött, 
hogy megmutassa, mire lehet menni a vidéken 
okossággal és tevékenységgel.

Miután a piaczon levő nagy házába beköltö
zött, az első vasárnap nem jött el a felesége a né- 
ném látogatására. O maga pedig a körben a pol
gármesterrel szavazott s nem bácsival; e szerint 
magát egy rangba akarta emelni a tisztviselőség- 
gel, s magánál felsőbbet nem akart ismerni.

A nyár elején egyszerre három hajó érke
zett megterhelve épületfákkal északról, s mind az 
ö raktárába ürítette. Ez időtől fogva, a bácsi ke
reskedő segédei meg az övéi, mikor az utczán 
találkoztak, szóba sem állottak egymással.

Oszszel egyszer csak beáll a bácsi első 
könyvvivője az ő külön irodájába s azt mondja: 
„Uram, az aagerupiak mind itt voltak ma, s mind
nyájan a Lange boltjába mentek. A semmirekel
lők ! pedig miudnyája be van jegyezve a mi köny
vünkbe. Ha az ur bezáratná őket adósságaikért—“

„Jól van, Klausen,“ monda bácsi.
„Ne zárassuk-e be őket?“ kérdé a könyv

vivő.
„Ne,“ felelt a bácsi.
„Meg a gedstrupi fogadós is itt volt,“ foly- 

tatá a könyvvivő, „azt kérdezte nem adjuk-e 
alább a lispundi ezukor fontját egy, félfillérrel, 
mert Lange neki annyira hagyta. En azt mond
tam, hogy egy batkával sem adjuk atább.“

„Helyesen mondtad Klausen,“ monda bácsi 
oly tekintettel, melyre a szolgája hónapokig büszke 
volt.

Uj évben gyűlés volt a városháznál, hogy 
választott polgárokat tegyenek. Bácsit szokás sze
rint mindig ajánlották és mindig újból megválasz
tották. Most azonban, épen megforditva, nehány 
hang Langet ajánlotta helyette; annyira, hogy 
bácsi szükségesnek látta előlépni s elfoglalni he
lyét a polgármester mellett. Ot látva, a félrevezet
tek közül nehányan kötelességükhez tértek, és



bácsit újból megválasztották, csakhogy csekély 
többséggel.

A bácsi felsősége e szerint egy időre bizto
sítva vala mind a városban, mind a városon kivül; 
de a dolog még roszabbra is fordulhat. Mihelyt a 
jég elment, Lange elindult Hamburgba; párthívei 
pedig el akarták hitetni a világgal, hogy Berlinbe 
ment. E szerint a bácsi lübecki utjának minden 
jelentősége el vala homályositva. Ez még nem 
volt elég. Lange, mihelyt hazajött, a hivatalos lap
ban kihirdetette, hogy boltja fel van készítve a 
legújabb és legjobb gyártmányokkal, melyeket ö 
maga személyesen válogatott, mikor oda volt a 
tengertúlra. Mikor bácsi ezt a hirdetést olvasta, 
elkezdett fütyörészni, de egy szót sem szólott. Mi
kor meg néni olvasta — a ki rendszerint soha be
lé nem szólott az üzleti ügyekbe — könnyes sze
mekkel azt kérdezte, nem kellene-e nekünk is 
hirdetni. Bácsi viszont elkezdett fütyörészni, s ki
ment a szobából.

A cselédséget némi levertség fogta el. Nekik 
megfoghatlannak látszott, mikép engedhesse meg 
az ország törvénye, hogy afféle Lange-szerü em
ber betelepedjék a városba s kitúrjon egy olyan 
kereskedőt, a kinek mindenki már akkor hatal
mában volt, mikor Lange még a kabátját sem 
tudta begombolni. Némelyikük nem átallotta azt 
erősíteni, hogy nem ártana meglőni az ilyen gaz
embert. Ha bácsi csak egy szót szól vala, bizo
nyosan felégették volna valamelyik éjjel a Lange 
házát és minden épületét.

Három hónap múlva a fő könyvvivő bero
hant a Falsen János szobájába: „Uram!“ kiáltott, 
„Lange megszökött! A polgármester épen most 
megy hivatalnokaival, hogy mindenét lefoglalja. 
Nézzen ki csak az ur, láthatja az ablakból!“

Ha bácsi balsorsában meg tudta tartani egy
kedvűségét, nem kevésbbé meg tudta tartani sze
rencséjében is. „Hogy merészelsz ide bejöni,“ 
mondá segédjének, „mikor senki se’ hivott ?“ A 
segéd kilopódzott íróasztalához.

Az nap bácsi ki nem lépett a telkéről, ki 
sem küldött senkit a városba, hogy a Lange sorsa 
után tudakozódjék, se semmikép nem mutatta di
adalát. Csak mikor körútját tette az udvaron és az 
épületfa-raktárban, vetett maga körül egy tekinte
tet, mintha mondaná annak a helynek : „No már 
most viszont a mienk minden.“

Pár hét múlva Langenét öl egy követ jött, 
oly üzenettel, hogy az asszony szeretne értekezni 
bácsival, s ha bácsi megengedi, még ma délután 
eljön hozzá.

„Hm !“ mondá bácsi és fel s alá kezdett sé
tálni a szobában. „Hm! Mit mondasz Regina, nem

jobb volna nekem menni hozzá? A szegény as2- 
szonynak bizonyosan nagyon roszul esketik a ki
járás.“

„Szép és fiatal nő“, monda néni; „s még 
hirbe keverednél, ha látnák hogy hozzá mészsz.“

így hát azon délután az egész város látta 
Langenét hozzánk jőni. A mint az utczán ment, 
noha nem dugták ki fejőket az ablakon, hogy 
utána nézzenek, de a függöny s a virágcserepek 
megett leskelődtek, hogy láthassák miként megy 
Langené Falsenhez a kereskedőhöz. Karthago 
meghajlott Róma előtt.

Délután Regina néni kávés asztala mellett 
ült legfeszesebb nagyságában; majd meggörbedt 
a gyémántok, arany lánczok és gyűrűk terhe alatt. 
De néninek természetes jó szive volt; s mikora 
bánatos szép kis asszony bejött az ajtón, megfeled
kezett arról a kimért mély bókról mely a nagyság
hoz tartozott volna; Langené eleibe sietett, meg
fogta mint a két kezét, megcsókolta, s evvel mind 
a kettő sírva fakadt.

Mielőtt Langené, ügyére vonatkozólag, bá
csinak egy szót szólhatott volna, már el volt hatá
rozva, hogy a délutánt velők tölti; s valamennyi 
szomszéd az utczán jobbról s balról, a ki arra 
leskelődött, hogy Langenét még jobban levervi 
lássa vissza menni, ez úttal hasztalan ült és vára
kozott az ablaknál.

„Az ön barátságos fogadása“, monda a sze
gény Langené, könnyűin át mosolygva s a néni 
kezét szorítva, „igazán megbátorit. Izenetet hozok 
férjemtől Falsen úrnak. Ha ön rósz névén nem 
venné! Férjemnek ebben a városban egy olyan 
barátja sincs, a kire rábízhatná ezt az ügyet, arra 
kéri hát önt, legyen oly szives s vegye át ügye 
rendezését hitelezőivel. A férjem száztól huszonöt 
osztalékot ajánlhat nekik, egy évi várakozás mel
let. Valóban, nagyon csodálatos, hogy én ilyen 
dologban önhöz jövök“, mondaLangené megint sír
va fakadva, „de ön, Falsen úr, becsületes ember.“

„Nem igen fényes ajánlatot tesz hitelezői
nek“, monda bácsi. „Hanem önért, Langené asz- 
szony, mindent megteszek, a mit csak lehet. Azon
ban férje urának azt az egyet tanácelom, hogy ha 
valaha lábra állana, soha se kereskedjék se épü
letfával se gabonával. Nem biztos annak, a kinek 
nincs nagy tőkéje és egyszersmind nagy tapaszta
lása.“

Bácsi Lángénak minden ügyét eligazította 
hitelezőivel; s az octoberi évnegyed után Lange 
a maga nagy telkéről kisuhant egy szűk kis 
házba a városon kivül.

Ez időtájt építtette bácsi a közép udvarát 
magas ivezetü bemenetével.

(Vége. köv.)
—r.
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F I N N  N É P M E S É K .

III.

Egy királyfi egykor útra kelt, szétnézni az 
országbeli leányok között. Volt pedig egy Özvegy
asszonynak három leánya, takaros és deli mind a 
három. A királyfi megvonta magát azon fördőszoba 
fala mellett,hol a három leány épen volt,tudni akar
ván, mit fecsegnek együtt. Ekkor ezt kérdé a leg- 
idösbtöl két húga: „Ugyan micsoda munka megy 
nálad a legjobban?“ Ez válaszolt: „Egy szem 
árpából mindenféle ételt s italt tudok készíteni.“ 
Erre a középső leányt kérdé a másik kettő : „S 
hát te mihez értesz leginkább?“ Ez azt felelte: 
„Egy szál lenfonalból minden kigondolható szöve
tet készítek.“ Végre ugyanaz a kérdés került a leg- 
fiatalabbik elébe. Ez igy szólt : „En részemről 
három Ízben egymás után hármas gyermeket hoz
hatok a világra, kinek

Hold fénylik a csípejéről,
Nap sugárzik a fejéről,
Keze arany könyökéig,
Lába ezüst a térdéig.

A királyfi gondolá magában : „Ezt veszem 
feleségül,^miután ily fiúkat szülend.“ Es haza ment 
s értesité szüleit a dologról. Volt pedig akkor 
egy vén bába a palotában, ki a maga leányát sze
rette volna elvétetni a herczeggel. Hanem ez nem 
is hederitett. S amaz özvegy leányát vette felesé
gül.

Mikor a menyecske más állapotba jött, a 
királyfinak háborúba kellett menni. Mig oda volt, 
a nőnek három szép fia lett, de az a bába, a kit hi
vattak, gonoszságból elszedte a gyermekeket, s he
lyűkbe három kutyakölyköt teve.

A herczeg haza jött a háborúból. Ekkor 
igy szóltak emberei: „Olesd meg feleségedet, ku
tyákat hozott a királyi családba.“ De a herczeg 
meg nem fogadta a szót, gondolván : legközelebb 
majd emberi gyermekei lesznek. — Egy idő múl
va a herczegnő ismét teherbe esett, s férjének újra 
háborúba kellett menni. Mi történt most ? A mint 
neje lebetegedett, ismét hívták azt a bábát. Ez go
noszságból megint elvitte a három fiúcskát s helyűk
be három macskakölyköt tett. A mint férje a hábo
rúból haza jött, igy szólt hozzá udvari népe : „Olesd 
meg nődet, most meg macskakölykökkel fertézte 
meg a királyi családot.“ De a királyfi ezúttal sem 
bírhatta rá magát hogy nejét megölje. Még egy
szer meg akarta kímélni, s a harmadik lebetege- 
désre fektette reményét.

Azonban csak úgy lett minden ismét mint 
a két első ízben. De a herczegnő gyanakodni kez
dett, s ezúttal egyet a három gyermek közül ke
belébe rejte. így a dajka csak kettőt vihetett el, s

helyokbe most két malaczot teve. A mint a her
czeg megjött, ezt mondák neki: „Olesd meg nő
det haladéktalan; most csak ikreket szült, hanem 
malaczokat.“ Ezt hallván a herczeg, a beteg
ágyas asszonyt nem akarván megölni, egy üres 
hordóba tétette, s a hordót a tengerbe vetteté. A 
szegény nő magával vitte kebelében azt az egy 
megszabadított fiát, a nélkül hogy ezt valaki ész
vette volna.

A hordó soká, soká hányódott a habokon, 
s mivel a fiú eközben nőtt, szűk lett a hordó mind 
a kettejöknek. Egyszer igy szólt a fiú: „Anyám, 
kiüssem e hordó fenekét, hogy kijussunk belőle?“ 
— „Avilágért se, fiam, válaszolt anyja, még mély 
vizen vagyunk.“ Jó, a fiú nem tette, mert meg volt 
szokva engedelmeskedni. így ment hát ez még 
egy ideig, s a hordóban mindig kényelmetlenebb 
lett a lakás. Hiábankért a fiú másodszor engedel- 
met kitaposhatni a hordó fenekét; de midőn har
mad Ízben ismétlé kérelmét, már akkor vette ész 
re az anyja, hogy a hordó csak úgy hányódik-ve- 
tödik s közben-közben haladt még előre. Itt cse
kély víznek kellett lenni; azért igy szólt a me
nyecske : „Dobogj hát lábaddal, fiacskám ; nincs 
mit tennünk egyéb.“ A fiú ekként cselekvék s ki
szálltak. A mint a part hosszában mennének, kér
dé anyját a fiú: „Mire \an most szükségünk leg
előbb?“ — „Lakóhelyre“, felelt amaz. A fiú elől 
ment, s mutatta anyjának az útat. A mint egy 
szép halmon egy tisztást értek volna, fogta, a se
lyem kendőjét megforgatta párszor a levegőben, s 
tüstént ott termett egy lakház, s beillett volna pa
lotának is. Itt letelepedtek. Az asszony saját tejé
ből kilencz kalácsot csinált, megsütötte s egy asz
talra tette hogy hüljenek. Erre rögtön nyolcz ta
karos ifjoncz jött az országúton a ház felé. Az 
anya és fia az idegeneket meglátván, az hitték, 
haramiák, s a kályha mögé búttak. A nyolcz ifjú 
bejött a szobába; meglátták a kalácsot az aszta
lon, megizeliték s mondák: „Ez kilencz kalács, 
s mi csak nyolczan vagyunk ; vajon hol a kilen- 
czedik ?“ Erre a fiú elébútt a kályha mögül s mon- 
dá: „Itt vagyok.“ A vendégek rá ismertek hogy 
testvérük, nagy volt örömök, s kérdék hol az any- 
jok? Ennek is elő kellett tehát jönni, s nem hagyták 
hogy a földet érje a lába, annyira örvendeztek. *) 

Nem sokára erre egy koldus jött, s künn az 
ablak alatt alamizsnát kért. A testvérek behitták, 
igen megvendégelték, s útra egy erszény pénzt ad
tak neki. A koldus odább állt, s ama kilencz fiú 
atyjának palotájába is befordult. A király igy szólt 
hozzá: „Vénbitang, sok földet összekoldultál-e 
már ?“ Az öreg felelt: „Voltam még ennél is jobb 
helyt.“ — „Ugyan hol?“ — „Ama szigeten egy

*) Azaz : a fiúk fölemelték (finn szokás szarinf) 
anyjokat, s úgy tartották fönn egy darabig.

a
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vár van, a mit meg lehet nézni.“ A király akarta, 
vezessék-e várhoz, s a koldus megtette kedvéért. 
A hogy megérkeztek, igy szólt fiaihoz a nő: 
„Atyátok jön !“ Erre a fiuk elébe szöktek s kar
jaikon vitték a házba. Most minden kisült. A ki
rály kérte nejét, jöjjön megint palotájába; de ez 
nem akart, mert a másik asszony még ott volt, 
(ezenben ugyan is a bába leányát vette vala fele
ségül a király). Erre a király rögtön haza ment, 
elöfogta a bába leányát, s legjobb ménje farkára 
köté; a mént megriaszták, s ez úgy megszaladt, 
hogy mai napig sem állt meg. De a király ismét 
magához vette első nejét s a kilencz fiút vele, s 
ezentúl boldogul éltek együtt mindnyájan.

K. Gr.
A Besíélö fényük czimü finn mesét közölve e la

pokban (II. 1. sz.), megjegyzem, hogy ugyanazt, csekély 
eltéréssel, rácz meséi gyűjteményébe sorozta Karadesics 
Farkas. Azóta láttam, hogy Merényi László ur mint 
Dunamellékit közli (Dunamelléki népmesék, II. 161—76 
1. „Az asszonyi kiváncsiság“). Merényi ur a magyar me
sevilág körüli érdemeit csak emelni fogná, ha rnfmi utaló 
s tájékozó jegyzetekkel kisérné közleményeit. Én ugyan 
gyűjteményemben, mely már is egy pár száz darabból 
all, nem csak a vidéket, hanem azon falut is följegyez
tem, hol a mesét beszélték.

I R O D A L O M .

Egy üldözött szenvedő. Hol volt, hol nem 
volt — élt egyszer kedves magyar hazánkban két 
előkelő testvér. Az egyik, mit sem adva magas 
származására és hangzatos czimére: Belszenvedő 
ige alak — legjobban érezé magát a pásztor ka
rámjában, a földműves kunyhójában — szóval a 
nép között, mely aztán, habár nevét nem tudja 
vala, ismeré, szereié, s Külszenvedö ige alak test 
vére jogainak világos sérelmére mindig csak hoz
zá folyamodék.

Ez utóbbi azonban nem irigyelé testvérének 
népszerűségét; Történeti múlt, Múlt jelen s több 
más előkelő rokonával csak a magasabb körökben, 
tudósok, költők, szónokok stb. között leié kedvét, 
s boldog lévén, ha azok által elfogadtaték s felka - 
roltaték, mosolyogva nézé mint csodálódott és di- 
csérödött testvére a vulgus által, s miként bátoritta- 
tódott mindinkább kilépni természetes jogköréből.

Szegény Külszenvedö! Ha sejtette volna, 
mily csínon töri vala fejét ármányos testvére !

Ez ugyanis pártját, különösen Debreczen 
vidékén, mindinkább növekedni látván, több tu
dóst is magához hódita s azok által jó testvérét a 
tudomány itélőszéke előtt perrel megtámadtatván, 
annak minden jogát magára ruháztatni nem csak 
— hanem öt magát is, mint idegent a magyar 
nyelv rendszeréből kitöröltetni — akarom monda
ni : száműzetni akará. De Külszenvedö, szerencsé
jére, egy kitűnő ügyvédre tön szert, ki oly jelesen 
védé ügyét, hogy a tudomány itélőszéke öt, hél- 
szenvedö által bitorolt minden jogaiba visszahe- 
lyezé, emszt pedig eredeti körébe oly hathatósan

visszautasitá, hogy az azóta onnan többé ki sem 
mer lépni.

Azonban Külszenvedö nem igen Örülhete di 
adalának. A nép nem tudá öt megkedvelleni, s a 
hol csak lehetett, elkerülé ~  a magasabb körök
ben pedig mindig akadának, kik, ha jogát megtá
madni nem merték is, rágalmazák, a mikor s a 
mint csak lehetett.

S a kegyetlen sors még ezzel sem vala meg
elégedve !

Egyszerre csak megjelen hazánk vidékein 
egy Germanismus nevű idegen. Ez ifjú honfitár
sainkkal csakhamar megismerkedvén s jó barát
ságot kötvén, őket többek közt egy korcsfiával, a 
Leszek-kel képzett szenvedő ige alakkal is megis
mertető, ki által azok annyira meg lőnek bájolva, 
hogy azt a honi Külszenvedö helyett kezdők hasz 
nálni, emezt pedig a magasabb irodalmi körökből 
is mindinkább kiszorítani.

S jelenleg, fájdalom, úgy áll a dolog, hogy a 
mi ezelőtt nehány évtizeddel — a tudományos té
ren tett nyílt megtámadásoknak nem sikerült, az, 
sikerülni fog az irodalmi nyelvszokás titkos, nesz 
télén működésének! Törvényes régi jó Külszenve
dö ige alakunk, szeretett nemzeti nyelvünk egyik 
fontos életszerve, már-már teljes elnyomatással fe- 
nyegettetik *) a leszek (fio) igével képzett korcs 
szenvedő ige alak által, mely, nyelvtudományi szem
pontból, az egyszerű alak ellenében már magában 
is nyelvromlásnak tekintendő, de mint Hunfalvy 
Pál (1. Nyelvtudományi Közlemények I. 15 1.) ki
mutatta, mint szófüzet is — a magyar nyelv alap
törvényeivel homlokegyenest ellenkezik!

Bizonyítsam-e állításomat?
Fájdalom, szükségtelen!
Egy tekintet előtte fekvő hírlapjába, vagy 

valamely újonnan megjelent könyvbe — vagy 
akár egy rövid beszélgetés valamely ismerősével 
— azonnal megfogja győzni a kételkedőt.

Leginkább ugyan a hir- és divatlapok hem
zsegnek ily kifejezésektől: „folyó évi febr. 18-kán 
kibocsátott kör-rendelvénynyel utasítva lettek az 
ország valamennyi bíróságai —“ „A tartományi 
gyűlésekben a szabad községek érdekei szorgosan 
és alaposan lőnek megvitatva.“ „Az ajánlat el lön 
fogadva. — Compromittdlva lett ismét a higgadt
ság, megszégyenítve a mérséklet.^— A ministeri 
felelősség elvül lett kimondva. — ön lapjának — 
számára figyelmeztet ve lettem. — Három hagyma^a 
Semper Augustából 30,000 írttal lett fizetve. — Es 
Gertrúd meg lön mentve. — A gróf Gaspara mel
lett foglalt helyet, s minden szem a világhírű éne
kesnőre lön irányozva. — Kívánsága teljesítve lön,

*) Nem kell félteni! Kárpótlásul mindenütt hasz
nálják a hol nincs rá szükség. így a cselekvő többes 3 ik 
személye helyett, midőn határozatlan. Ide s tova nem ír
ják : „harangoznak“ hanem „harangoztatik.* Olvastunk 
egy beszélyt melynek ez volt a. czime : „Lefőzefím ! “ 
így mindenütt, hol activ constructio volna a könnyebb, 
természetesebb, magyarosabb, Sscrk
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ítélete hamar ki l'ón mondva. — Az ódon épület, 
melyben Mária atyjával lakott, régente alkalma
sint gyárnak lön használva. —  A hulla már előbb 
egérkővel lön megmérgezve. — Ezen hivatásra — 
az amerikai nők — már a leggyengédebb ifjú ko
rukban lesznek nevelve stb. stb. — Azonban a tu
dományos és szépirodalmi müvekben is már elég 
gyakran találhatók ily németes passivumok. Le
gyen elég csak nehány példa. Bérczy Károlynak 
most készülő, s a Kisfaludy-társaság által kiadan
dó Onégin-jéből a „Koszorú“ mutatványa után 
(1. 512, 513 lap.):

„Tatjána a szokott időn
Kelt, és gyertyája gyújtva lön —“
„Rég volt ez s mind feledve lettek 
Herczegnők stb —“
„Megnyílt a sír a jó öregnek 
S koszorúkkal díszítve lön —“ 

mely idegenszerü s a magyar nyelv törvényeivel 
meg nem egyező szófüzetek annál inkább megro- 
vandók, minthogy jeles müvekben előforduló 
nyelvhibák könnyebben átmennek az irodalmi s 
társalgási nyelvbe s többet rontanak, mint tiz zug- 
lnp rósz nyelvezete!

Már régibb remek irodalmunkban is talál
ható ugyan elvétve nyoma e németes szenvedő 
alaknak, igy pl. Katona Bánkbánjában:

Otto: — -------„akkoron
T.evék teremtve a midőn először 
Megláttalak. —“ (1 felv. 32 lap) 

és Petőfinek a Részvét könyvében (512 1.) közlött 
posthumus költeményében :

„Mit tudta hová megyen ős apánk midőn 
Á paradicsomból kiűzve lön?u 

ezen példák azonban majdnem egyedül állóknak 
mondhatók, s e korcs alak irodalmunkban tulaj
donképen csakis annak az 1849-iki események 
utáni feléledése óta vert gyökeret.

Eleinte csak a történeti és átalános múlt 
harmadik személye (lön, lett) lön használva, az is 
csak elvétve; — ez mind inkább divatba jővén, 
már az első személy is alkalmaztaték (levék, let
tem) — most már pedig, mint a fentebbi — hir és 
divatlapjainkból híven kiirt nehány példából is 
kitűnik, — minden időnek minden személye di
vatozik. *)

Az összetett szenvedő ige alak nem egyes ha
nyag iró vagy beszélő hibája már, hanem hallga
tag megegyezéssel elfogadott nyelv alak, mely az 
egyszerű, ragozott, jó magyar külszenvedő ige ala

*) Mi is érezzük s irtjuk a lesz igével összetett 
szenvedő alak germanismusát, legtöbb felhozott esetben. 
De gondolkozzunk egy kissé. A van igével összetett ha
sonló alakot senki sem mondhatja idegennek. A gabona 
le van kaszálva, le volt kaszálva, le lesz kaszálva Ez, úgy 
hiszem, magyar. A lesz igével is, bizonyos szófüzésben 
mond a nép hasonlót. „Mire a gabona le lett vágva, egé
szen besötétedett.“ Nehogy ezt is ki akarjuk irtani. 
„Gertrud meg lön mentve“ a fentebbi példákban ehhez 
ház, mértjeién# igy volna : meg van mentve. Sserk.

kot a gyakorlatból már majdnem egészen kiszorí
totta, s rövid időn, úgy mint a román és germán 
nyelvekben már régen tévé — még a magyar 
nyelv rendszeréből is, mint elavultat, ki fogja szo
rítani ! S igy fog diadalmaskodni lassankint az oly 
szeretettel ápolt germanismus egyik eredeti nyelv
alakunk felett a másik után — mig végre dicső 
nyelvünk nem lesz egyéb egy nagy — germanis- 
musnál!

De, bocsánat, k. olvasó, most veszem észre 
minő komor térre jutottam, pedig csak egy kis tör
ténetet akartam elmondani egy üldözött szenve-
d ° r ° l  •' •' TORKOS SÁNDOR.

Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia nyelvosztályának 
bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál.

Második kötet. Harmadik füzet. Ezzel be 
van fejezve a Második kötet, melj- 30 ívet (478 la
pot) teszen, s melynek bolti ára 3 frt. Előfizetési 
ára, postai bérmentes elküldéssel, 3 frt 30 kr.

E harmadik füzet tartalma: A nek tulajdonitó 
rag eredete és értéke. Imre Sándor. — A török 
hangutánzó igékről. Budenz József. — Adalékok a 
magyar nyelvjárástanhoz. I. Közlemény. Kapnyik- 
bánya és vidékének nyelvjárása. Vass József. — 
Bunsen: Outlines of the philosophy of Universal 
History applied to language and religion =  egye
temes történelem bölcseletének körvonalai, alkal
mazva a nyelvre és vallásra — czimü könyvnek 
bő, részint birálatos ismertetése Hunfalvy Páltól.
— Vegyes apróságok Budenz Józseftől. Az apró
ságok következők : hangi török szó, mely, melyik;
— a magyar szer-etni =  török sev-mek-e f ; — kesz
tyű] — csorda; — nyáj; — Miklosich F. Die 
slavischen Elemente in Rumunischen, czimü mun
kájából azon szláv szók fejtegetése, melyek a ma
gyar nyelvben is előfordulnak, s részint a magyar 
nyelvből kerülhettek az oláh nyelvbe.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Jan. 12-kén.)

A jó madár. Vígjáték 3 felvonásban. — 
E vigjátékot oly keményen megbírálták már kri
tikusaink, s itt-ott annyira hibás szempontból, 
hogy nekünk sokkal több kedvünk volna őket ven
ni bonczkés alá, mint magát a müvet. Sajnáljuk, 
hogy nincs reá terünk, azonban egy pár átalánosb 
megjegyzésnek mégis csak szorítunk egy kis he- 
lyet.

Egyik politikai nagy lapunk az „Egben“-t 
és „Jó madár -t összefogván, mindkettőt elitéli, 
nem annyira aesthetikai,mint politikai szempontból. 
Megvallja ugyan, hogy mindkét műben nagy ado
mánya van a hatásos élezeknek, eredeti humor
nak, de egyszersmind mindkettőt veszélye* irá
nyúnak tartja. Az „Égben“ czimüt azért, mert
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kigúnyolja az oly nőket, kik honleányi érzelmeik
ről beszélnek versben és prózában, továbbá száj- 
hősökké, idiótákká alacsonyítja le az oly férfiakat, 
kik mereven ragaszkodnak egy s más kimondott 
elvhez; a „Jó raadár“-t pedig azért, mert azt az 
elvet állítja fel, hogy valaki csak azért mert szláv 
eredetű, csaló, hálátlan, áruló, holott a mai kor 
jelszava egyetértés, kölcsönös támogatás a nem
zetiségek közt. Nem tudjuk: vajon ez Ítéletben a 
dicséretnek vagy megrovásnak van-e kevesebb 
alapja. Mi részünkről a hatásos élezeknek s az 
eredeti humornak nagy adományát nem tudtuk 
fölfedezni sem egyik, sem másik műben, de nem 
is hiszszük, hogy az élez dicséretes oldala legyen 
a vígjátékoknak, mert, a mint egy kitűnő angol 
kritikus mondja, az élez épen oly megölő betűje 
a vígjátéknak, mint a rhetorika a tragédiának. A 
megrovást sem fogadhatjuk el ily alakban. Az 
„Égben“ czimü vígjáték nem a honleányokat 
akarja kigunyolni, hanem a tehetségtelen Író
női dilettantismust, a hiú és affectáló szerepját
szást; sem pedig a szilárd hazafiakat, hanem pusz
tán csak a szájhős hazafiságot. Nem az irányt kell 
hát hibáztatni e műben, hanem azt, hogy az iró 
képtelen a tárgy komikumát jól felfogni s jó víg
játékká alakítani, aztán meg azt, hogy a szájhős 
hazafival oly embert állít szembe, kinek hazafisága 
csak annyit ér, mint a szájhősöké. A „Jó madár“ 
sem állít föl oly elvet, hogy valaki csak azért, 
mert szláv eredetű, csaló, hálátlan és áruló. E víg
játék szerzője hősét épen oly emberek osztályából 
választotta, kiknek se hazája, se nemzetisége. 
Wawranecz sem morva, sem német, sőt, ha kell, 
magyarnak is fölcsap. Nem képviselője semmine
mű nemzetiségnek ; gőgjében sincs semmi nem
zeti vonás, csak általában civilisálatlannak tartja 
a magyart, mint némely léha külföldi, kik legfel
jebb a civilisatiónak csak mázával büszkélkedhet
nek. Tulajdonkép hazátlan vándor, kinek ubi be
ne, ibi patria, ki épen azért más nemzet hazafisá- 
gát képtelen felfogni s gúnyt űz belőle. Hogy ily 
emberek vannak a világon, hogy ez osztály nincs 
nemzetiséghez kötve, sőt minden nemzetiségből 
ujonezozni szokott, úgy hiszem nincs szükség fej
tegetnünk, épen azért nem értjük, hogy ez osz
tályból komikai hőst választani annyi, mint a 
nemzetiségek egymás elleni izgatása. Egészen más 
kérdés: vajon képes volt-e a szerző e tárgyat ta
pintatosan feldolgozni s általában van-e müvének 
aesthetikai becse?

Mi mind két vígjátékot kevésie becsüljük, 
do a fennebbi vádak ellen, habár röviden is, vé
delmükre kellett szállanunk. Érdemes pályatár
saink különben tiszteletre méltó buzgóságokban 
igen messze mennek, s a komikum és satira leg
gazdagabb forrásait törekesznek bedugni. Jusson 
eszökbe, ha kicsiny dolgokat nagyokhoz lehet ha
sonlítani, hogy Moliéret vallástalansággal vádol
ták, mert Tartuffejében a vallásos képmutatót 
választotta komi kai hősül, hogy férfiúi durvaságot

vetettek szemére, mert „Tudós nöi“-ben a női 
tudákosságot tette nevetségessé. Ha vigjátékiróink 
nem képesek társadalmi életünket közelről ér
deklő s igy kényesb tárgyakat elég tapintatosan 
és művészien feldolgozni , a kritika ne kövesse 
őket a tapintatlanságban, s legkevésbbé se mond
jon ki oly elveket, melyek különböző ürügyek 
alatt a komikum legalkalmasb tárgyait eltiltják.

Ez uj vígjátéknak annyi árnyoldala van, 
hogy azt sem tudja az ember, hol kezdje, inig 
fényoldalával hamar készen lehet, mert nem 
egyéb, mint egy pár jelenet, mely egy-két alak
nak találó, bár durván vázolt, jellemvonásait elég 
komikai erővel tárja élőnkbe. Ilyen mindjárt az 
első felvonásban Hubonyáknó jelenete az ügy
véddel. Hubonyákné tűzről pattant menyecske, 
hirtelen haragú, do .hamar békülő, fenyegetődzö, 
de csak a szája jár, nem miveit, de sokat tart 
eszére, a fukarságig takarékosságot affectáló, de 
elég bőkezű, van benne egy jó adag parasztgőg, 
de különben nagyon jó indulatu. E vonások illő 
vegyülettel jól vannak feltüntetve az említett je
lenetben. Kár, hogy ez alak a cselekvény folytán 
egészen elromlik s a cselekvényre sokkal cseké
lyebb befoly ással van, mint első föllépte sejteti; 
mások előtt férjével oly goromba, hogy egészen 
elveszti komikai részvétünket, később pedig oly 
gyöngéd, hogy rá sem tudunk ismerni. Wawranecz- 
nek is van egy pár jó jelenete. Ily en például, midőn 
úrrá lévén, mindenkép éreztetni akarja, mind ma
gával, mind mással uraságát, továbbá egy pár mono
lógja, melyekben igen mulatságos dialektikával fon
tolgatja teendőit. Mindössze csak ennyi, mit aesthe- 

. tikai szempontból e műben méltányolhatni. A többi 
részben, ha van is valami jó, vagy nem foly a mű 
organismusából, vagy annyi roszszal van vegyül
ve, hogy nem érdemli a különválasztást. Szívesen 
elismerjük, hogy egy pár részlet a szerző tehet
ségéről tesz bizonyságot, de az is kétségtelen, 
hogy e müve, mint egész, semmit sem ér s a kü
lönben alkalmas tárgyból sehogy sem tudott vala
mi költői becsüt alkotni.

Először is cselekvénye nagyon szegény, bár 
nem annyira, mint az „Égben“ czimü társáé, 
melyben majd semmi drámai küzdelem nincs. Ez 
legalább cselekvény, csak hogy hibás cselekvény, 
mert épen oly roszul van szőve, mint nagyon el
nyújtva. Nehány pontban hasonlit a Tartuffe cse- 
lekvényéhez, nem a szövevényt és módját, hanem 
a szövevénynek alapul szolgáló eseményeket te
kintve. Itt is egy cs üó fúrja be magát egy család 
kebelébe a férj gyöngeségénél fogva; itt is az 
egész családot tönkre jutás fenyegeti a férj meg
gondolatlan tette miatt ; itt is a felsőség hatalom
szava oldja mg a csomót: szóval úgy látszik, hogy 
a szerző előtt lebegett Tartuffe meséje. A világért 
sem vádoljuk plágiummal, sőt még mint reminis- 
centiát sem rójuk meg. Moliére is vett elődeitől 
egyet-mást, miért ne vegyenek utódai is tőle? 
Nem ebben áll az eredetiség, hanem abban, hogy



a mit mástól vettünk is újjá s magunkévá alkossuk. 
Szerző nem volt erre képes, épen azért nem árt va- 
la, ha jobban megvizsgálja Moliére Tartuffejét s ha 
már tárgyából vett, feldolgozási módjából is tanul 
valamit. Moliére úgy lépteti föl képmutatóját, mint 
a ki a családba már beférkezett s itt legfőbb czél- 
ja elérésére tör, tehát valódi drámai módon; szer
zőnk nagyon elöl kezdi a dolgot, mint bizonyos 
fajtájú beszélyekben szokás, s majdnem egy egész 
felvonásban rajzolja hősének a családhoz érkezé
sét és fogadtatását. S hogyan lépteti föl! Mint egy 
rongyos koldust, ki éhenhalással küzd. Előttünk 
eszik iszik nagy mohósággal s térdelve csókolja 
jóltevöjének kezét és ruháit. E jelenetben nincs 
semmi komikum; némi undorral vegyes szánal
mat érzünk s egyebet semmit. Egészen más lesz 
vala, ha YVawranecz ütött-kopottsága, szegénysé
ge mellett valami roszul takart fenhéjázással vagy 
nagy miveltséget aífectáló modorral lép föl. Ebből 
aztán lehetett volna komikumot fejleszteni, mig 
ellenben igy, nemcsak vigjátéka megkezdését hi
bázta el a szerző, nemcsak undorító jelenetet raj
zolt, hanem egyelőre azt a gyanút is vonta magá
ra, mintha egy vándor idegen szegénységével akart 
volna gúnyolódni, holott, a mint a többi felvoná
sok mutatják, ez távolról sem volt czéljában. Úgy 
látszik, e jelenettel nem egyebet czélzott a szerző, 
mint azt, hogy Wawrenecz későbbi tenhéjázó 
uraskodása annál élesebben, annál komikaibban 
tűnjék föl. De ezt máskép, a cselekvény folytában 
is el lehetett volna érni, s teljességgel nem volt 
szükség oly módhoz folyamodni, a mely minden 
szempontból csak megrovást érdemel.

Ezen kívül még egy más hibája is van 
Wawranecz föllépésének s a cselekvény megindí
tásának. Itt is tanulhatott volna szerzőnk Moliére- 
töl. Tartuífe vallásos képmutatással nyeri s tartja 
meg egy darabig az őszintén vallásos férj kegyét. 
Szerzőnk minden erősb indok feltüntetése nélkül 
csak kegyébe fogadtatja Hubonyákkal Wawrane- 
czet.Egy nyárspolgár, ki egyszersmind csaknem fu
kar, bajosan fogad házába s tesz magával egy rangú 
úrrá egy rongyos koldust, csak azért, mert földije. 
Mik Wawranecznek azon valódi vagy színlelt tu
lajdonai, melyekbe annyira szerelmes a rideg Hu- 
bonyák? Aztán Hubonyáknak úgy szólva semmi 
feltűnőbb gyöngesége nincs, csak az a baja, hogy 
nem kedveli a vele gorombáskodó magyarokat, 
miben csakugyan van egy kis igaza, mert felesé
génél gorombább nőt s leánya kedvesénél nyer
sebb ügyvédet csakug) an keresve kellene keresni 
széles Magyarországon. Azt sem hihetni, hogy mint 
jó gazda és fukar Wawraneczre bízza dolgait, ki 
semmivel nem mutatja ki, hogy hasznára van, sőt 
oly feltűnően csalja, hogy a gyermek is észre 
veheti.

( V é g e  köv.) Gy. P.

f  Udvarhelyi Miklós.

Színészetünk egyik régi és érdemes bajno
kát vesztettük el. Udvarhelyi Miklós e hó 14-kén 
reggel, életének 75-ik évében tüdő-szélhüdés kö
vetkeztében meghalt. Temetése 16-kán ment vég
hez ; nagy számú közönség adta meg neki a vég- 
tisztességet , mely egyaránt illette a művészt és 
embert.

Valóban Udvarhelyi épen oly tiszteletet ér
demlő művész volt, mint szeretetre méltó ember. 
Nem tartozott első rangú művészeink közé, de a 
másodranguak közt legkitűnőbb volt. Mint ember
nek nem voltak úgynevezett ragyogó tulajdonai, 
de maga volt a jámborság és becsületesség. Emel
lett még más nemű érdemei is voltak. Egyike vala 
ama régibb színészeknek, kik az 1791—2-ki kez
deményezést erőteljesen folytatták s 1812—1835- 
kig úgy szólva megalapiták színészetünket. Alig 
él még egy páré hű bajnokok közül. A színpadról 
rég eltűntek, csak a színház udvarán látni néha 
őket, mert a nyugdíjazott színész, ha többé nem 
játszhatik már a színpadon, örömest megfordul 
legalább a színház udvarán, a színfalak közt, az 
öltöző szobákban. Udvarhelyi a legidősb volt köz
tök. 1790-ben született Tisza-Abádon, Hevesme
gyében, hol atyja ref. segédlelkész és iskolatanitó 
volt. A debreczeni főiskolában tanult s pap akart 
lenni, de egy Debreczenben mulató szinésztársu- 
lat művészi hajlamokat keltett föl benne. Megis
merkedett a színészekkel, de még nem mervén 
odahagyni az iskolát, s az isko'ai törvények miatt 
mint dilettáns sem léphetvén föl, mint súgó dilet- 
tanskodott egy darabig. Majd nem sokára 1810- 
ben odahagyta az iskolát és színész lön. „Eső után 
napfény süt“ czimü, németből forditott színműben 
lépett föl először s meglehetős sikerrel. Folyvást 
a legjobb vándortársulatok tagja volt. Pestre elő
ször 1815-ben jött, a Láng társulatával, mely az 
úgy nevezett rondella-szinházban kezdte meg elő
adásait. Később a kolozsvári országos színház 
igazgatója lett. Leginkább ö szervezé itt az első 
operatársaságot, ő buzditá Ruzicska Jánost, a Jó- 
zsef-huszárezred karmesterét, az első magyar ope
ra megírására, melyben maga is szerepet játszott, 
mert Udvarhelyi a maga idejében egyszersmind 
kitűnő énekes színész is volt. 1827-ben Pestet is 
meglátogatta társulatával, mely akkor a legjobb 
magyar szinésztársulat volt. Majd lemondva az 
igazgatásról, kevés időközt kivéve, folyvást tagja 
maradt e társulatnak, mely tehetségesnél tehetsé- 
gesb színészeket ujonczozva, hol Kolozsvárott, hol 
Kassán működött, mig végre Budán kezdett meg
gyökerezni, hogy 18? 7-ben elfoglalja a felépült 
pesti magyar színházat. Udvarhelyi 1838 ban a 
pesti nemzeti színház tagja lett s az maradt egész 
1861 mártius 22-ig, mikor aztán nyugdíjaztatok 
1858 ban jan. ‘.M-én mind pályatársai, mind a kö
zönség fényesen ülték meg ötven éves szinészke- 
dése emlékünnepét. E czólból Kotzebue „Arany
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lakodalom“ czimíí müve adatott elő s az „arany 
vőlegény“ a színházi összes személyzet által meg
koszorúztatok.

íme nehány adat a boldogult életéből. Re
méljük, hogy Szigligeti, ki nehány elhunyt kitü- 
nöbb színészünk jellemrajzát oly jelesen irta meg 
lapunkba, a maga idejében Udvarhelyiről sem fog 
megfeledkezni. Addig is, mint színészről, álljon 
itt róla egy pár vonás.

Udvarhelyi az elaggott bajnokokat, jámbor 
apákat, becsületes vén embereket személyesité a 
legnagyobb sikerrel. Ez volt az ő valódi szakmá
ja, mely ma sincs eléggé betöltve színházunknál. 
Művészetének titka nem a phantasia erejében, ta
nulmányai mélységében rejlett, hanem érzelmei 
élénk őszinteségében. Nem alkotott különböző, 
élesen jelzett egyéneket, inkább csak saját egyé
niségét emelte ki, a körülmények szerint módosít
va. Szerencsére termete, arcza, hangja, egész ke
délyvilága olyan volt, mely illett nem épen válto
zatos szerepköréhez. Az volt az életben, mi a 
színpadon, csak hogy itt egyénisége emelkedett 
módon nyilatkozott. Egészen naturalistának lehet 
vala nevezni, ha e mód nem emeli müvészszé s 
nem segíti szerepeiben egyénisége bensőségének 
teljesb kifejtésére. Hosszas szinészkedése egyéni
ségének némi korlátozására szoktatta ugyan, de 
játékának fő bája mégis saját egyéniségének sze
rencsés kiemelésében rejlett. A jámbor, érzékeny 
szivü s már féríikorában öreges modorú Udvarhe
lyinek, csak kedélyét kelle kitárni, csak saját ér
zelmeinek nagyobb emelkedést adni, hogy az el
aggott bajnokok, jámbor apák s becsületes vén 
emberek szerepében meghassa közönségét. A ko
mikumban is egyénisége által hatott; jámborsá
gát, érzékenységét, öregségét túlozni igyekezett, 
egy pár torzvonást vegyített belé s mindjárt kész 
volt az élhetlen és gyámoltalan, e téren legkitű
nőbb szerepei. O maga is jól ismerte művészeté
nek e forrását s nem kivánt erőltetést tenni termé
szetén, sem kicsapni azon körből, hol oly otthono
san érezte magát. A közönség méltányolta e jel
lemvonását, mely szerénység és bölcseség volt 
egyszerre, s örömest eltűrte, ha a jó öreg, emlékező 
tehetsége gyöngülése miatt, néha akadozni talált 
szerepében.

V E G Y E S .

Az akadémiai nagygyűlés a közelebb múlt 
héten folyt le. Hétfőn az osztályok külön tanács
kozásai voltak ; kedden és szerdán a nagy gyűlés. 
Ennek tárgyát leginkább az egyes osztályok je
lentései tették az akadémia által hirdetett pálya
kérdések eredményéről, illetőleg jutalmak oda
ítéléséről ; meg uj tagok választása. A nagy juta
lomra érdemes mű kijelölése ezúttal a természet 
tudományi osztályt illetvén, miután az osztály 
előbbi kijelölését szabály-ellenesnek találta az

akadémia, a gyűlés második napján Balog Kál
mán physiologiai munkája első kötetének Ítéltetett 
a nagy jutalom. Ellenben a Marczibányi jutalmat 
illetőleg, a melyre kijelölt könyv iránt szintén 
fordultak elő észrevételek, az osztály megmaradt 
előbbi határozata mellett, s e szerint Nendtvich 
Károly r. tag „Amerikai utazása“ mint kiválóan 
a természet tudományok körébe vágó mű, nyerte 
e jutalmat. A nyelv- és széptudományi osztály az 
1863-ra hirdetett Nádasdy-jutalmat, a pályamű
vek közül „Buda halála“ czimü elbeszélő költe
ménynek ítélte; az 1862-dik évre szóló Sámuel- 
dijt pedig Budenz József „Csuvas közlések és 
tanulmányok“ czimü nyelvtani értekezésének. A 
„hölgyek dijára“ beérkezett pályamunkák közül 
csak a „Fölfedezések és találmányok története“ 
Bardocz Lajostól, találtatott méltónak jutalomra ; 
a másik pályázat (Görögország története Nagy 
Sándorig), a beküldött munkák gyarlósága miatt, 
eredmény nélkül maradván; valamint a Gorove- 
pályázat is („a népiesről a költészetben“), a beér
kezett egy munka nem elégítvén ki bírálóit. Uj 
kérdést a természettudományi osztály tűzött ki a 
Vitéz-, s a philosophiai osztály a Gorove juta
lomra. — /Sztrokay Luiza, Molnár Jánosné asz- 
szony, 1000 darab aranyból álló alapitványt tőn, 
melynek kamatjaiból két évenként 100 arany ju
talom lészen adandó a jog- és államtudományok 
körében azalatt megjelent legderekabb műnek. — 
Végre a gyűlés második napján, az osztályok által 
ajánlott uj tagok iránt történt szavazás: az aka
démia választó kedvében volt, mert az ajánlottak 
(kivéve hármat a philosohiai és egyet a termé
szettudományi osztályból) mind szó többséget 
nyertek. E szerint az újonnan választott lev. tagok 
névsora következő: I. Nyelv és széptudományi osz
tály: 'jfélfy János, Pákh Albert; (külső :) Schlei
cher Ágost. II. Jogtud. osztály : Suhajda János, b. 
Kemény Gábor. III. Történettud. osztály: Fabó 
András, Thaly Kálmán, (külsők:) Dudik Béda, 
Thiers Albert. IV. Term. tud. és math, osztály: dr. 
Rózsay József, Schwarz Gyula, Greguss Gyula, 
Balogh Kálmán, Erkövy Adolf, Zlamál Vilmos, 
Kalkbrenner Károly, Hantken Miksa, Diwald 
Adolf, Lenhossék József, Poor Imre, Korzán Gá
bor; (külső:) Haindinger Vilmos. ---------- '—

" Csütörtökön az igazgató tanács ülése.
Szombaton ünnepélyes közülés a múzeum

ban, melynek megállapított tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó beszéd. 2. Titoknoki előadás az akadé
mia munkásságáról. 3. Than Károly lev. tag érte
kezése „az anyag benső szerkezetéről“. 4. Kazin
czy Gábor lev. tag emlék beszéde Szemere Pál. r. 
tag felett. 5. Ipolyi Arnold r. tag előadása „a fes
tészetről Magyarországban a közép századokban.“ 
6. Uj jutalmak hirdetése, s elnöki zárszó.

* A m. képzőművészeti társulat e havi ülé
sében bejelentetett, hogy a tagoknak adandó al
bumnak szövege is elkészült. Ezenkívül elkészült 
a mübiráló választmány is jelentésével, mely a
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társulat az idei évkönyvében fog megjelenni. A 
társulat által rendezendő felolvasásokra nézve 
pedig külön ügyrend kidolgozása hatál oztatott.— 
Újabb adakozások is jelentettek be. Két pályamű 
is érkezett be : egyik „A Hunyadi-ház diadalün
nepe“ kókuszdióba vésve, — másik egy elefánt
csontba vésett lant, Petőfi mellképével; versenyre 
azonban nem bocsáthatók, mivel a pályázati fel
tételeknek nem felelnek meg, de mint megveendő 
müvek a juryhez utasittattak. A társulat újabban 
is melegen ajánlván sorsjátékát a közönség párt
fogásába, örömmel értesült, hogy választott elnö
ke, gr. Andrássy Gyula, felsőbb helyen megerősit- 
tetett. — A társulati tagok száma 500 felé köze
ledik.

* Udvarhelyi Miklós , a nemzeti színház 
nyugdíjazott tagja, e hó 16 ikán halt meg, hosszas 
betegség után. Temetése 18-ikán délután volt a 
színészet és irodalom számos tagjának jelenlété
ben. Koporsója felett nt. Pap Károly ur, a hely
beli ref. főiskola egyik tanára, tartott g) ászbeszé
det. A koporsót az elhunyt előkelő pályatársai 
vitték a gyászkocsiig. Udvarhelyi egyike volt 
azoknak, kik a magyar szinmüvészetnek bölcső
jét ringaták, — s most a nemes harczot meghar- 
czolván, elnyeré az életnek koronáját.

* Kovács Mihály jeles festőnk, ki jelenleg 
Sevillában van, mint a “P. N.“ Írja, Afrikába, 
Marokkóba szándékszik utazni, a mór műemlé
kek tanulmányozása végett. A mi a spanyolokat 
illeti: a magyarok iránt igen nagy részvéttel van
nak, s ezt Kovács iránt is igyekszenek minden al
kalommal tanusitni.

* Hegyi Gyula, a Riedl szerkesztette „Kri
tikai Lapok“ főmunkatársa, élte 25-ik évében, rö
vid betegség után elhunyt. Béke hamvaira !

* P. Szathmáry Károly kijelenti, hogy a 
szükölködők javára általa szerkeszteni akart 
„Részvét-Album“-ot, az előfizetők csekély száma 
miatt, nem fogja kiadni. Az előfizetők Szathmáry- 
nál Nagy-Enyeden febr. 10-kéig rendelkezhetnek 
pénzeikről, melyeket ha addig vissza nem kíván
nak, Szathmáry a szükölködők lölsegélésére szánt 
adakozásoknak tekintvén, e czélra fordítás végett 
b. Eötvös Józsefnek Pestre felküldendi, s az ek
ként adakozók neveit hirlapilag közzé teszi.

* A „K.“ tordai levelezője szerént Tordán 
Fosztó Zsigmond birtokában van Bethlen Gábor 
ifjúkori arczképe, melyet a tulajdonos az erdélyi 
múzeumnak szándékozik ajándékozni. Festőjéül 
Majteni van aláírva.

* A nemz. színházi szolgaszemélyzet nyugdíj
intézetének megalapításában fái’adozik. A töke 
magán adakozások, fizetési százalék, büntetés
pénzek s az újévi ajándékokból fog állani. A szín
házi nyugdíj-intézet 500, a szolga-személyzet pe
dig 171 forinttal nyitá meg az aláirást. Szükséges 
intézmény,

* A „Sz. Látcső“ jövő áprilisban megszűnik 
a szinházi igazgatóság hivatalos közlönye lenni, 
de ha a mostani szerkesztő az engedélyt megnye
ri, folytatni fogja harczdús életét. Mint halljuk 
Molnár is szándékszik egy szinházi lapot megin- 
ditni. Szerkesztője Országh Antal lenne.

* Füredy Pécsett vendégszerepei. Eddigelé 
a „Csikósában, „Varázshegedü“ ben és “Rok
kant huszár“-ban lépett föl.

* Stéger félbeszakítván vendégszereplését a 
helybeli német színpadon, jövő héten nálunk lép 
fel Bánk bánban, azután meg Turinba és Darm- 
stadtba megy.

* Derűjén és Sebes kiadásában „Tréfás ver
sek“ czimü anthologia fog megjelenni. A könyv 
tartalmazni fogja a czimének megfelelő költemé
nyeket, Szentjóbitól ináig — Írják a „F. Lapok.“

* Hauser Miksa, magyarországi születésű 
hegedühős, Ágostéban ad concerteket. Az odavaló 
lapok könyed játékát és finom hangszinezését di
csérik.

* Az általunk is emlitett „Elátkozott“ czimü 
regényt Michon abbé irta.

* Guizottól legközelebb „Meditations reli- 
gieuses“ czimü kötet fog megjelenni.

* Rossininak Pesaróban, születése helyén, a 
vasúti indóház mellett, Marochetti báró saját költ' 
ségén szobrot emeltetett. Párisban pedig nagy
szerű ünnepélylyel készülnek megülni a maestro 
tizennyolczadik születésnapját. Tudni kell ugyanis, 
hogy Rossini 1792-ben február 29-ikén született, 
s igy csak a szökőévekben van születésnapja.

* Londonban I. Napoieon hátrahagyott le
veleit adják ki, melyek közt sok olyan is van, 
melyeket a párisi kiadásba szándékosan nem vet
tek föl.

* A Buffes parisiennes újraépítése vége felé 
közeledik. Az egész csak 350,000 frankba került. 
Előcsarnokát Voltaire és Offenbach szobrai díszí
tik. Furcsa összetalálkozás.

* Lind Jenny az Exeter Hallban egy jóté
kony czélú hangversenyben lépett föl, — s a szi
veket — a fülek közreműködésével — most is 
úgy elragadta, mint hajdanában, jobb időkben.

* Grün Anasztázius, a jelesebb élő német 
költők egyike, „Robin Hood“ czimü romanez-cyc- 
lust adott sajtó alá. Bécsi lapok sokat várnak tőle.

* Körner „Land és Kard“ czimü költemény 
gyűjteménye most jelent meg a legdiszesebb kia
dásban, Berlinben, Nicolainál. A költő arczképé- 
vel, 50 gyönyörű fametszettel. Ára 5 tallér.

* Á berlini dalszínházban, „Morgano“ hal
létben ropant tapsvihar közt járják a „Candelaber 
tánczot.“ 40 ember lép elő phantastikus öltözet
ben, mindeniknek a fején egy ötkaru gyertyatar
tó, és aztán járják, a mint isten tudniok adta. ^

* A Manchester-Liverpooli vasúton minden 
vonattal szinielöadásokat tartanak. Az emberek 
mindenütt szeretnek mulatni.
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UJ KÖNYVEK *)
ANTONIA. Regény. Irta Sand György. Fordította Gre- 

g u s s  Ágost. Kiadta a Kisfaludy-társaság. K8r. 329 1. 
(Emich, Pest 1863.)

JOHANNIS BURII MICAE históriáé Evangelicorum in 
Hungária ab anno 1673 ad 1678 annum. Ex auto- 
grapho Posoniensi edidit Paulus Lichner 8r. XVII és 
220 1. (Wigand, Pozsony.)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a ma
gyar tudományos Akadémia nyelvosztályának bi
zottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Második kötet. 
II, III füzet. Ára három füzetnek 3 ft, postán 3 f. 30 
8r. 161—320, 321—476 11. (Eggenberger, Pest, 1863, 
1864.)

A magyar- és erdélvországi KEGYES TANÍTÓ REND 
NÉVKÖNYVE az 1864-dik évre. 8r. 33 1. és XIV 

, tábla. (Bartalits nyomdája, Pest 1863.)
SÁROS VÁRMEGYE LEÍRÁSA , statistikai, földrajzi, 

okirati és történelmi tekintetben. Potemkin Ödöntől. 
N8r. 124 1. Ára 1 ft. (Rosenberg bizománya, Eperjes, 
1863.)

MAGYAR FÉNYKÉPÉSZ. Kézikönyv- Fényképészek 
és műkedvelők számára irta Tömösváry László okle
veles gyógyszerész. 8r. 98 1. és VI. Ára 2 ft. (Derű
jén és Sebes, Pest, 1863.)

*) 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.

5%-es KAMAT TÁBLA már kamat lábrai alkalmazás
sal is, napokra tized számitási rendszer szeréut ki
dolgozva Keresztes Ferencz, a hazai első pesti Taka
rékpénztár Liquidatora által. Ára 50 kr. (Két nyel
ven : ugyanez a czim németül is.) 4r. 17 1. (Demjén 
és Sebes, Pest, 1863.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Serafin czimü beszély kiziratát, nem találjuk. Elfogad

va, megőriztük volna : el nem fogadott mü kéziratát 
nincs szerkesztő ki év számra tartogasson.

Cs. Zs. úrnak. Szívesen megkezdenők a viszonyt, a 
munka megérdemlené ; de t. példányaink száma már 
is haladja az arányt, melyben az előfizetőkével áll
nia kell.

K. Gy. úrnak, Léva. Reméljük, a lap rendbe igazodott 
már. Azonnal intézkedtünk volt.

Simoniornya F. J. úrnak. 1863-ról semmi hátralék 
nincs. ,

Sidó Ferenez úrnak. Újra küldjük az ivet.

T A R T A L O M .
Dugonics András. P. Szathmáry K. — Czédruslom- 

bok. Hiador. — Liliom Eszter. (Beszély). B. Podmaniczky 
F. — Kebelemben néha. . . . Torkos S. — Falsen János. 
(Dán nyelven irta Goldschmidt). — Finn népmesék. — 
Irodalom. — Nemzeti színház. — f  Udvarhelyi Miklós  ̂
— Vegyes. — Uj könyvek. ■— Nyiltlevelezés-

Előfizetési felhívás
A

KOSZORÚ
1864-ik évi folyamára.

Beállván az uj év, tisztelettel felhívjuk a t. ez. közönséget előfizetésre.
A „ Koszorúu eddigi alakjában, az eddigi feltételek mellett jelenik meg.
„A magyar költők arczképei“ folytatása a tiszt, közönség pártolásától függ. 
Előfizetés: egész évre 15Í 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, jan. 1. 1864.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó tulajdonos.

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864- Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál,



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e i k e s z t ö  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclam atiók is 
küldhetők .• Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, H . sz.

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

KÖRÉBŐL.

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 Emich 
Gusztáv kiadó - hivatala ; 

Barátok-tere 7. sz.'

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JANUAR 31. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 5. SZÁM.

D U G O N I C S  A N D R Á S .
(Vége.)

Előadása könnyűnek, sőt olykor va
lódi franczia könnyűségűnek mondható ; az 
akadályokon könnyedén szökken át. Ez és 
az érdekeltségnek felébreszteni tudása Du
gonicsnál főérdem, melylyel meséje szöve
vényeinek némely képtelenségeit ügyesen 
takarja. Regényei elevenségét azzal is emeli, 
hogy azokat, kivált későbbi időkben, dia- 
logizálta, — mi által az események gyor
saságát könnyíti s nem kezdi történetét, 
mint kortársai némelyike, ab ovo.

Ezek azon dicséretes tulajdonok, me
lyek Dugonicsot saját korában olvasottá, 
kedvessé tették, s melyek nyomán még azt 
is hozzátehetjük, hogy méltán.

Egészen másként ütne ki azonban Íté
letünk, ha — mi egyátalában nem szabad 
— korától elvontan, a mai szépirodalmi 
kritika szemeivel tekintenők.

Ekkor már a jó öreg borostyánait na
gyon le kellene leveleznünk; hiányozván 
regényeiben igen gyakran, — mondhatnék 
mindenkor — az e nemű művektől igényelt 
első föltételek is.

Kritikai szemmel nézve, legtöbbször 
hiányzik a jó öreg meséiben a csalódás fő 
kívánalma a hihetöséj is.

4  Hogy uj mesét ne idézzünk, ilyen hi
tetlenség, sőt képtelenség Macskási Julián- 
nának az udvarnál megjelenése, viselete; 
képtelenség a fejedelem és ennek titkára s 
testvére (Gyárfás) közötti viszony; a tit
kárnak ügyetlensége és figyelmetlen távol

/S

maradása; képtelenség, hogy Juliánnát 
anyja a férfi ruházat miatt fel ne ismerje, 
s ha nem ismer rá, hogy leányát és férjét 
veszélyben tudván, mellette maradjon stb.

Ä jellemekkel sem vagyunk máské- 
pen.Ezek rendszerint még alakokká sem ido
mulnak. Legsikerültebbeknek mondhatók 
még a nép legalsó osztályaiból vett alakok; 
innen kezdve az egyének rangfokozatjok 
szerint halványulnak; úgy hogy a fő-fő 
emberek közül mindenik elmondhatná a 
másik mondókáját. Átalában az öreg ur az 
érzelmeket bölcselmileg tanulmányozta; 
azt is sejtette, hogy ezeknek minő összeüt
közései hatnak az emberi szívre: de az ér
zelmek egyénitéséhez, megszemélyesítésé
hez nem értett, s alakjai egy-egy elvont 
érzelemnek megszemélyesítői, — néha csak 
jókra és roszakra oszolva, sokszor még ezt 
sem tartva meg következetesen. Alakjai 
hasonlítnak kezdő festők azon tanulmány
főihez, melyek arcza csak egyetlen indula
tot vagy szenvedélyt (irigység, boszu, fél
tékenység stb.) fejez ki.

Még kevésbbé ismeri az öreg ur azon 
viszonyokat, melyekben regényalakjainak 
forogniok kell. Különösen a szerelmi vi
szonyok alakulása, fejlése s létrejötte leí
rásában, valamint a szerelmesek viszonya 
képzeletében (mert nem egyéb ez annál) 
lehetetlen az iró szendeségén, együgyüsé- 
gén el nem mosolyodnunk.

A számtalan közül csak egy példát :
9
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A fejedelem kisasszony (Vernika) elő
ször találkozik a férfiruhába öltözött Juli- 
ánnával remete bátyjánál, s igy szólítja 
meg :

„Vernika: Vallyon, mit keresel Te 
itt, ezen unalmas magánosságban, kedves 
kis Remetém? pedig még sárga csizmás- 
san ? *)

Juliánná : (fel fel vonyogatván vállait) 
Kegyelmes Fejedelem Kis-asszony!

Vernika : (Gyárfáshoz) De ez bizo
nyára egy remetének igen szép lenne. Ü gy  
vélekedem én is, kár lenne, ha itt fony- 
nyadna.“

Később, a nem sikerült kérés feletti 
ájulatában, Vernika a saját szobájában le
fektetett szép ifjúhoz lopózkodik s miután 
felette egy az ifjú szépségeit magasztaló 
monológot tart, beszédét ekként végzi :

„Vernika: Mégis édes Júliusom! (ez 
Juliánná álneve) kár volna, ha ezen gyö
nyörű piros ajakidat, melyekkel, a kincs
tartónak kiszabaditásában oly erőssen dol
goztál; csak egy csókkal-is meg nem illet
ném.

„Ezeket elmondván Vernika kevés 
időre megállapodott. Mivel tiszta vala ben
ne a Lélek; előbbeni szavait fontra veti 
vala, ha megütné-e a Tisztességnek mérté
két. íg y  folytatta tovább beszédgyét,

Vernika: De vallyon nem vétek-e ez ?
— Avagy, ha nem vétek-is, vallyon nem 
valóságos jele-é hanyatló szemérmemnek?
— Oh ki mondhatná azt felőliem : hogy 
azzal vétkezzem! Ollyan szivbol jön ezen 
indulatom, mely a szerencsétlenen szánako
zik, és az erkölcsöt nagyra tudgya böcsül- 
ni. —- Édes kedves Juliuskám.

„Ezen szavai után leereszkedett Ver
nika kedves Juliussához, és annak ajakait 
gyengén megcsókolván, magát az Agy- 
szék mellé levonta.“

Ki ne jegyezné meg itt, hogy a sze
mérem elhagyása feletti aggodalomnak 
nem a csóknál, hanem már az ifjú felkere
sésénél, sőt. lefektetésénél kellene kezdőd
nie ?

'*) Az utóbbi mondatot csak azért irla D., hogy 
Apor Péternek a csizmákról szóló hagyományát idéz
hesse.

Később, egy hasonló ájulásában Júli
usnak , a fejedelem kisasszony Júliussá 
ágyára ül s a „sziverősitő“ italt maga adja 
be az idegen ifjúnak, ki megtiltja, hogy a 
fejedelem kisasszony az orvosságos kana
lat, melyet maga is használt, megtörülje.

Sőt a nagy családi ünnepélynél, az 
udvar szemeláttára is, maga ád be orvossá
got a szerelmes Vernika a még mindig Jú
liusnak tartott Juliánnának.

Ez természetesen megbocsáthatatlan 
hiba lenne egy mai regényírónál: de a mi 
jóakaróan mosolygó szerzetesünknek, ki 
csak azért csinál szerelmes meséket közönsé
gének, hogy azokat az eddigieknél erkölcsö
sebb történetekre, emeltebb Ízlésre, sőt hazai 
történetre és magyar nyelvre is oktassa, le
het-e ezért valami kárhoztatót mondani? 
Bizonyára nem.

0  csak abban lehetett hibás, hogy 
egyszerre sok szerepet vállalván magára, 
a morál tanitó gyakran feledteti vele az 
aestheticust, a nyelvész a regényírót.

Dugonics sokat irt.
Kétségtelen, hogy annak, ki szépiro

dalmi s épen regényírói utón akar hatni 
olvasó közönségére, nem elég egy vagy 
két művel gazdagitnia irodalmát.

A legalkalmasabb anyagból sem lesz 
szobor a legnagyobb művész egyetlen ka
lapács ütésére.

ízlés és közvélemény oly dolgok, me
lyet, mint a latin közmondás a kőről állítja, 
az esőcsepp nem erővel, de többszöri gyors 
csöppenésével alakit által.

A szoros kritika ugyan csak az egyes 
mű értékét vizsgálja: de az irodalom törté
netírójának az iró összes működését és ha
tását kell felfognia.

Dugonicsot sem egyes művei, de áta- 
lános hatása szerint kell megítélnünk. S 
igy ítélve, kortársaival könnyen kiállja a 
versenyt. O az ébredező nemzeti visszaha
tásnak semmit sem tágító zászlóvivője, ki 
olvasó közönségét, mind ízlést mind nem
zetiséget illetőleg, egy lépéssel előbbre 
vitte.

Dugonics művei csaknem észrevétle
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nül mennek át történetiekből regényesek
be, s ezekből színpadra alkalmazottakra. 
Némelyikről nehéz lenne elhatározni, ha 
szindarab-e valóban, vagy csak élénkebben 
dialogizált regény.

Az első, vagyis történeti müveihez 
tartoznak:

„Trója veszedelme.“ „Ulyssesnek, ama 
híres, nevezetes görög királynak csodála
tos történetei 20 énekben.“ Verselt munka, 
első munkája. „Római történetek.“ „A ma
gyaroknak urodalmaik mind a régi, mind 
a mostani időkben.“

Ezek irálya igaz nem hasonlítható Vi
rág klasszikus stiljához; sőt egy Cserei, 
vagy Mikes egyszerű szépségeit sem talál
juk fel bennük: de az átalában romlott 
magyarsághoz képest elég magyarok, ele
venek, és mindenkor erkölcsi, hazafias irá
nyúak.

A regényfélék között első volt: „Etel
ka, egy igen ritka magyar kisasszony Vi
lágos várott Árpád és Zoltán vezéreink 
idejekben.“ Ennek fogadtatása még az iró 
reményét is felülhaladta. A „főbbranguak 
számára“ irt regény három kiadást ért s 
elég csinos metszetekkel van ékítve. Ennek 
sikerétől buzdítva jöttek létre :

„Jolánka, Etelkának leánya“ (Első 
könyv: „Gyulafinak bujdosásai.“ Második 
könyv: „Karjeli történetek.“)

„Arany pereczek.“ Ennek élőbeszédé
ben ezt mondja: „Amazon (!) Etelkát és 
emezen (!) Arany pereczeket nagy különb
séggel írtam. Amazt az Ország Eleihez, és 
a tanultabb elmékhez szabtam. Ugyanazért: 
ottan minden szó talpra esik (!), és sokat 
jelent ha fcszegettetik. Ezen Arany pere
czeket a közép-renden-lévő Magyarjaink
nak számokra készítettem. Minden szavak 
tulajdon értelmekben vannak.“

íg y  hát Dugonics népszerű irodalma 
az „Arany pereczekkel“ kezdődik, mely
nek meséjéről előszavában azt igényli, hogy 
megtörtént esemény volna. Ez komoly élő
beszédben kissé tül vitt írói szabadság. Mert, 
hogy e mesének, legalább úgy és akkor, 
semmi történeti alapja nincs, könnyű be
látni. Különben Dugonics e szabadságot 
gyakran veszi magának. Már „Etelkája“

előszavában is Így ir: „Kihoztam e szüzet 
a Feledékenységnek tartományából, a régi 
sötétségből: hogy a .mostani világ lássa; 
csudálja; kövesse.“

A „Gyapjas vitézek“ idegen tárgyú 
regény az Argonauták történetéből; de 
már „Cserei, egy honvári herczeg, “ „ S z it 
tyái Történetek“ s „Radnai történetek“ 
czimű műveivel újra visszatér a hazai tár
gyakhoz.

Miután egy pár műve, mások által 
színpadra vitetvén, tetszéssel fogadtatott: 
nehány művét maga is átdolgozta, vagy 
úgy irta, hogy változtatás nélkül színpadra 
hozhatók legyenek. Ilyenek:

„Toldy Miklós szomorú története“ 3 
szakaszban. „Etelka Karjelben, szomorkás 
történet 4 szakaszban.“ „Rátöri Mária“ 5 
szakaszban, mely, bár minden történeti 
alap nélküli, annyira belopta volt magát a 
magyar szivekbe, hogy átdolgozva még 
ma is tartja magát színpadunkon.

„Kun László szomorú története 4 
szakaszban.“ Szintén hosszasan fenntartá 
magát.

A „Régi hadi vezérek“ már inkább 
tanítványai számára irt gyűjtem ény; a 
„Szerecsenek“ tárgyát pedig Heliodorból 
vette.

Mint kiadó is szerzett némi érdemet 
Gyöngyösi István művei kiadásával.

Példabeszédeink értékét felismerte s 
azokból sokat tartott fenn szétszórva mű
veiben ; de még ezt sem tartá elégnek : 
„Magyar példabeszédek és jeles mondások“ 
czim alatt két kötetes gyűjteményt hagyott 
hátra, mely sok jót tartalmaz s ez idő sze
rint, az irodalomra vonatkozólag, legbecse
sebb műve.

Végre, miután 1774-ben egyetemi 
mennyiség tanárrá választatott, tehetségét 
ezen a téren is latra veté s megjelent a 
„Tudákosság könyve“ inkább nyelvészi, 
mint tudományos ismereteiről tevén általa 
tanúságot; a mennyiben a műszavakat né
ha meglepő ügyességgel látjuk átfordítva 
nála.

Dugonics élete egész egyetemi tanár
ságáig folytonos hányatás volt az ország

9"-'



100

egyik szegletétől a másikig. Szegeden ál- | 
lőtt be a kegyesrendiek szerzetébe s innen j 
tanulmányai végeztével Erdélybe Medgyes- | 
re küldetett szónoklatot és költészetet ta- \ 
nitani; innen később Nyitrára ment pap- ; 
növeldei tanárnak, honnan a jezsuiták el- ; 
töröltetésekor egyetemi tanszékre pályá
zott, melyet 1774-ben el is nyert s 1808-ig 
tartott m eg; a mikor szülőföldére tért visz- 
sza, meghalni. Ez azonban csak 10 év múl
va következett be, 1818-ban jul. 25-kén.

Dugonics arcza oly átlátszó, egyszerű 
és tiszta, mint lelkülete és egész élete. Ar
cza nyugodtságot, jóllétet és megelégedést 
fejez ki; mely tulajdonait irodalma is csak
nem mindig visszatükrözi.

Ő tisztában volt czéljaival, s meg volt 
elégedve mind az eszközökkel, melyeket 
választott, mind az eredménynyel, melyet 
elért.

Mint ember, mint tanár, mint iró he
lyét valóban becsülettel betöltötte. Neve 
nem ünnepi fényű a magyar irodalom tör
ténetében ; művei nem kiváló csemegék, 
de prózailag szólva: egészséges magyar 
kenyér darabok, melyek az elrontott Ínye
ket az elhagyott magyar eledelekre előké
szítették, s egy Kisfaludy és Fáy András 
megértésére, élvezésére képessé tették.

P. SZATHMÁEY KÁROLY.

UkúM,
íüMMros u m *

KlKYVTÍM

C S E R M Á K .

Az ihlett püspök újjá ád 
A billentyűknek szent erőt,
Nem földinek hívén magát 
A néki megnyílt ég előtt.

Mereng az ősz koldus . . . .  lehat 
A dallam szíve mélyibe,
És szól: oh én lelkem, ne hadd, 
Ne most, e porhüvelyt ide ! . . .

Még vágyom egyszer hallani . . . .  
Ah, mint szorul e vén kebel :
Oly kéjjel fogja valami —
Rezgő ajkam gyönyört lehel! . . .

Es visszaálmod’ jobb időt, . . .
Hiú ábránd — el, el vele:
Ha a duslombu tölgy kidőlt,
Hadd hulljon hát szét levele:

Mert ö csak ily élő-halott!
Kidönté régen a vihar 
A körből, honnan származott,
S most szűk világa oly sivár! . . .

De im egyszerre, mint mikor 
A szívben egy húr elszakad 
S megáll az élet, hol vidor 
Szökéssel a vér most fakadt:

A dal középen némul el. — 
Bámulva néznek több felöl!
Silány okot sok bárgyú lel . .
Már készülődnek is elöl;

Csend van. Ki merne szólni most ? 
Várják az ájtatos zenét. . . .
Langy napsugárt, halvány-pirost, 
Araszt az ablak szerteszét

A népre, mely templomba gyűlt. — 
Itt fény borit agg homlokot,
S mint látsz hajlott, vékonyka fűzt: 
Térdelnek ifjú lányok ott

Félig borúivá le. Felül,
A karzaton, a papi rend 
Hoi szu sorokban elterül,
Közben nehány csatlós, kifent

Aczéllal. Mily nagy ünnepély ?
Az orgonát fölszentelik! . . .
Először egy magas személy 
Fog játszni: — messze földekig

Nem lelvén a dal mesterét. —
Már iö a püspök, — ékesen 
Nyomába több four, cseléd,
S egy vén koldus, egy — névtelen!

Koldus !. . . Hogy mer belépni ő, 
Hol csak nagyok nyernek helyet ? 
Ne bántsátok, sok rósz idő 
V ónul el már szegény felett! . . .

Harangok zúgnak . . . . s azután 
Zen dűl a dal. De mily dal ez! 
Mindenki bámul a csudán,
Mit a hangok varázsa tesz.
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Zúgás a aép között . . . emitt 
Urát keresni szolga megy, 
Használva izmos kezeit 
Tolong előre . . . Oh, ha egy

Ember találkoznék, ki azt 
Folytatná, a mit elhagyott 
A püspök ? . . . a hőség miatt 
Aléltan összerogyva o tt!

S mint síri-szellem, melyre vet 
Éjfélkor a hold sárga fényt :
A halvány koldus „kis helyet“ 
Lágy hangokon szorongva kért.

Már játszik . . . újra zeng a dal, 
Viszhangzik a templom fala :
Ah, szive most oly fiatal 
S forró, mint egykoron vala!

A nagy érczsípok oly híven 
Adják a bájos dallamot,
Az oldalkripták méíyiben 
Mozdulni kezd rá a halott! . . .

Csermák, te vagy! . . . .  ocsúdva szói 
A püspök s nyújt felé kezet; -— 
Harsány örömzaj kél alól,
Az ünnepélynek vége lett. . . .

Ránéznek . . .  és már kész a gúny, 
De ő csak megy . . .  az orgonát 
Eléri végre sanyarún,
Hogy folytatná a dalt tovább.

De Csermák észrevétlenül 
Eltűnt, mint bűvös látomány! . . . 
Csak a hír szól, ha Összegyűl 
A pórcsalád kis lakomán :

Zilált fürtökkel, rémitőn,
Bolyong hólepte bérczeken ;
Oh mért van oly perez is, midőn 
érültnek lenni — kegyelem ? !

BALOGH ZOLTÁN.

AZ E S Z T I  NÉ NI .
— Életkép. —

Az 1859-diki január 6-ika épen olyan 
havas szeles nap volt, mint akár e mai, a 
szél akkor is meggörbítette a hó egyenes, 
méltóságos esését, mint ime most : csak- 
hogy akkor nem pipázgatva bámultam a 
természet e rendes téli foglalkozását a kan
dalló mellől, hanem örökké faroló száno
mon elmélkedtem nagy gyorsasággal, hogy 
az ördög mikor ránt bele valami hófuvata- 
gos árokba.

Emberem, ki egy gyürei meleg bun- 
dás fuvaros volt, olyan egykedvűen vere
gette, noszogatta borzas nyakú, vastag lá
bú macska lovait, mintha tudni sem akart 
volna arról, hogy én még ma be is akar
nék érni V. faluba. Beszédbe nem szándé
koztam vele ereszkedni, jól tudtam azt, 
hogy akkor a magyar ember, szokása sze
rint, az ostornyél-tartóba akasztja gyeplű- 
jét s szembe fordul velem diskurálni, mint
ha az utazás főczélja nem is lehetne egyéb. 
Ballagtunk tehát csöndesen, hallgatva. A

v .. .  i hegyek nyugodtan mereszték havas 
fejüket az esteli hideg ködben, bámulva, 
ha csakugyan találhattak most valami néz
nivalót, mert mi még jó távolban lehettünk 
tőlük; az erdőben helylyel-közzel előbuk
kanó erdőszházak meleg szobái keveset 
törődhettek azzal, hogy idekin, a rókák, 
farkasok s más efféle szabadlakókon kívül, 
közelükben még más is didereghet, —  
mert a keritéstelen udvarokon csak egy 
lelket sem lehetett látni. Az egész unalmas 
utazás elmaradhatott volna, de egy levél 
volt zsebemben s ez Eszti néninek szólt, 
anyám legkedvesebb fiatalkori barátnéjá- 
nak. Személyesen kellett átadnom.

Emlékezem, — akkor ugyan a hideg
ben nem igen jutott eszembe — Eszti néni 
szép, magas, nyúlánk termetű leány volt, 
nagyon szép lehetett, mert tudom, hogy 
mint gyermek igen szépnek tartottam. Me
szesen laktunk, hol apám urasági tiszt volt, 
nagyon komor ember lehetett, mert más
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kor sohasem jött hozzánk senki csak Julián
ná napján. Édesanyámat Juliánnának hív
ták. Tudom, hogy e nevet most Júliának 
mondják, de én megmaradok ama régi ál
dott név mellett. Ez a nap ünnep vala, 
nemcsak azért, mert sok húszast kaptam, 
mint legöregebb fiú és pécsi kis diák (eze
ket a húszasokat nagy szomorúságomra 
apám rendesen elszedte), hanem, mert ezen 
a napon láttam mindig apámat anyámat 
legjobb kedvben; sokszor, nagyon sokszor 
megcsókolták egymást, a mit máskor soha
sem vettem észre. Eszti nénit ilyenkorra 
anyám mindig elhozatta. 0  volt a legszebb, 
mindenki vele beszélt, mindenki neki ked
veskedett, a legfiatalabb Írnoktól, az öreg 
számtartóig — apámig. Mig Eszti néni ott 
volt — apám a nagy báránykor süveget 
sohasem tette fel, pedig kopaszsága miatt 
egyébkor rendesen ezt szokta viselni, ha
bár nagyon furcsán állott is nek i: tisztes
séges kalapot viselt. Csöndes estéken elő- 
vette — nem tudom micsoda zeneszer le
hetett, de nem gitár volt, feldrótozta, tollat 
hegyezett, s olyan szépen kiverte rajta 
azokat a szép nótákat, melyeket Eszti né
nivel anyám együtt dalolt. Oh, nagyon 
szép napok következtek akkor, mikor Eszti 
néni eljött. Szegény jó anyám szinte elfe
lejtett ránk porolni, pedig bizony nyolcz 
eleven gyermekkel, a kik között egy ret
tentő siró-rivó kis leány volt — elég baja 
lehetett.

Tudom én, hogy nem illik ilyeneket 
elmondanom, de hiszen régen meghaltak 
— emlékök szent előttem !

Igen, — épen 9 óra lehetett már, mi
kor valahára, nagy ügygyei, bajjal beju
tottunk V ... falvába. Kocsisomtól kérdém 
nem ismeri-e Faragó. Sándor árendást?

— Hogy ne ismerném, uram — vála
szolt meglehetős gorombán, hogy ily cse
kély ember miatt most oly sok hideg leve
gőt be kell ereszteni száján.

— Csak oda tartson.
— Oda? — azt tudtam máshová me

gyünk — dörmögött magában az előrelátó 
ember.

Nagyon a faluvégén lehettünk még, 
mert alig hagytuk el az országúti csárdát,

midőn emberem egyszerre befarolt egy 
k is —• a mint tán akkor gondolám nyitott 
kapuju — kaputlan udvarba. Nem Írhatom 
le, hogy a ház kicsiny vagy nagy, ron
gyos vagy ékes volta minő hatást gyako
rolt rám, mert sötét volt: de hogy a mint 
benyiték, a szobából kellemetlen büdös 
melegség ütött meg, azt tudom.

— Papa — szaladt elébem egyszerre 
egy bogi) as fejti, karmolt képű gyerek — 
a Sanyi megette a túrót.

— A túrót, az baj — válaszolók félig 
mosolyogva, félig boszankodva a különös 
fogadtatás miatt. Itthonn van-e, fiam, édes
apátok ?

-— Nincs! — kiáltának egyszerre 
mindnyájan mindenfélelem nélkül, a mely 
bátorság a gyereknél mindig inkább vá- 
sottságra mutat.

— Hát hol van ?
— Minek ? — kiáltott az, ki a turó- 

lopót feladta.
-— Kérdem.
— Nem tudom — ordított haragosan, s 

rögtön, mint egy macska, föntermett a nagy 
banyakemencze peremén.

— Baranyában van — felelt kérdé
semre egy nagyobbacska, kinek szemét 
zöld bőr ellenző védte a pislogó mécs pisz
kos sugárai ellen.

-— H m , Baranyában, hát a kedves 
mama ?

— A nyanya a körösztmamánál van.
— Mikor jő haza?
— Disznótorban van.
— Nem mennétek át érte, kis fiam, 

hogy vendég jött.
— Nem — kiáltott a haragos fiú a 

kályha peremén, talpait vakarva. Jobb bi
zony elmegy, jöjjön reggel.

— Vendég vagyok, kis öcsém — 
s egy darab pénzt próbáltam markába 
nyomni.

— Jaj, jaj, Sanyi! mi ez ? hatos — s 
ujjongva csillogtatta a boglyas a füstös 
mécs előtt, kihúzván annak bélét, hogy 
egészen láthassa a pénzdarabot.

Szegény áldott édesanyám, mikor az 
ablak alatti lugasban oly édesen elbeszél
gettél a kedves barátnéval — mig mi oda
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bent talán már rég aludtunk is — vajon 
gondoltad-e, hogy a szép, karcsú, mosoly
gó tekintetű, mindenkitől bámult Eszti né
ni valamikor ilyen család anyja legyen? 
hitted-e, hogy az, ki féldélig elfésiilködött, 
kit úgy eleziczomáztál, piperéztél, mintha 
eladó leányod lett volna, egykor ide jus
son? Jó, hogy ama szép napok óta soha
sem találkozhattál vele többé, legalább 
boldogabb ifjúkorod ama fényes alakját a 
maga tündöklő pompájában vihetted ma
gaddal a sírba.

Leráztam magamról a havat, felsőru
hámat letettem egy limlommal behányt lá
dára, s bizonyos keserű csalódással néztem 
e szegény, rongyos, félmeztelen ördögöket.

A két fiúval csodálatos ellentétet ké
pezett egy 6— 7 éves kis leányka, ki any- 
nyira fel volt piperézve minden kigondol
ható czifraságokkal, hogy inkább játék- 
bábnak mint élőnek látszott. Ott tilt az 
ágyon, szép kis kerek fejét a falhoz tá
masztó, anyja, midőn elment hazulról, hihe
tőleg ilyen módon helyezheté e l , mert mi
kor beléptemre a többiek mint felugráltak, 
ő akkor is csak azon kényelmes minőség
ben maradt. Közelebb mentem felé; meg
csipkedtem kövérke maszatos arczát, meg
veregettem szép formájú kis kacsóit, de 
meg sem mozdult, csak nézett merően. Czuk- 
rot adtam neki (ezt rendesen szoktam ma
gamnál tartani, még eddig mindenhol igen 
nagy hasznát vettem — az anyák nyájas, 
kedves embernek tartanak érte), megen
gedte, hogy ölembe vegyem, megezirogat- 
tam, megcsókolgattam. — S készen lett az 
ismeretség. A szurtos fiatalokat is magam
hoz édesgettem. Megsimogatták fényes mel
lénygombjaimat, kikutatták zsebeimet, szó
val, kezdtünk mulatni.

— Ki vette magácskának — hogy is 
híják kicsikém —

— Lottika. —
— Hát, kicsi Lottikám, ki vette ma

gácskának ezt a szép köténykét, meg ezt 
a kis fehér nyakra való holmit. —

— A smizlit?
— Azt azt, kicsim.
— A Vincze bácsi.
— Nem iga-az, hazudsz Lottika, mert

azt a János bácsi vette, még pedig azt is 
tudom mikor.

— Hát ki az a Vincze bácsi meg az a 
János bácsi ? — tevém föl a kérd 'st a kis 
gyülekezetnek.

—  A Vincze bácsi — vévé át a fele
letet a boglyas — a mester ur , ajh az tud 
ám csak egyszer nagyokat vágni; a János 
bácsi, az a mi legényünk.

— Hát micsoda legény ?
— Micsoda legény ? székálló legény.
— Ú gy; a papa mészáros?
— Mészáros hát, — hogy volna mé

száros , árendás. A papa nem vág marhát, 
mert a papa Baranyába ment földet venni, 
mi urak vagyunk, olyanok, mint az incsel- 
lérék, még különbek.

Nem tudtam, hogy az incsellérék mi
lyen urak lehettek.

—- Hát mit árendál a papa? — foly
tatóm a társalgást a kis okos vásott ficzkó- 
val, ki úgy látszik nagyon megbarátkozott 
fehér gombos végű pálczámmal, mert se- 
hogysem tudtam kilopni kezéből.

— A mészárszéket, meg a csárdát az 
országúton, meg a szuidoki kocsmát.

— Nem , mert a csárda már nem a 
mienk , csak a szék — szólt a beszédbe fé
lénk alázatossággal, de igazság szeretettel,
— mi a kissebbeknek aligha volt tulajdona
— a zöldbőr szem ellenzős fiú.

— Mit tudsz te, he, hallgass, majd rád
ütök.

• — No no, nem kell haragudni, — s 
ismét kivettem egy pár pénzdarabot — a 
jó békesség kedvéért.

Erre mindakettő ügy nekem rohant, 
hogy észre sem vettem, midőn egy neki vö- 
rösödött képéi, testes, czafatos asszony állott 
előttem.

— Jó estét, bocsánatot — hebegem s 
kerestem a legalkalmasabb megszólítást, 
mert sehogy sem mertem elhinni, hogy e 
nő az lehet, kihez édes anyám levele szólt.
— En Pozsár Károly vagyok.

— A Pozsár számtartó fia? kiáltó el 
szántan, s a száját nyitva hagyó, mintha 
kérdését még nem végezte volna be.

— Igen . . . Eszti néném!
— Károlykám, kedves Károlykám -
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hörgé szinte rám rogyva — édes istenem 
be megnőtt, be megemberkedett! s ölelt, 
csókolt a hogy csak birt. Rosszul esett ész- 
revennem, hogy a bor nagyon megérzik 
a száján.

— Hát szegény galambom Juliskám 
hogy van, hát édes atyja? Tudom jobban 
vannak mint én, mint mi.

Resteltem megmondani, hogy apám 
már meghalt. Meglehet, hiba volt tőlem, 
de most még a levelet sem adtam át, csak 
reggel.

— Oh óh, be régen is láttam már 
őket, be roszak, sohasem jönnek felénk —  
édes Károlykám! S újra megölelt, mintha 
valamiben enyhitésére szolgálna az, hogy 
néha-néha rám támaszkodhatik.

— Hát te nagyfejtí silapsi, hol a szol
gáló, futsz mindjárt utána, mért nem sza
ladtál értem ?

A silapsi, ki nem volt más, mint a 
szegény jámbor zöld szemellenzős — miu
tán hátára egy jó nagyot kapott volna, le
vágva fejét kilódult.

— Oh te, aranyom, szentem, gyémán
tom, hát téged még sem altattak el, — no 
várj csak — fordult fenyegetve a boglyas 
felé — te is kikapod a magadét. Oh, óh, 
piczikém — s édes czupogással csókolta 
leánykáját.

—  Meg ne Ítéljen ám, édes Károly 
öcsém, hogy most igy szélyel vagyunk, én 
magam egész nap mostam (nem, ezt nem hi
hettem el; igaz is volt gyanúm), az apjuk, 
a férjem, Baranyába ment jószágot venni, 
minden órán várom; szép csinos jószágot 
vett(engedelmet, a tényállás nem igy volt) 
a tavaszra oda költözünk, addig — gondo
lám — meghúzzuk magunkat a hátulsó szo
bában, jól van úgy a mint van. Nem jár 
erre úgy is egy lélek sem. Az első szoba 
ott áll tisztán, de akkora, olyan hideg, hogy 
nincs mód befűteni. (Nem, ezt sem hallgat
hatom e l; meg kell jegyeznem, hogy az el
ső szoba kicsiny és bútor nélküli, csak az 
igaz, hogy nagyon hideg). Majd tavaszszal 
ez máskép lesz, Baranyában máskép ren
dezem be szobáimat; ha ott meglátogatna 
Károlykám.

Szegény asszony egészen megfáradt,

hogy hamarjában ennyi nem igazat kellett 
elmondania. Kissé lehajtá fejét, elmélázott, 
szemei megteltek és folytatá:

—  Szegény Juliskám, galambom,hogy 
van, tudom ő nem öregedett meg, úgy mint 
én ezzel a sok rósz gyerekkel — óh nem, 
nem neked mondom —: szólt édes-moso- 
lyogva karján nyugvó leánykájához — te 
jó vagy, te az én kis angyalom vagy — s 
szinte felcsókolta a már alvó gyermeket. 
Higye meg Károlykám, ha ez a kis ara
nyom nem volna, már rég elvesztettem vol
na a lelkemet ezen a rongyos vidéken. 
(Nem! a vidék szép volt, a baj más lehe
tett.) Nem Meszes ám ez! Oh istenem, be 
más élet volt az! Emlékszik rá, Károlykám, 
hogy a meszesi búcsúkor milyen szépen 
tánczolt velem, kis pécsi diák volt. Tizenöt 
esztendeje annak! Akkor még 18 éves vol
tam, szép voltam, csinos voltam, nem ilyen 
— s rongyos ruhájára mutatott. Ki hitte 
volna hogy én, hogy én, kinek olyan ké
rői voltak, ilyen sorsot érdemeljek. No de 
ő is boldogtalan, őt is megverte az isten, ő 
sem olyat vett el a kit szeretett.

Egyszerre megállott, mint a kit bűnös 
tetten kapnak, s zihálva, fuldokolva hajtá 
valaha szép, most gondoktól s bortól nehéz 
fejét kicserepesedett tenyerébe. Erős zoko
gás után, mintha könyebbedett volna, piruló 
mosolylyal tekintett reám, s szinte meg
döbbenve vevém észre, hogy a hajdani szép 
vonások, bár megtörve, mikép jelennek meg 
az elhizott arczon. Osszenéztünk;, s této
vázva tekintett hol egy hol más tárgyra, lát
szott hogy restelli azt az egy pár szót, a 
mely oly sietve szaladt ki ajkán. Majd 
igyekezett nyájasságával feledtetni zava- 
rodását.

— Kedves Károlykám, kedves kis 
öcsém, beh a jó isten hozta erre! — s mint
ha mámora, mely eleinte annyira kirítt ne
vetéséből, csókolózási rohamából, — el
tűnt volna, most már csak vállaimra meré 
tenni kezeit, de többé nem ölelt, nem csó
kolt meg.

— De csupa atyja — folytatá édesen 
mélázó tekintettel — egész az a homlok, 
az a vastag piros száj, az a bajusz, az a ke
rek szakáll — mintha csak épen magam
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előtt látnám. Még a hangja is hasonlít hoz
zá. Oh de szép hangja volt, de szépen tu
dott dalolni. Mind, mind hogy elmúltak 
azok a szép napok ! Vajon emlegettek-e 
néha, ugy-e nem? én tudom hogy nem, 
egy árendásáét, egy korcsmárosnét — ki
nek is jutnék én eszébe!

Újra lehajtá fejét, sirt, sírt, hogy alig 
bírta szemeit szakadozott kötényével tö- 
rölgetni. Ú gy  megsajnáltam.

Tizenkét óra felé járhatott az idő hogy 
vacsorához ülénk. A szegény asszonynak 
— a mint vettem észre — sok felé kellett 
futkosnia, mig a vacsorához való szüksé
geseket összeszerezhette. Annyi mindent 
készített, de melyen még se látszott a bő
ség — hogy feledtesse szegénységüket.

A gyermekek már rég elaludtak; ket
ten ültünk az asztalnál.

Egyre kinálgatott — egyem, igyam. 
Háromszor-négyszer is elémbe tette a tölt 
poharat — miből azt merém következtetni, 
hogy, ha én innám, bizonyosan ő is in
nék.

Ittam, ő is ivott; töltött ismét, ajkam
hoz érintém a poharat, töltött és sokszor 
töltött — és egy kicsit mindig ivott.

Szegény asszony! úgy látszik a bor
hoz sokszor folyamodhatott vigasztalásért.

Természettől nem igen vagyok kiván
csi, tán kissé komor mint apám: még sem 
bírtam magamon erőt venni, hogy a beszé
det valami gyöngédes fordulattal amaz 
előttem ismeretlenre ne vigyem , ki által 
származhatott Eszti néninek egész mostani 
boldogtalansága.

Kérdésemre elpirult, de nyájasan mo
solygott — és villájával a különben is sza
kadozott abroszt szurkálta. Olyan nehezen, 
olyan lassan, de végre mégis megkisérté a 
kényes kérdésre feleletet adni.

— Milyen házunk volt, legszebb az 
öreg utczában, a templomhoz közel, nemesi 
fundus, uraságház. Öreg apámék gazdagok 
voltak, még az én szegény szüléimre is ma
radt elég. Házunkon olyan vastáblák vol
tak, hogy a ki elment előttök — megbá
mulhatta. Óh, valaha de sokszor nyitva 
hagytam! De tudom, hogy ha apám oly

hamar el nem hal! — — milyen fiatal volt 
még, milyen becsületes jó ember, nem vé
tett ő senkinek sem; szerette a faluban ki
csi, n a g y , a szegény a gazdag. Maga a 
gazdag Pusztay hányszor megállt előttünk 
hintájával — s egyszer, egy nyári kaszá
láskor, az isten haragja megütötte. Itt kez
dődött minden szerencsétlenségünk. Sokan 
voltunk testvérek, nyolczan; és mind leány, 
én voltam a hatodik. Testvéreim mind bol
dogok, mind jól ment férjhez, igaz nem 
voltak válogatósak, ki kovácshoz, ki bádo
goshoz ment, de legalább ahhoz a kit sze
rettek. En a legszebb voltam mindnyája 
közt, otthon maradtam, ügy hogy már a 
legkisebb is kikerült a háztól. Nem! ne hi- 
gye Károlykám, nem voltam kevély, ele
gen megkértek, jó szerencsét tehettem vol
na, most úri asszony volnék, de nem men
tem, magam sem tudtam mit csinálok. Most 
itt v a g y o k ------- de hisz ő sem boldog.

E szóra arcza ismét egészen elborult, 
homlokára ránczok verődtek, szép metszetű 
ajka kipettyedt, nagyokat nézett a falra, 
hogy legalább valamit lásson, a min te
kintete nyugodtan állapodhassák meg.

— Ügy-e emlékszik, hogy ne emlé
keznék Károlyka, az öreg puskás Fehér 
Pál bácsira? kereszt atyám volt; hát a Peti 
bácsira, Zsuzsink urára — a Pál bácsi 
fiára ?

— Emlékszem, szeretett gitározni.
— Az az; tudja m ég: a nagy leledü 

(hegedű formájáról hihetőleg igy nevez
tem, de nem tudtam, mint kis gyermek, jól 
kimondani), de nem a Peti bácsié volt, ha
nem a Sándoré. Az is diák volt, pécsi diák 
mint kedves öcsém; apja anyja szemefé- 
nye. Azt hitték szegények, hogy még vi- 
czispán is lehet, s mi lett belőle ? halmosi, 
a kis halmosi nótárius, s boldogtalan.

A legöregebbik testvéremnek szán
ták ; hiszen én kicsiny is voltam még hoz
zá, Lidinknak hordta a nótákat, én nem is 
voltam otthon.

Kardos nénihez küldtek Sz.-re varrni 
tanulni. Ott töltöttem be épen augustus- 
ban 15-dik esztendőmet — ekkor anyám 
haza vitetett. Jól emlékszem rá, nehezen 
is tudnám elfelejteni, kék pettyes szoknya
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volt rajtam, kis fekete selyem kötény, a ki
hajtott szép fehér ingnyak nagyon jól il
lett ruhámhoz, ezt ő is emlegette azután 
is. Nem volt rajtam semmi ezifraság sem, 
még is majd letéptek testvéreim, százszor 
is végig nézegették egyszerű öltözetemet. 
Azt mindenki megmondhatja, öltözködni 
nagyon szépen tudtam. Édes anyám, ki 
már ekkor rég betegen feküdt ágyában, 
oda-oda hivott magához, nagyon meg volt 
elégedve, örült bogy szebb vagyok mint a 
többi, hogy olyan vagyok mint ő leányko
rában. Megsimogatta hajamat; hajam, az 
igen szép fényes, tömött volt — most — 
— s megtapintotta kezével fejét — Ob is
tenem, még ettől is meg kellett válnom, a 
sok gyerek, a sok gond! -------

Lidi nénem nem mondhatnám bogy 
irigykedett volna, mert hiszen ő akkor is 
legokosabbnak hitte magát — hanem test
véreimet mindig jobban szerette mint en- 
gemet; fájt neki hogy engemet szebbnek 
tartanak, holott ő a legöregebb. Még nem 
volt mátka, Fejér Sándor még nem jött ha
za az iskolákról.

Mikor én haza mentem: akkor épen 
otthon volt, délután eljött hozzánk.

Az ablaknál ültem, nem is gondoltam 
reá — mégis észrevettem mindjárt, hogy 
belépett udvarunkba; kevély, erős, egye
nes járása volt, mindig fekete ruhában sze
retett járni, fejét keményen tartotta. Sze
mei nem voltak szépek, de nyájasak, ak
kor nagyon szives volt hozzám.

Mellém ült, Lidi néni átment a szom
szédba. Éttől fogva sohasem egyeztünk meg, 
mindig mintha haragudtunk volna, pedig 
én nem vétettem neki.

Fejér Sándor sokszor meglátogatott, 
de nem lett irántam sokáig oly nyájas 
többé. Alig szóltunk egyet kettőt, tudtam 
hogy mégis vele csúfolnak, vele is csúfol
tak. Ha talán nem csúfoltak volna vele, 
úgy sohasem gondolkozom annyit felőle. 
Néném nem sokára férjhez ment, nem lett 
boldog pedig, igazán mondhatom, Sándor 
sohasem szerette. Szegény néném azzal vi
gasztalta magát mikor férjhez ment, hogy 
Fehér Sándor úgy sem hozzá való termé
szetű. Mi sem illettünk volna össze. Duzzo

gó rósz természetű, indulatos volt, könyen 
neki adta magát a busulásnak, csak any- 
nyiért is megtudott haragudni ha nem azt 
a kendőt tettem föl a melyik neki tetszett; 
ha megtudta hogy valakire nézek: akkor se 
apja se anyja nem bírt vele. Féltett, pe
dig sohasem mondta hogy szeret. Ilyenkor 
megtette, hogy egy hétig sem jött el hoz
zánk nappal — mert azért éjjel mindig ott 
sétált a folyosónkon, reggelre tele rakta 
ablakomat virággal. Jól tudta, hogy egész 
nap nem tudtam mit csinálni: de ő gyö
nyörködött benne ha kinozhatott. Megfo
gadtam: sohasem szólok hozzá többet, mit 
tehettem róla, — megint csak megbékél
tünk. Egyszer esztendeig nem jött felénk ; 
nagyon roszul lettem , meghűtöttem maga
mat. Sok mindent beszéltek róla, azt is 
mondták, házasodni jár, ezt veszi, azt veszi. 
Boldoguljon ! Mikor javában aludtam vol
na egy szép nyári hajnalon, mit hallok : leg
kedvesebb nótámat:

Csendes völgy ölében kit fed
E setét kápolna itt?
Mért szemed kisírva lyánka,
Mért oly búban arczaid?

Fölugrottam, egész elfelejtkeztem ma
gamról mit csinálok, kinyitottam az abla
kot, észre vett, elment. Most már igazán 
nagyon megharagudtam, mert ő volt. 
Akartam hogy megtudja, hogy nem törő
döm vele, ha ő igy bánik velem. Másnap egy 
idegen fiatal ember látogatott meg; az al
földről jött. Gazdagnak mondták — meg
kért. Azt hittem hogy meg kell őrülnöm; 
mit tegyek, anyám szidott, oda Ígért, a le
gényt biztatta hogy jöjjön el egy pár hét 
múlva: akkorra megváltozom. Meg is vál
toztam, hogy alig ismertek rám. Fejér Sán
dor még egyszer ejött hozzám, sokáig ott 
járt kelt a folyosón, nem aludtam egész éj
jel. Meg-megállt ablakom alatt, láttam a 
vastábla nyílásán. Szólni akartam, de a si
rás miatt nem tudtam. Reggelre elment. 
Tudom elhitte, hogy hozzá megyek ahhoz 
a legényhez, mert négy hétre rá elvette a 
dobogós molnár leányát, a legcsunyábbat 
azon a vidéken, csak azért hogy engem meg
bosszuljon. Megtudtam, hogy az egy év 
alatt hivatal után járt, nem akart addig el-
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jönni hozzánk mig helye nem lesz, meg
tudta, hogy a hír, mit rólam beszéltek, nem 
volt igaz; tépte magát, ütötte, verte a fele
ségét — már mindennek vége volt. Sohasem 
lettek boldogok, most is rosszul élnek. Min
dig tudakozza hát én hogy vagyok; mond
ják megöregedett. Egyszer láttam a sz .. .i. 
vásáron, alig ismertem meg, egész megő- 
sztilt! —----------

Elhallgatott, megállt, mint a ki ked
ves sírra lelt és nem tud tovább menni mig 
szive keservét a szent porokon ki nem 
önti. — --------

Másnap reggel midőn felébredtem, — 
a szomszéd ház nádfedelü, hókéreggel bo
rított teteje már csillogott a téli napsugár
tól, s értésemre adá, hogy az idő jól előre 
haladt, s az utas indulhat.

A mint széttekinték magam körül, 
lehetetlen volt meg nem ütődnöm azon fel
tűnő változáson, melyen- a szoba az estve 
óta keresztül ment! Tegnap még egy ron
da barlang, egy dúlt, meghasonlott lélek 
tanyája : ma egy csöndes, szegényes bár, 
de tiszta családi tűzhely. Oly kellemes 
egyszerű tisztaságba volt hozva az egész 
szoba, hogy a tegnap estvelit merőben más 
alakban képzeltem magam előtt. Egy kis 
ideig még gondolatokba merülve ültem, a 
lefolyt eseményeken kalandozva, majd az 
üdítő melegség, ellentétben a csikorgó ve
rőfényes nappal, talpra késztetett és sebe
sen öltözködéshez fogtam. A kis neszre, 
mit öltözködésem okozott, észrevétlen meg
nyílott az ajtó, s nyájasan köszöntött be a 
konyhából Eszti néném, kedves kis leány
káját vezetve. Mindketten szives jó reggelt 
kívántak. Néném oly csinosan, ízletesen 
volt öltözve, a fehér reggeli öltöny magas, 
egy kissé elhízott, de most kifejezésteli ar- 
czához oly jól illett, hogy ama régi alakot, 
melyet anyám kedves visszaemlékezése 
közt mindig oly szeretettel ékesített föl, 
egészen magam előtt láttam.

Viszonti üdvözlésemre s kérdésemre, 
hogy mint aludt, elpirult. Az okot köny- 
nyen megtaláltam a tegnapi beszélgetés
ben. A beszédet csakhamar más tárgyra 
vivém át. Mire felöltöztem, az asztal meg-

lőn terítve, s mialatt kocsison elkészülődött, 
a reggeli mellett csöndesen elbeszélget
tünk.

Ezen mostani méla bus tartása, szives 
de kissé zárkozott beszélgetése, a kedvem
éiül rend és tisztaság: a vonzalomnak és 
szánalomnak mindig sajátságos vegyületét 
keltik föl bennem, valahányszor e jelenet 
lelkemben megújul. Egy oly nőt látok ma
gam előtt benne, ki, mint annyi más, szere • 
tett és viszont szerettetett, és boldogtalan; 
ki egész életében a megnemértés és kese
rű szemrehányás kínjait érezi, kinek bol
dogsága — ha jut neki — egyedül a múl
takra való édes-titkos visszaemlékezésben 
áll.

A legszivélyesebben váltunk el e g y 
mástól. A levelet csak akkor adtam át, mi
kor már szánomon ültem, jól esett neki 
hogy e meglepetést utoljára hagytam, mi
kor egyedül lehet.

A szánat a kipihent lovak vígan röpí- 
ték tova a csikorgó havon; alig félóra múl
va már a b. .i liegylánczolathoz értünk. A 
hosszú s meredek kapaszkodón a mint 
nagy lassan haladtunk volna fölfelé: zörgő 
csörömpöléssel egy kocsi robogott velünk 
szemközt, a síkos meredeken. Az ember, 
ki a lovat eresztette,úgy nem különben ö l
tözete is, sajátságos volt. Szénfekete haja, 
egyenes meredten álló bajusza, szalmás 
szakálla, nagy, sárga benülő szemei s vi
dám tekintete inkább vonzó mint taszító 
hatást gyakoroltak rám. Ruházata legfon
tosabb részét egy nagy, dohányszinü, igen 
kopott kabát tévé, melyen, a mint egy pár 
futó tekintetre kivehetém, minden gomb 
különféle szinti, alkotása és nagyságú va~ 
la. Báránybőr süvege egész a feje búbján 
fityegett, minélfogva a derült nevető tekin
tet még furcsább kifejezést adott arczának; 
kezein pedig olyan olcsó fajta, nagy, két 
ujjú kesztyűk voltak, melyeket tactusra 
vert vállaihoz hogy & merevséget kiszorít
sa belőlök — s nagy éles hangon égy vi
dám dalt énekelt. Nem állhattam, hogy el 
ne mosolyodjam e cinicus alakon. A mint 
mellettünk elhajtatott : köszönt kocsisom
nak, ki bizonyosan ismerőse volt, kiabál-
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tak egymásra vidáman, mit azonban a 
a zörgés, robogás közt egyik sem érthete. 
Kocsisom hátra fordult, s nevetve mondá:

Nem vénül a szív, mely szeret:
Ki hü volt a kévésén,
Tett el még a kevésbül is,
Hogy higyen és reméljen.
Futó mosoly: kövült kínokra,
A szívnek : méltó élvezet,
Mely fényt lövel mohos sírokra — 
Nem vénül a szív, mely szeret!

F A L S E N  J  Á N O S
(Dán nyelven irta Goldschmidt.)

(Vege.)
A későbbi években, mikor szorosabban meg

vizsgáltam ezeket az épületeket tégla homlokaik
kal, kiálló szegleteikkel és setét zugaikkal, akkor 
értettem meg, mikép született erről a házról any- 
nyi titokteljes legenda és kisértetes história. Ezek 
nemcsak az épületfás udvarra és a nőcselédség 
szobáira szorítkoztak. A Falsiaff szobáiban senki 
sem merészelt volna hálni karácsony éjjelén; az
ért hát a segédek ezen az éjszakán fenültek s az 
irodában mulattak. Az istálók között volt egy 
olyan, a melyben semmiféle állat meg nem ma
radhatott. A szeszgyárban majd minden nagy ün
nepen lehetett hallani, miként forrázzák be a sza- 
ladot; holott, ha bement valaki s körültekintett, 
mindegyik kád úgy állott, a mint hagyták volt, 
befedve s a ponyvával betakarva; mihelyt azon
ban az ajtót bezárták, a szalad forrázás hangja 
szintúgy hallszott mint azelőtt. így a cselédség 
mindegyik osztálya tudott olyan helyet, hol a ki
sértetek gyakrabban jártak mint egyebütt. Jens,

a kocsis, azt erősítette, hogy az egész telken nincs 
gonoszabb zug, mint az a sötét kis raktár, mind
járt az ö szállásához vezető bejárás mellett. „Min
den este“, mondá ö, „mikor a bormérésböi jövök“ 
— mert bácsi bort is szeszt is árult — „láthatok 
ott szikrázó szemeket s tüzes nyelveket. Úgy me
gyek el mellette, hogy szót sem szólok; mert nem 
engem illet belé elegyednem ebbe a dologba, 
szóba állanom az ördögökkel, a kik tudom úgy 
is kikapnának rajtam. De gazdám, ö bezzeg elme
het, épen úgy mint én odamehetek Herkuleshez 
az őr-ebhez, a mely minden másra oly dühös. 
Minden este, mikor alkonyaiban megteszi körút
ját, beüti a fejét a zugba, s mikor ismét tovább 
megy, kezeit hátra teszi s lassan ballag az irodába.

Volt is némi összeköttetés a bácsi, meg e 
setét zug vagy raktár között. Bácsi következő ma
gyarázatát szokta volt elbeszélni: — „Mikor leg
előbb kezdtem üzletemhez ebben a városban, min
den portékámat abba a raktárba tettem; de ké-

N EM  V É N Ü L  A S Z Í V ,  M E L Y  S Z E R E T  —

— Ez lett volna a házi gazda, ha ott
hon lett volna.

Szegény Eszti néném!
TOLNAI LAJOS.

Nem vénül a szív, mely szeret.
Szent zálog, a jövőre :
Múlt és jelen, hogy nem hagy el 
A hü szivek hü őre.
Bár engemet is el ne hagyjon,
Én istenem, áldó kezed,
ügy zengem ihlett, buzgó hangon :
Nem vénül a szív, mely szeret!

SÁNTHA KÁROLY.

Nem vénül a szív, mely szeret,
Habár virági hullnak:
Egy-két szál még mindig marad. 
Megfonni koszorúnak.
Emlékezet kedves virága,
Te koszoruzd meg fejemet,
A múltból egy: mi szent, mi drága — 
Nem vénül a szív, mely szeret!
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söbb, miután a főépülethez azt a nagy szárnyat 
ragasztattam, mindent kitakarittattam belőle, s 
csak holmi ócskaságot hagytam benne, melyeket 
akkor hoztam volt magammal, mikor el kelle 
hagynom az apám házát. Nehány év múlva, mikor 
már én házas, apám meg rég meg volt halva, 
esetlegesen szükségem volt valamire — biz én el 
is feledtem, hogy mire — s miután az egész ház
ban hasztalan kerestem, eszembe jutott, hátha a 
régi raktárban talál lenni. Mai napig sem fogha
tom meg, mikép juthatott oda, elég az hozzá, hogy 
a biz’ ott volt.

„Más éjjel azt álmodtam, hogy a mint a rak
tár mellett elmentem, szólított belőle valaki. A 
félig megnyitott ajtón beütöttem a fejemet, s noha 
setét volt benn, még is tisztán láthattam, hogy az 
apám áll ott. Fején hálósipka, kezében egy láncsa 
volt: az ember némelykor oly csodálatosokat ál
modik. „János“, monda nekem, „bt van három 
szám. Tedd fel ezt a lottériára, még pedig minde
nedet fel tedd rá. így az egész családodat bol
doggá teheted.“ Evvel egy lottéria jegyet nyújtott 
nekem, melyre a három szám fel vala Írva. — 
Másnap reggel, ámbár tisztán emlékeztem az 
álomra, de a szerencsés számok teljességgel nem 
tudtak eszembe jutni. Egész nap fel s alá járkál
tam, magamat kínozva, ha valamikép eszembe 
hozhatnám ; szintúgy mérgelődtem magamra, miért 
vagyok oly feledékeny, mikor e miatt annyi pénzt 
el kell vesztenem; de hasztalan.

„Azután való éjszaka szint’ azt álmodtam. 
Csakhogy apám haragosnak látszott, a láncsa nyelét 
fenyegetve emelte rám, mivel néni engedelmes
kedtem neki. Reggelre azonban megint elfeledtem 
a számokat. Jött a harmadik éjszaka s az én 
álmom szorul szóra az volt, mint a más kettőn, 
csakhogy apám most a láncsa hegyét tartotta fe
lém nagy méreggel, felkiáltva : „most is épen olyan 
vagy, mint életemben; te semmirekellő! Nem 
tudsz megtartani két-három számot abban a tök 
fejedben. Tizenöt,^huszonhét, hatvannyolcz! “

„Tizenöt, huszonhét, hatvannyolcz!“ kiál- 
tám s nőmet karon ragadám, annyira, hogy mind
ketten fölébredtünk belé. Mikorra szemeimet fel
nyitottam, a számokat megint elfeledtem volt; de 
nőm, a ki hallotta mikor én kiáltottam, tisztán 
emlékezett rájok. Fölkeltem, szekeret parancsol
tam, s rögtön Ringstedbe hajtattam — mert akkor 
ebben a városban nem volt még lottéria-ügynök. 
A számokra akkora összeg pénzt tettem fel, a 
mennyit csak lehetett; sógoromnak meghagytam, 
hogy ha először ki nem jőnének, újra meg újra fel- 
tegye, avval haza hajtattam.

„De halljátok meg csak, mit tett az az esze
veszett. A második postanapon elment a collec- 
torhoz s kérdezte, nem jöttek-e ki a számok, s mi
kor a collector az felelte, hogy nem, a sógor azt 
mondta: „nem érdemli az egész, hogy annyi öt 
tallérost a sárba hányjunk. A lottériára vétek

többet tenni három fillérnél; tegyen fel egy fillért 
a három számra.“

„ A harmadik postanapon a hivatalos hirde
tések között legelőbb is az én három számom 
akadt a szemembe — tizenöt, huszonhét, hatvan
nyolcz ! Rohantam a konyhába a feleségemhez s 
igy kiáltottam: „Hurrah, Regina! Negyvenezer 
tallér! Valamennyi számom mind kijött. Ma este 
vígan leszünk!“

„A feleségem természetesen örült neki, s 
fazekaival és serpenyőivel tüstént dologhoz látott; 
én meg leültem, hogy leveleket írjak jó embereim
hez a városban és környékén, azonközben meg
rendeltem, hogy egyik cselédem nyergeljen s le
gyen készen a levelek széthordozására. A mint 
hozzá kezdtem az íráshoz, egy szekeret hallottam 
behajtatni az udvarra, kinéztem s láttam, hogy 
épen a sógor. „Jól van,“ gondolám magamban, 
„imhol jön ő a negyvenezer tallérral! Bizonyosan 
kölcsön akar kérni belőle!“

„A sógor bejött, s mihelyt az ajtót betette, 
térdre hullott s igy szólt: „János, én gazember 
vagyok!“

„Azt képzeltem, el akarja velem hitetni, hogy 
elvesztette a pénzt, csakhogy aztán maga számára 
megtarthassa; én is karon ragadtam, s igy kiál
tottam : „Te semmirekellő ! ide a pénzzel!“

„Hisz ki se kaptam még, János!“ mondá 
sírva; „az egekre esküszöm, ki sem kaptam! Öt 
tallér helyett egy fillért tettem fel. Itt a lotteria- 
jegy s itt a collector levele!“

„Mit vala tennem ? Más ember az én helyem
ben boszuságában tán felakasztotta volna magát; 
én ellenben csendes nyugodtan leültem s el tudtam 
lenni a negyvenezer tallér nélkül. Kimentem, s azt 
mondtam feleségemnek : „Regina, nem lesz mulat
ság ma este. Testvéred mindent elrontott. Hagyj 
békét hát fazekaidnak, serpenyőidnek, jer be, kér
dezd meg bátyádtól, hogy van.“ Evvel vége lett 
az egész dolognak.

„Este azonban kimentem, hogy betekintsek 
a régi raktárba, gondolám, az öreg úr tán újból 
mutatkozik, s még nyélbe ütheti a dolgot. Úgy 
tettem; s most már megszoktam, hogy lefekvés 
előtt mindig betekintek oda. De az öreg ur az óta 
soha sem mutatkozott — épen oly makacs, mint 
volt életében.“

E kis esemény előadása hangjából minden
ki sejtheti, hogy bácsi ezt akkor beszélte el ne
kem, mikor már jóformán megnyertem volt bizo
dalmát.

Oroszországban olyan intézkedés van, mely 
szerint mindenki némi katonai rangban áll. Az ál
lam-tanácsosnak tábornoki, az egyetemi írnoknak 
őrmesteri rangja van, s igy tovább. Rokonságom
ra s meg arra támaszkodva, hogy ereimben Fal
sen vér foly, már gyermekkoromban meglehetős 
hetykén viseltem magamat s a bácsi asztalánál et
tem, mint a kereskedő-segédek ; de a férfi cseléd
ség szobáiban háltam. Mikor az iskolában felvit-
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ink a felsőbb osztályba, otthon is a kereskedő-se- 
gédség szobáiba léptettek elő. De mikor egyetemi 
tanulóvá lettem, egyszerre átugrottam a könyvivő
ket ; szabad lön nekem a bácsi mellett menni az 
utczán, s külön hálószobát nyertem a kapu felet
tiek egyikében ; végre, mikor a második vizsgát 
is letettem s theologiát kezdettem tanulni, szünidő
re hazajöttömkor úgy találtam, hogy hálószobám 
a főépületben van, a bácsi külön szobája közelé
ben, a ki még a körbe is bevezetett mint tagot. 
Ez idötájt beszélte ö el nekem a fennebbi ese
ményt.

Mikor azonban mint hittani jelölt tértem ha
za, az első este kártya-társaságot hivtak az én 
tiszteletemre. Bácsi személyesen játszott velem, s 
a vendégek hazatakarodása után, egy háromágú 
ezüst gyertyatartót felvett s előttem világított a 
nappali szobán keresztül egy kis szobába, mely
ben egy damaszk függönyös ágy állott, s igy szólott 
hozzám : „Ez a két szoba a tied“ ; a mekkora meg 
tiszteltetésben halandó ember nem részesült a bá
csi házában. E szavakkal magamra akart hagyni, 
azonban az ajtótól vissza fordult hozzám s mély 
felindulással igy szólott: „Lajos, sokszorosan kö
szönöm neked; boldoggá tettél engem“ ; s e sza
vakkal a jó öreg kisietett a szobából.

Ezt az estét több rendbeli ünnepély követ
te ; a bácsi barátai egymásra adták az estélyeket 
az én tiszteletemre. Bármennyire óhajtottam vol
na, még sem volt alkalmam, hogy bácsival huza
mosabban beszélgethessek, pedig láttam hogy va
lami bántja. Gyakran mélyen elgondolkodott, s 
mikor nagy bajjal rávette magát, hogy megsza- 
kaszsza gondolatai lánczsorát, vidámsága erőltetett 
vala. Tartottam tőle, hogy nagy veszteséget szen
vedett, vagy olyan kétes speculatioba elegyedett, 
melynek következései még megzavarhatják agg
kora nyugalmát. Azonközben úgy teszett nekem, 
hogy gyakran szegzi rám tekintetét, mintha vala
mi különös mondanivalója volna; azt is gondol
tam, hogy ez a valami bizonyosan olyasmi lesz, a 
mi lelkét nyomja; mert pénzre vonatkozó ügyei
ben se nem segíthettem rajta, se tanácsot nem ad
hattam neki.

Végre, egy reggel, mikor reggelinél találkoz
tunk, meghivott, hogy sétáljak vele a mezőre. Fel
mentünk a malom árka mellett, hová egy sor há
zat építtetett volt a szegénység számára, s a miért 
a király őt a dannebrogi rend lovagjává nevezte 
ki. A lakosok kijöttek eleibe, köszöntek neki s 
meghívták házukba ; s én láttam hogy rendkívül 
meg vala indulva szeretetteljes ragaszkodásu
kon.

Innen lementünk a tengerpartra. Itt egy 
hajó állott megrakodva áruczikkekkel az ő raktá
raiból. A mátrózok és munkások köszöntötték bá
csit, s jelenlétében kétszerezett tűzzel folytatták 
munkájokat. A kapitány szélről beszélgetett, s azt 
számitgatta, mikor érkezik meg Norvégiába s 
mennyi nyereséggel adandja el a hajó terhét. Nem

tudtam megfogni, miért tölt el könyüvel a bácsi 
szeme, s miért ment el onnan olyan hirtelen. Még 
egy szót sem szólottunk volt egymáshoz, s hall
gatag sétánkat folytattuk, ki a város kapuin, a bá
csi szántóföldéi felé ; magam is éreztem azt a cso
dás lelki levertséget, a mi úgy látszik a közele
dő szerencsétlenség előérzete.

Mikor nem igen messzi valánk a kapun kí
vül, bácsi karon fogott s mélyen sóhajtott. Én el
tökéltem magamat s igy szóltam: „Mi baja önnek, 
bácsi ?“

„Lajos“, monda bácsi, „neked megmondom ; 
de egy szót se szólj nénédnek. Pénteken este, a 
mint a régi kis raktár mellett elmentem s szoká
som szerint belé tekintettem, az apámat láttam !“ 
E szavak után bácsi előmbe hajolt s szemem közé 
nézett.

Borzadás futott át minden ízemen; de an
nak tudása, mennyivel tartozom az Öreg urnák, 
erőt adott nekem, hogy elfojthassam érzelmeimet, 
s mosolyogva válaszoltam : „Oh bácsi, ön csak nem 
hiszen az ilyesmikben, ugy-e ?“

„Merőn nézett rám !“ folytatá bácsi, „s sze
mét béhunyta egy pillanatra.“

„Könnyű az egésznek a magyarázatja,“ mon
dám, „mikor ön abba a régi raktárba benéz, min
dig reá gondol; s most, miután én hittani jelölt let
tem s az ő nevét viselem, ön hihetőleg még többet 
gondolt rá mint rendszerint és igy állíthatta kép
zelő tehetsége oly élénken szeme eleibe.“

„Igen de . . .  Lajos, mondom neked“, folytatá 
bácsi tompa hangon, „merőn nézett rám, még pe
dig olyan nyájasan nézett rám, a mint élete nap
jaiban sohasem.“

„Oh bácsi! ugyan miért háborítja fel magát 
e félékkel? Hisz ön, istennek hála, még oly ép s 
erőteljes, oly lélek- és életteljes, hogy csupa öröm 
Önre nézni.“

„ügy hát neked eszedbe jutott, hogy az ha
lált jelenthet ?“ monda bácsi.

Szerencsétlen modorban találtam volt ma- 
gyarázgatni; de a veszély nagysága fentartá lé
lekjelenlétemet s igy szóltam mosolygva.

„Meghalni? Úgy van, az efféle persze hogy 
jelenthet halált; de e szabály szerint Jensnek, a 
kocsisnak, száz- meg százszor meg kellett volna 
halnia,mert mikor fekünni megy, ö minden este lát
ja a maga tulajdon arczát abban a vén raktárban.“

E szavaknak feltünoleg jó hatásuk volt bá
csira. „Látja e ig a z á n k é rd é . „Akkor tán ma
gában a raktárban van az egésznek az oka; a vi
lágosság háránt esik belé — én bizony leron- 
tatom.“

Még bácsi saját gondolatai fonalát szőtte to
vább s tán építkezési újabb tervekkel bíbelődött, 
én azon gondolkodtam, mikép figyelmeztethetném 
Jenst a kocsist legjobb szerivel arra az esetre, 
ha bácsi kérdezősködni találna tőle.

Ez alatt egy domb tetejére érkeztünk. Itt 
bácsi megállott, hogy pihenjen egy keveset. Me-
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gettünk feküdt a város szép kis tengeröblével, 
melynek vizében a kék ég tükröződött. A kémé
nyek füstölögtek. Galambok repkedtek a tiszta 
légben, s az aranyos szélvitörla fényesen ragyogott 
a bácsi raktárai tetején. Előttünk feküdt a mező; 
s az alattunk elterülő szántó földeken a bácsi em
berei arattak nagy szorgalommal, s a sárga gabo
na gazdag rendekben hevert a tarlón.

„Lajos“, monda bácsi hosszú szünet után, 
„a mi papunk sokkal többet hajt az én piros bo
romra, mintsem nagyon bizhatnám benne. De te 
mondd meg nekem most őszintén, azok a koppen
hágai túdósolc mit tartanak a halálról és a halha
tatlanságról.“

Csodásán fel valék izgulva. „Meg van írva“, 
mondám, „hogy a test elvettetik halandóságban, 
de feltámasztatik halhatatlanságban ; s mi biztosít
va vagyunk, hogy az igazak bemennek az örök 
boldogságba.“

„Úgy van, Lajos“, monda ő. „Ezt mind ta
nultam én is kicsinykoromban , mielőtt konfir
máltak volna, s most jól esik újra hallanom. De 
nézz körül csak ! Ez mind az enyém ! Az a gabona
vetés az enyém; azok az én szolgáim, a kik ha
lálig hívek hozzám. Amott alant a városban én 
vagyok az első ember. Az igaz, hogy a polgármes
tert a király teszi, de ő sem vihetne ki semmit, ha 
én nem akarnám. Amott a szeszgyárom, láthatod a 
füstjét; épen most rakják a tüzet az üstök alá. 
Feljöhet-e mind ez az égbe az én halandó testem
mel ? Ezek, úgy tetszik nekem, mintha teljesleg 
részei lennének en magamnak.“

„Bácsi“, mondók, „ön most úgy beszél mint 
Valdemar király. 0  azért imádkozott az istennek, 
hogy hagyja meg neki a vordingborgi kastélyt, s 
aztán még a mennyei királyságra sem vágyik!“

„Nos“, válaszolt bácsi, „mit képzelsz, mi tör
tént Valdemar királylyal az égben?“

„Azt képzelem“, felelék, „hogy nyert ő ott 
valamit, a mi még a vordinborgi kastélynál is 
jobb.“

Bácsi egy darabig hallgatott, s azután ke
zével szemét megtörölve igy szólt: „Most már 
gyerünk haza. De erről egy szót se szólj nénéd- 
nek.“

Haza érkeztünkkor mintha az egész ház 
Örült volna, hogy bácsit láthatja; másnap, úgy 
tetszett nekem, mintha némi buskomoly, de mély
ségesen gyöngéd egyetértés uralkodnék közötte 
és minden körülötte levő között.

A következő vasárnap nekem kelle prédi
kálnom ; a bácsi komoly kérésére vállalkoztam 
volt rá. Isten segedelme és saját bátorságom sze
rencsésen átvitt rajta.

A délelőtti istentisztelet után, mikor mind
nyájan együtt ültünk ebédnél, bácsi csendes és 
hallgatag volt; végre hirtelen jó kedvet erőltetve 
igy szólt: „Ma vigadni fogunk a pap tiszteletére. 
Kiszekerezünk a falura, s egy rakás jóemberün
ket is meghívjuk, hogy jöjenek velünk.“

Erre az egész ház felzajdult, volt lótás fu
tás. Gyermekeket, nagy embereket küldöztek szét 
a városba meghívásokkal. A holsteini nagy kocsit 
előhúzták, a hámokat kifényesítették, s a lovak sö
rényébe veres szalagokat fontak.

„Már hogy Lajos pap lett“, monda Jens a 
kocsis, mig az új barna kanczát kefélte, „olyan 
fényes egy pár lovunk kell hogy legyen, hogy a 
király istálójában se láthassák párját.“

Rövid időn a többi családok mind szeke
rükben ültek; s Jens a kocsis — fényes új libé
riájában — a bakon és a holsteini nagy kocsival 
vezette a menetet, ostorával vigan csattogatva. 
Hosszú sor szekér görgött utánunk, az utolsókon 
volt a fiatalság s szép dalokat énekelt. Az utczá- 
kon vidám arczok néztek ki az ablakokból, s a 
mint előttük elhajtattunk, szívesen koszöngettek 
nekünk, felettünk a fényes nap szórta ragyogó 
sugarait a tiszta légen át.

Miután a város kapuján keresztül a nyílt 
mezőben a sima útra értünk, bácsi kivette a ko
csis kezéből a gyeplőt, hogy maga próbálja meg 
az új kanczát.

„Mit csinálsz, János?“ kérdé néni, „hadd 
hajtson Jens ; inkább bizom az ö hajtásában, mint 
a tiedben.“

„Az úr jól tud hajtani“, monda Jens udva
riason, „a kancza olyan jámbor mint a bárány, s 
ha egy kicsit megbokrosodnék is, itt vagyok ám 
én.“

„Az isten szerelméért!“ kiálta néni, hát bok- 
rosok-é ?“

„Hogy bokrosok volnának, azt nem mond
hatom, asszonyom“, monda Jens; „a rúdas bolon- 
doskodik egy kicsit némelykor, de rendszerint 
elég jól megy. Asszonyom nem is képzeli, milyen 
jó erkölcsüek ezek a lovak. — Gazd’ uram ! ide 
avval a gyeplővel!“

„Jens többet nem szólhatott. Az út melletti 
sánczból egy tehén jött volt ki, s a rudas ló meg
ijedve, hirtelen félre ugrott, s a kocsit félrerántot
ta az útból, Jens a gyeplő után kapott, de csak 
az eg}7iket tudta megragadni, melyet nagyon m íg- 
rántván, a kocsi felborult.

Mikorra mi kimásztunk a kocsiból s meg
győződtünk róla hogy minden tagunk épen ma
radt, bácsit nem kaptuk. Őt a kocsi messzire el
vetette volt, s mikor fel akar kelni, észrevettük 
hogy egyik lába el van törve.

A falura való vig kirándulás egyszerre 
gyászszá változott. Vig ostor-pattogás és dal kö
zött indultunk volt el; most meg úgy hajtattunk 
haza bácsival, mint egy temetési menet. A barát
ságos arczok még mind ott voltak az ablakokban, 
a nap még mindig oly fényesen sütött, mint kiin
dulásunkkor, de mekkora változás volt bennünk.

Nyolcz nap múlva a seborvos csóválni kezd
te a fejét. A tizenkettődik napon azt mondta néni
nek, hogy kötelességének érzi megmondani, lm
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bácsinak van még elrendezni valója ezen a világon, 
igazitsa el, minden idő-vesztés nélkül.

„Kimondja meg ezt neki?“ kérdé néni, a 
könyvvivőről reám tekintve, de egyikünk sem 
ajánlkozott.

„ügy kát magamnak kell megtennem“, 
monda néni, s szemeit megtörölte; „ez lesz az el
ső kellemetlen szavam hozzá.“

Néni bement a bácsi szobájába, s egy óráig 
együtt maradtak. Mikor néni kijött, nem sirt, ha
nem azt mondta nekem : „Bátyád látni akarja 
mindegyik cselédjét, hivd fel őket.“

Mindnyájan tudták, hogy bácsi meghal ; s 
mikor hallották kívánságát, hogy mindegyik men
jen fel s búcsúzzék el tőle, épen olyan volt mint 
karácson reggelén, mikor mindegyik templomba 
megy.

Tizennyolcz férfi cselédje egyik a másik után 
bement a szobába, megfogta a kezét s azt mondta: 
„Isten hozzád, gazd’uram.“ Ezeknek az emberek
nek zeelandi kemény arczkifejezése, mondhatni, 
egykedvünek és közönyösnek látszott, a mint ott

állottak szobája ajtója előtt , de mikor egymás
után kijöttek, öltönye újjával törölte a szemeit és 
sirt mindegyik.

Másnap reggel bácsi meghalt.
Az egész város kikisérte, de testét férfi cse

lédei vitték. Nehány tanulónak, a kik Koppenhá
gából jöttek volt a városba, egyeleinte furcsán 
esett, mikor a testvivők között látták az ő két ju 
hászát falusi veres kabátban, s hallották a tizen
nyolcz férfit zsoltárt énekelni. De mikor a kopor
sót lebocsátották, a földet hányni kezdették rá és 
ezek az emberek ott állottak, arczukat kalapjuk 
megé rejtve, azután meg halványan és hallgatva 
mentek ki a sirkertböl, magok a diákok is elko
molyodtak.

Nehány nap múlva, a mint feljöttem az ud
varról, hallottam, hogy ezek az emberek énekel
nek. Mindnyájan azon szavakat énekelték, azon 
dallamra. Ezt a dalt egyikök készítette bácsira, e 
volt a refrainje:

„Adjon isten neki örömöt az égben!“
—r.

„CANWASS-TOWN“
A VÁSZON-VÁROS.

— Ausztráliai életke'p. —
Ausztrália, a vágyak és remények hazája, 

Angolország előtt harag, megvetés és félelem tár
gya lett, mióta a derék gentleman-osztály és a ki
vándorlásra készülősködő nyomorult nép nem em
lékezhetik meg róla a nélkül, hogy a „Canwass- 
town“-t, a vászon-várost is bele ne szője a beszéd
be. Hogy mi az a vászon-város, azt tulajdonképen 
nagyon nehéz elmondani. Bizonyára egy — több, 
mint 10,000 lakost számláló — város, mely csupa 
vászonból van építve, s mégis oly szilárd, oly ál
landó, oly valóságos város, mintha sátrai, melyek
ből áll, a földbe volnának gyökerezve, salakosok, 
kik e sátrakban laknak, eltéphetlen kötelékekkel 
volnának azokhoz bilincselve, elválhatlanul hoz- 
zájok átkozva!

Eleintén a sátor csak ideiglenes lakóhelyük 
volt a kivándorlottaknak; az aranyásók, kik Mel- 
bourneban, vagy más ausztráliai városban helyet 
nem találtak, sátrakat ütöttek fel a városok kör
nyékén ; azokhoz mások csatlakoztak, s igy aprán- 
kint egész táborok keletkeztek, melyek ép oly 
gyorsan tűntek el, mint a hogy megalakultak. E 
sátrak épen oly kevéssé voltak állandó lakhelyek, 
mint azon táborok, melyeket felütött sátraikkal az 
aranyásók közvetlen a bányák-, a „diggings“ kö
rül képeztek. Később azonban találkozott egy 
olyan fajta népség, mely soha sem juthatott az 
aranyásásig, s hevenyészett sátraiban állandó la
kónak kényszerült maradni, mert lehetetlen volt 
neki távoznia. Ausztráliában csak az anyagi erő 
boldogul, e szerencsétlen néposztály pedig épen

lelkileg müveit egyénekből áll, többnyire gentle
manekből, vagy művészekből, a kik a sors vagy 
kincsvágyuk által űzetve, eljöttek a távol világ
részbe, nem gondolva meg, hogy nincs egyebük, 
mint a fejük, — ez pedig, utólagos szomorú ta
pasztalatok szerint, Ausztráliában a legroszabb 
dolgozó szerszám, — és hogy lábaik és karjaik 
izmait nem tudják megkivántató képességgel mű
ködtetni ; miután a csekély mennyiségű arany, 
mit otthonról hoztak, az arany hazájában hamar 
kifogyott, s ők az arany hazájában újat ásni nem 
tudtak, kénytelenitve valának visszavonulni sát
raikba s ott úgy berendezkedni, a mint lehetett. 
Az ideiglenes sátrak e szerint állandó lakhelyek
ké lettek, a tábor erős várossá, a műveltség és 
szellem egyetlen menedékévé Ausztráliában, ahol 
10,000 kétségbeesett gentleman és művész él, 
olyan életet, melyet otthon Londonban „starva- 
tion“-nak neveznek, a mi olyas valami tengődést 
jelent, melyben az ember se élni, se halni nem 
tud amúgy igazában.

„Canwass-town,“ a vászonváros, mint mon
dók, 10,000 lakossal bir; mintegy félórányira fek
szik Melbournetól, és mindenek előtt azon megbe- 
csülhetlen előnyt nyújtja, hogy a ki ott lakik, az 
bizonyára saját házában lakik, és se adót, se 
szállásbért nem fizet. A szállásbér Melbourneban 
egy nyomorult kis szobácskáért hetenkint két font 
sterling (20 forint); „Canwass-town“-ban pompás 
háza, azaz sátra van az embernek — ingyen.

Ha a tízezer müveit gentleman és művész 
esetlegesen ugyanannyi műveletlen katona volna, 
akkor lenne közöttük egy káplár, a ki gondos
kodnék, hogy mindenfelé rend és tisztaság ural
kodjék s a sátrak bejáratai szabadon maradjanak ;
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a fegyelem pótolná a városi tanács hiányát; ha
nem „Canwass-town“-nak nincs káplárja, annál 
kevésbbé városi tanácsa; „Canvass-town“-t csupa 
szabad gentlemanek lakják, a kik sohasem gya
korolták magukat a seprű kezelésében és épen oly 
kevéssé tudnak csatornát, mint a hogy aranyat ás
ni. El lehet tehát képzelni, mily ékes rondaság 
uralkodik, mily rengeteg szemétdombok gyűlnek 
össze a műveltség és szellem e menedékhelyén ; a 
keleti városok klasszikus szennye s mindazon 
nyomor, melyet — az előrehaladt, modern civi- 
lisació undok kinövéseként, — London legszél
ső, földhöz tapadt szegény irlandiak által lakott 
városrészeiben találhatunk, egyesül a legújabb 
világ e vászon-városában, hol a szellemi élet, meg
vetve a tevékeny, anyagi, aranyásásba mélyedt 
élettől, egyedül teng, rohad és enyészik.

A müveit angol körök tagja, az úgynevezett 
„gentry“, ki oly sokat tart a „comfortable home“ 
czimre, s igazi otthonjában, visszavonulva az ér
teden csőcseléktől, finomult társaséleti szokáso
kat és szertartásoskodásokat ápol: itt, e vászon
városban is, örökké különválva maradt, finomult 
társaséleti szokásaival és szertartásoskodásaival, 
a buta, aranyat ásó és nyerő tömegtől.

A vászon-város lakói még mindig úgy öl
tözködnek, mint nemes emberek ; de épen ezért 
a gyarmatok többi lakói kerülik őket, mint a dög
vészt; ez a leghasznavehetlenebb öltözet Ausz'rá- 
liában ! A ki ottan biztosítani akarja magát rab
lás és tolvajlás ellen, csak egy gentleman ruháit 
vegye fel; akkor aztán biztos lehet, hogy nem jut 
megraboltatási vagy meglopatási veszélybe, mert 
bizonyára senki sem fogja öt valami, a szerencse 
által felkarolt aranyásónak nézni, a kit érdemes 
megállítani az utón a pénzéért. „Canwass-town“- 
nak minden város fölött az az előnye van, hogy 
az ember a legnagyobb biztonságot élvezi benne, 
a milyet csak városban élvezhetni; migkünn gyil
kosság és rablás a legiszonyúbb módon dúl, addig 
a lenge vászon-szövedékek lakói nyugodtan és 
boldogul élnek finomult társaséleti szokásaik és 
szertartásoskodásaik közt; természetesen egészen 
elvontan véve a dolgot, mert az anyagi jólét, mely 
a magasabb szellemi műveltségnek alapja „Can- 
wass-town“-ban bizony nem található.

Minden, mi az életet széppé, kellemessé és 
kényelmessé teszi, mint zongorák, könyvek, ké
pek — stb., halom számra vannak még ugyan a 
vászon-városban, de minek tárgyi értéke van, azt 
mind eladták a derék gentlemenek és művészek, 
hogy az anyagi életet fentartsák, s igy csak azért 
vannak még hajdani fényüzésök maradványainak 
kényszerű birtokában, mert azok megvásárlására 
nem találkozik vevő Ausztráliában. Mire is használ
nának a durva hajóslegények, bányászok, vagy fe- 
gyenczek, kik véletlenül aranyat találtak, egy 
zongorát vagy festményt? Adjatok nekik aranyuk
ért bort, sört, pálinkát, vagy állatias érzékiségük
nek megfelelő más élvet, s biztosak lehettek, hogy

Ők azokat becsülni és drágán fizetni fogják ; ellen
ben a hajdani fény és uraság elzüllött tárgyait 
még csak egy tekintetre sem méltatják, nemhogy 
zsebükbe nyúlnának azok megvásárlása végett. 
A vászon-város lakosai naponkint a legnagyobb 
készséggel állítják ki ilyes holmiaikat eladás vé
gett, hogy árukból legsürgetösebb szükségleteiket 
fedezzék; azonban senki sem alkuszik reájok. 
Asztalok, ágyak , székek s más egyéb még meg
maradt anyagi értékű tárgyak, rögtön és jó árért 
kelnek e l; de mindaz, a mi a lelket nemesíti és 
a kedélyt gyönyörködteti, ismét visszavándorol a 
szennyes sátor-szárnyak mögé. Lélek és kedély 
nem találnak itt vevőre, és ezért el lehet mondani, 
hogy „Canwass-town“ a piszok, nyomor és éhség 
városa, egyszersmind a magasabb műveltség zsib- 
vására.

Hogy Ausztrália talaja méhében aranyat 
rejt, az kétséget sem szenved, hogy ez arany né
ha a földnek puszta feltúrása által is előtűnik, pél
dák bizonyítják : de hogy átalában hosszú, terhes 
munka által szerezhető csak meg, e felett már 
körülbelül tisztában vannak Ausztráliában csak
úgy, mint Angliában. És a föld, mely aranyat te
rem, semmi esetre sem nyújt csak úgy magától 
kész házakat, székeket, asztalokat és egyéb embe
ri lakásra szükséges készséget; e tárgyakat mind 
ismét vagy nehéz munkával ott helyben kell elő
állítani, kifaragni és összetákolni, vagy még ne
hezebb munkával és temérdek költséggel távolról, 
rengeteken és sziklás hegyeken keresztül, járat
lan utakon kell hozatni a telepig, mely az arany
bánya körül alakul. Azok, a kik ily tárgyak elő
állítására oly országban, a hol anyag és munka
erő oly kevés van, vállalkoznak, vagy a még ter
hesebb szállítást véghez viszik, e szolgálatukért 
nagyobb dijat követelnek, mintha erre fordított 
idejüket a legeredménydúsabb aranyásással töltöt
ték volna; mert hiszen, mig a faragással vagy 
hurczolkodással foglalkoztak, talán ráakadtak vol
na a hatvan fontos aranyrögre, melyet mindenki 
kere*, mióta a porarany mellett apró aranygörön
gyöket is találtak.

így történik, hogy a kik értenek valamit a 
furásfaragáshoz, vagy széles vállakat és izmos ka
rokat tudnak tárgyak hordására ajánlani: nagyob- 
bára jobb jövedelemben részesülnek, mint a kik 
vállaikat és karjaikat aranyásásra vagy aranymo
sásra használják. De mit keressenek itt a vászon
városi gentlemanek és művészek, a kik nem hoz
tak magukkal egyebet, mint fejőket, szellemüket 
és kedélyüket, — és nem izmos vállakat és karo
kat, melyek alkalmasak volnának holmi ácsmes
terségre vagy emelgetésre ? Az „omnia mecurn 
porto“-féle elv igen rósz elv oly országban, a hol 
mindennap uj aranyat kell ásni, mosni, kovácsol
ni, gyalulni vagy bármi más módon kiküzdeni, 
ha az ember régi aranyait nem akarja kezében és 
zsebében csak hirtelen összeolvadni látni.

Az Angliából újon érkezett gentlemannel
10
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hasonló sors éri Ausztráliának azon régibb lako
sait is, kik valami kis jövedelemből élösködve, 
bensöleg azon elégtételes Öntudattal kecsegtetik 
magukat, hogy ők finomabb életmódjuk miatt szin
tén az úgynevezett „gentry“-k közé számíttatnak. 
Vagy félre kell tenniök egy uj bánya nyitásakor 
finomabb életmódjukat, s a hárfát a csákánynyal 
fölcserélni, vagy állhatatosan megmaradniok a fi
nomult életmód mellett és hárfával kezükben a 
vászonvárosba vándorolni, ott továbbra is hűn ál
dozván a múzsáknak. Jövedelmük, melyet hova
tovább fölemésztenek, nem volna elegendő a ház
bér fizetésre se, s a vászon-városban legalább 
ingyen kapnak szállást.

Hogy e múzsa-ihlet közepeit is éhen ne 
haljanak , kényszerítve látják magukat a vászon
város derék gentleman és művész lakói valamely 
mesterséghez vagy iparághoz fogni, a mely, a 
nélkül hogy izomerejüket valami nagyon igény
be venné, fenmaradásukat biztositja, s, előbbeni 
életükkel is némi öszhangzatban van. És minden 
kereső állás között egy sem látszik oly megfele
lőnek, a hajdani gentleman vagy művész képessé
geihez illőnek, mint a „valet de chambre“ állása, 
mert ahhoz kevés erő, de sok ügyesség kell; ez 
okból nem szokatlan, hogy a valamikori kamarás, 
Ausztráliában mint komornyik szolgálatát ajánl
ja ; valamint az sem, hogy a lady komornának 
áll, s a félreismert lángész libériát húz. Mind e 
gentlemanek, ladyk és félreismert lángész-sereg 
nem gondoltak egyebet, midőn Angliát az ö „com
fortable home“-jaival elhagyták, mint hogy Ausz
tráliában az arany csak úgy hever szerte a föl
dön, s az ember fölszedi, mintha a tengerparton 
kavicsot szedne; és ők készek valának hajlon- 
gani, akár görbére hajtogatni derekukat, sőt vál
lalkoztak volna még mindazon piszok lemosására 
is, melyet a hirtelen szedegetés közben az arany
nyal együtt netán felmarkolandottak; azonban az 
aranyszerzés valódi nehézségeiről a legkisebb sej
telmük sem volt.

A milyen a bűn, olyan a büntetés. íme Ausz
tráliában csakugyan kénytelenek hajlongni, dere
kukat görbitgetni, de nem mint aranykavics-sze
dők, hanem mint komornyikjai és komornái egy 
szerencsés aranyásónak, a ki a „diggings“ ne
hézségeit eredménynyel küzdte végig és most 
végzett munka után pihenni akar. És kik ezek a 
szerencsés aranyásók? Megszökött hajóslegények, 
szabadon bocsátott fegyenczek, kőmivesek és 
földdel dolgozó mesteremberek, a kik ezer ve
szély és fáradság után, mélyen a föld gyomrában 
egy „nuggel“-ra, úgynevezett aranyrögre, buk
kantak !

Ez még semmi sem volna; de egy más ne
hézség áll elő. A gentlemanek legnagyobb kész
ségének daczára, melylyel inasokul kínálkoz
nak, határozott ellenszenvet mutatnak ez elbi
zakodott, felfuvalkodott semmirekellő szerencfte- 
fiak a gentlemanek személye és szolgálatai iránt.

E boldogtalan ellenszenv minden tekintetben nyil
vánul. A fehér, sima kéz a legroszabb ajánlat; az 
olyan kéznek gazdája, melyen meglátszik, hogy 
soha a seprőt nem kezelte, vagy csizmát nem 
tisztított, irgalom nélkül visszautasittatik. Még e 
proletár népség feleségei is vonakodnak magukat 
úrnők által szolgáltatni, a kiknek beszéde és mo
dora előttük ismeretlen. Minden, a mi bájra, mű
veltségre, vagy finomult ízlésre emlékeztet, meg
bukik Ausztráliában. A hol egy korcsmárossá lett 
aranyásó naponkint könnyű szerrel tiz font ster
linget keres, a hol a bérkocsis kezébe sem veszi 
a gyeplőt, mig csak ugyanabba a markába egy 
aranyat nem nyomsz, a hol csak nyers anyagi 
erő fizettetik meg: mit keressen ott a báj ? Hát a 
vászon-városba való a báj, műveltség és finomult 
ízlés, hogy ott tétlenségében elrohadjon ? A görög 
és latin nyelv tudása meg véglegesen kárba vesz 
oly országban és társaságban, hol a tiszta angol 
nyelvet, a magasabb, müveit angol körök nyel
vét többé nem értik meg.

Hogy ez ellenszenv a gentlemanek és ladyk 
iránt némileg enyhittessék, a felsőbb papság min
denfelé szónoklatokat tart, melyek megértessék 
a szerencsés aranyásókkal, hogy utóvégre a gent
leman is csak ember, azért szolgálatát nem kell 
visszautasítani; hogy keresztyéni méltányosság a 
műveltséget pártolás alá venni, habár az annyira 
sülyedt légyen is, hogy életfentartás végett szol
gálni, vagy kézimesterséget űzni kénytelen — stb. 
De ki hallgat Ausztráliában a szónoklatokra ? A 
szerencse által megáldott aranyásó pénzéért vala
mi kézzelfoghatót akar venni; lelki képességek, 
műveltség, művészet és tudomány az ö nyelvében 
mind „non-sense“, agyrém.

Az utazás Anglia bármily távol részéből 
Ausztrália partjáig sem nagyon terhes, sem na
gyon költséges; a nehézségek és költségek csak 
akkor kezdődnek, midőn arról van szó, hogy 
Ausztráliában az ember helyre vergődjék, vala
mely városba, vagy bánya-telepre jusson. Az a 
több ezer mértföldnyi ut, melyet a kivándorló An
gliától Ausztráliáig tesz , nem oly költséges, mint 
az a pár mértföldnyi, melyet a hajó kikötési he
lyétől addig a pontig hátrahagy, melyen megálla- 
podhatik. Azok a hordárok és fuvarosok , kik a 
kivándorló podgy ászát a hajóról a száraz földre 
szállítják, épen azon széles vállu, izmos karú em
berek, a kik kárpótolni akarják magukat azokért 
az aranyrögökért, melyeket a szállítással töltött 
idő alatt — találhattak volna!

A legnyomorultabb gebének csupán etetése 
naponkint két font sterlingbe kerül, - nem is szá
mítva azt a kétszáz font sterlinget, mely a hajó 
állomási helyétől Melbourneig, mint fuvarpénz, 
az állomásokon elmegy. De ha már egy ló tar
tása ennyibe kerül naponkint, mennyibe kerül 
egy gentlemannek a maga-ellátása ? Természete
sen, ha a gentleman nagy podgyásza helyett szé
les vállakat és izmos karokat hozott volna magá
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val, hogy holmiját maga szállíthatná valami uton- 
módon a legközelebbi „diggings“-ig, aztán ott 
neki feküdhetnék a munkának : akkor szerencsét 
próbálhatna ; ha rögtön ökölnyi aranyrögöket nem 
találna is , találna elég aranyhomokot, hogy vál
lait és karjait folytonosan erélyes működésben 
tarthassa, előre feltéve, hogy képes daczolni a rontó 
hideggel, nedvességgel és mindenféle szükölkö- 
déssel szemközt.

A ki azonban "Ausztráliában is gentleman
életet akar folytatni, az kénytelen „Canwass- 
townu-ba, a vászon-városba menni, a hol ingyen- 
szállást talál és mindazon kényelmet, melyeket 
szerényen vázolni megkisérlettünk.

Közli. ,
MAJOR BÉLA.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

„Hajdani salonok“ czim alatt Páriában 
érdekes könyv jelent meg,*) „Salon“ alatt oly 
tírsaságot értvén, melyben a szellem, műveltség 
és szeretetre méltó viselet a fő kellék, minden 
egyéb csak mellékes lévén, nincs többé azon vi
rágzásban, mint 1709 tői 1830 ig. Diplomaták, 
művészek, irók, s minden a mi nevezetes
ség, a salonokban találkoztak. 1790 előtt az 
aristocraták kiváltsága, 1830 után a pénz minden- 
hatósága gátlá a saloni élet virágzását. A nevezett 
könyv leírja három emberélet salonjait, — még 
pedig nemcsak azon nevezetesebb személyiségek
ről szól, kik e salonok hősei voltak, hanem el
mondja mindazt, a mik a salonok fecsegésének 
tárgyait tették. Számos nevezetességről találni 
benne adomákat.

Az 1813-ban meghalt Delille nagyon rút 
arczú s rikácsoló hangú ember volt. S mégis a 
társaskörökben felolvasott költeményeit leirhatlan 
lelkesedéssel fogadták. Mindenki csodálta, csak 
felesége bánt vele gonoszul. Az asszony azt a 
rósz szokást vette fel, hogy a férjnek saját mun
káit haj igálta fej éh ez . Ily alkalommal mondá egy
szer neki Delille : „Édes lelkem, várj legalább, 
míg kisebb formátumban adják ki munkáimat. 
Akkor nem fáradsz ki annyira emelgetésökben.“

Delille után Chateaubriand lön a közönség 
kedveltje. De az áhitatos költő nem sokáig örül
hetett ennek a szerencsének. Ifjú korában szép 
ember volt s nem birta türelemmel viselni a vénü
lés eszméjét. Csapásnak tekintő, hogy szépsége 
szemlátomást enyészik. Egy-egy redő, egy-egy 
ősz hajszál boldogtalanná tette — szelleme és 
nagy tehetsége'daczára ; s a már ifjú korában jel
lemében nyilatkozott mélaság később gyógyíthat- 
lan búskomorsággá vált. Agg kora nem járt fel
tűnő elgyengüléssel vagy fájdalmakkal: szenve

*) Les salons d’autrefois. Souvenirs intimes. Par 
Madame la Comtesse de Bassanville. (Paris. Brunet.)

dése abban állott, hogy nem ifjú többé. Lesütött 
szemmel, némán ült barátjai és bámulói közt, nem 
ügyelve szavaikra. Legmeghittebb barátja Reca- 
rnierné asszony volt, ki hasonlókép az ifjúság el
enyészte miatti keservekben szenvedett. Minden
nap együtt voltak egymás vigasztalására. Belgio- 
joso herczegné, a gonosz nyelvű nő, leírja őket. 
Számos éven át, úgymond, semmi változás társal
gásukban. A salon egyik zugában Recamierné, 
a másikban Chateaubriand ült egy nagy karszék
be temetkezve. Hogy a két öreg tiz éven át min
den nap együtt theázott, nincs benne semmi cso
dálatos,* de hogy mindig úgy viselik magokat, 
mintha az nap látnák először egymást s ez valami 
fontos esemény volna, kissé nevetséges. „Paran
csol ön egy csésze theát, Chateaubriand ur?“ — 
ezt mindig ugyanazon hangon mondja Récamier- 
né már tiz esztendő óta. „René“ pedig tiz év óta 
ép oly változhatatlanul ezt feleli r á : „Nagysád 
után.“ „Hát egy két csepp tejet?“ — „Csak ne
hány cseppet.“ — „Nem tetszik még egy csészé
vel?“ — „Nem engedhetem meg, hogy nagysád 
fárrszsza magát.“ így foly ez egy-egy fél óráig, a 
nélkül, hogy csak egy szó változás volna benne.

Hasonló barátság volt Royer-Collard és 
Baour Lormian közt. Royer-Collardot, a doctri- 
nair politikai párt vezérét, pedáns embernek hi- 
resztelték. Pedig az életben szellemdús, elmés 
ember volt. Egyszer egy fiatal nő kérte, mondja 
meg neki, mi különbség van a classicusok és ro- 
manticusok közt. 0  igy felelt: „A classicusok vé
geztek minden classist, s a romanticusok nagyon 
rászorultak amazok példájának követésére.“ Mint 
tanítót a forradalmi napokban tanítványai köz- 
megegyezéssel kifütyülték 5 de ő a folytonos kia
bálás, dörömbölés és fütty közt az óra végéig 
folytatta előadását. Sok diák, ezen felbőszülve, 
kisérte az utczán is hasonló zajgással, s ö a leg- 

„nyugodtabban s szokott lépésben ment előttük. 
Végre az egyik szajnai hídhoz érkeztek, hol híd
pénzt kellett fizetni. Royer-Collard egy száz-sous-t 
vett ki zsebéből, oda adta a hidőrnek s igy szólt : 
„Semmi sem jár vissza belőle, fizetek a diák ura
kért is.“ Gondolni lehet, hogy ez megszűnteié a 
további ellenségeskedést. Barátját, Baour Lor- 
miánt már elfelejtette a világ ; de a jelen század 
elején nagyon hires ember volt. „Ossian“ költe
ménye példátlan kapósságu volt, — egészen divat
ba hozta a „bárd“-okat, Fiongalt és Malvinát, úgy 
hogy közönséges emberek e nevekre kereszteltet- 
ték gyermekeiket. I. Napoleon buktával ő is ki
ment divatból. Fájdalommal látta, hogy a könyv- 
zsibárusok, kik a könyveket áraik szerint soroz
zák a kirakatokban, a szerint, a mint 5, 10, 25, 
50 centime-esek, vagy több frankosok, az ő mü
veit mind a 25 centime-esek szekrényébe rakják. 
Elejénte bevásárolta őket; de később erszénye 
nem győzvén, legalább megtette azt, hogy betér
vén a zsibárushoz előkérte könyvét, s mintha nem 
ismerné, addig nézegette, mig a zsibárus félre-

10*
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fordult. Ekkor hirtelen a két frankos könyvek 
polczára lopta, s könnyebbült szívvel távozott, 
hogy müve jobb társaságba jutott.

jRomién, kinek napóleoni érzelmű könyvei 
elösegíték a második császárságot, mielőtt Eülöp 
Laios alatt közigazgatási hivatalt viselt, kalandos, 
vásott fiatal ember volt. Tréfás csínjai következ
tében fél Páris ismerte. Különösen szeretett álöl
tözetben kifogni a békés polgárokon. Egyszer pa
rasztnak öltözött s a legnagyobb együgyüséget 
tettetvén arczában és magaviseletében bement a 
leghíresebb órás, Leroy, boltjába. Nagy kíváncsi
sággal kérdé, a zsebórákra mutatva, mik azok a 
furcsa kerek jószágok? — Órák, mond Leroy. S 
mire valók ? stb. A faggatás egy egész óra hosszat 
tarto't, mi közben Romieu több ismerőse ment a 
boltba, gyönyörködni, mint úsztatja a becsületes 
órást. Már arra került a magyarázat, hogy Leroy 
megmutassa, miként lehet mozgásba indítni a cso
dálatos kis gépet. „Minden huszonnégy órában 
egyszer föl kell húzni — igy n i!“ „Soha bizony ! 
mond Romieu ; „s aztán reggel húzza föl az em
ber, vagy pedig estve?“. „Reggel, csupán csak 
reggel.“ — „De hát estve miért nem lehet föl
húzni?“ „Azért, mert ön minden estve részeg, 
édes Romieu ur, sei találja szakasztani alánezot, 
felelt kaczagva Leroy. A csel megbukott s Ro
mieu rovására nevettek most az egyszer, annyival 
inkább, mivel valami igaz is volt az órás sza
vaiban.

A „zeneművészek“ majd minden neveze 
tesbje is előfordul a könyvben : Gretry, Cheru 
bini, Spontini, Rossini és Bellini.

Rossini nagy küzdéssel emelkedett föl. Nem
hogy művészi trónra, hanem egy zenészi székre 
sem tudott szert tenni sokáig. Elejénte kifütyül
ték minden dalművét. Hasonló sorsban részesült 
Rómában a gyönyörű „Sevillai borbély“ is, mely- 
lyel ott akart szerencsét próbálni. A közönség 
nem elégedett meg a szinházbeli fütytyel, hanem 
gunykaczaj és csípős megjegyzések közt üldözte 
szállásáig. Másnap a szerző barátjai nagyobb erő
ben jelentek meg; de minél erősebben tapsoltak, 
annál hatalmasabb lett a fütty és piszegés. A te
rem némely részében már verekedtek, s mivel az 
olasz jobban ért a tőr-, mint az ökölviadalhoz, sú
lyos sebesülések estek. Rossini az egyik szinfal 
mögött állva hiában kiálta, hogy a függönyt le 
kell bocsátni. Épen a piszegők nem engedték, 
hogy diadalok annál teljesebb legyen az előadás 
tovább folytatásával. Ekkor Rossini leszalad a su- 
gólyukba, elkapja kéziratát s haza fut vele. Az 
énekesek súgó nem létében belesültek szerepűkbe 
s az előadást félben kellett hagyni. — Másnap 
reggelig nagy fordulat történt. Rossinihoz mentek, 
kérve kérték tőle a kéziratot s a „Sevillai bor
bély“ a legfényesebben sikerült.

Olasz színpad. Az olasz szinpadon egy idő 
óta élénk mozgalmat vehetni észre. Úgy látszik, 
mintha az olaszok politikai újjászületését irodalmi

nagy változás is akarná kisérni, leginkább dráma- 
irodalmukban. Az uj drámairók elfordultak mind 
a klasszikái, mind a romantikái franczia drámától, 
az angolokra, németekre, főleg Shakspearere ve
tették szeműket. Dall'Ongaro és Revere ez irány 
hősei, kikhez nehány lelkes fiatal író csatlakozott. 
Dall’Ongaro kitűnő helyet foglal el az olasz uj 
irodalomban. Jeles népdalokat és beszélyeket irt 
s igen látogatott dramaturgiai felolvasásokat tar
tott a „dráma összehasonlított történelme“ czim 
alatt. Első drámai kísérletei közül Fornaretto ara
tott legnagyobb tetszést. Újabb müvei közt az „U- 
tolsóbáró“ legkitűnőbb, mely Turinban a „Teatro 
Gerbino“-n folyvást tetszésben részesül. „Phas- 
ma“ czimü szintén uj müvével a régi görög drá
mát igyekezett az olasz szinpadon meghonosítani; 
oly nemű kísérlet, mint Goethe Iphigeniája. Nem 
mondhatni szerencsés iránynak. A németek elég 
derekasan kimutatták a franczia klasszikái dráma 
hamis classicismusát, habár költői beesőket egé
szen semmivé nem tehették, azonban midőn a va
lódi görög classicismust akarták visszaállítani drá
mai müveikben, alig mentek többre némi bámu
latos, de hideg költői másolatnál, s nem tudjuk 
vajon a nemzeti dráma szempontjából nem többet 
ér-e a francziák francziás classicismusa, mint a 
németek tiszta görögössége. A német nemzeti 
dráma semmit sem nyert azzal, hogy Goethe és 
Schiller pályájok második felében többé-kevésbbé 
a görög drámát igyekeztek utánozni, s úgy hisz- 
szük, hogy az olasz sem fog máskép járni. Dali’ 
Ongaro Phasmájában Menander egyik oly elve
szett darabját akarja visszateremteni, melynek 
tartalmát megőrizte a történelem. Jeles kísérlet, 
azonban nincs szoros kapcsolatban sem a költő 
sem társai uj drámai irányával, mely Shakspeare 
felé hajlik. A drámairók mozgalma a színészek
ben uj törekvéseket idézett elő. Egy idő óta nem 
egyszer fordul meg az első rangú olasz színpado
kon Hamlet, Macbeth, Stuart Mária. A király is 
pártolja a drámaírók és színészek e mozgalmát. 
Morelli színészt nem rég a Szent Móricz és Lázár 
rendjeleivel diszité föl. Morelli Modena után Olasz
ország legkitűnőbb színésze.

Lélekjelenlét a színpadon. Párisban az El- 
beuf színházban egy vígjátéki jelenetben egy há
zaspár veszekedését adták elő. Hermann kisasz- 
szony, ki a pörlekedő nőt személyesité, hevében 
igen közel talált menni az asztalon égett gyertyá
hoz, úgy hogy könnyű gaze ruhája lobbot vetett. 
A többi szereplők egyike, Bérangor színész, rög
tön odaugrik s az égő kelmét hirtelen markába 
szoritván, kioltja. A szinészek játékát egy perez
re sem zavarta a jelenet, sőt Béranger egy ügyes 
rögtönzésre használta fel, igy szólván :

„Lám, lám, kedvesem! Mondtam én azt 
mindig, hogy te igen könnyen lobbansz fel!“
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Jan. 12-ken.)

A jó madár. Vígjáték 3 felvonásban. (Vé
ge). — Mindent összevéve, Hubonyák ragaszkodá
sa Wawraneczhez annyira nincs indokolva, hogy 
semmikép nem szolgálhat a szövevény alapjául. 
A mi némi indokkép tűnnék is fel itt-ott, nagyon 
meg van gyengítve a cselekvény folytában. Hubo
nyák leginkább azért fogadja magához Wawra- 
neczet, mert földije, épen falujabéli. Jól van, de 
vajon egy oly aggodalmas és körültekintő nyárs
polgárnak, a minőnek Hubonyákot rajzolja a szer
ző, van-e oka ismeretlen földijével oly nyiltan 
szólani? Nem szökött katona-e Hubonyák, ki az
előtt husz-huszonöt évvel, kiütvén katonapajtása 
szemét, Magyarországra menekült? Nem titkolja-e 
e csínyét még felesége előtt is ? Bevallhatja-e 
oly könnyen szülőfaluját, hol még tán atyafiai is 
élnek, a kiktől Wawranecz hallhatott róla vala
mit? De menjünk tovább. Hubonyák nem kedveli 
a goromba és pazar magyarokat s ezért üdvözli 
oly örömmel a derék Wawraneczet. Ám legyen, 
de vajon Wawranecz nem gorombáskodik-e az 
egész házzal, sőt magával Hubonyákkal is, még 
összeveszésök előtt? Nem pazar, fényűző, része- 
gos-e, ki csak ezüst tálczáról iszsza meg a bort, s 
nagyobb urat játszik a háznál a házi urnái is? A 
harmadik indok is nagyon gyönge. Hubonyák ol
vasván Wawranecz iskolai és másnemű bizonyít
ványait, elcsodálkozik, hogy ily derék, miveit em
ber hivatal, kereset nélkül kénytelen tengődni. 
Megengedjük ezt is, noha a csodálkozás nem igen 
illik egy semmiből fölcseperedett nyárspolgárhoz, 
ki igen jól tudja magáról, hogy az ember mindig 
kap valami foglalkodást, ha dolgozni akar. Azon
ban azt kérdjük : miben tűnik ki Wawranecz csak 
szinleg is, miben van hasznára Hubonyáknak csak 
látszólag is? A kegyencz öt forintjával számolja 
be a hat forintjával járó gabonát, ennyi az egész 
és nem több, a mivel a szerző rajzolni kívánja 
Wawranecz gazdálkodását. Megengedjük, hogy 
ez jellemzi a csaló Wawraneczet, de az, hogy 
Hubonyák elhiszi, legkevésbbé sem jellemzi a fu
karságig takarékos és jó gazda Hubonyákot, s 
érthetlenné teszi a kettőjük közti viszonyt.

Moliére Tartuffejét, ha már gondolt reá a 
szerző s reminiscentiáit nem tudta eredetileg fel
dolgozni, jobban meg kellett volna vizsgálnia, s 
nagyában követnie is. Mily gondot fordít Moliére 
arra, hogy azOrgon ésTartuffe közti viszonyt minél 
érthetőbbé és természetesebbé tegye. Az egész 
expositio Tartuffere vonja figyelmünket s a Per- 
nelle asszony és Orgon családja közti viszálkodás 
egész drámaisággal leplezi föl előttünk a dolgok 
állását. A Kleánt és Orgon közti párbeszéd meny
nyire megmagyarázza Orgon ragaszkodását Tar- 
tuffehez, s Orgon heves és makacs természete, 
melylyel egész családja daczolni próbál, meny
nyire fokozza e ragaszkodást, egész az elvakult-

ságig. A Tartuffe és Orgon közti viszonynak há
rom indok képezi alapját, melyek nagyon drámai 
módon olvadnak Össze, folyvást hatván a bonyo
dalom előidézésére : Tartuffe jól kiszámított kép
mutatása, Orgon vallásos érzülete, hiszékeny, he
ves és makacs természete s az egész család föl- 
támadása Tartuffe ellen. A „Jó madár“ szerzője 
se Hubonyák se Wawranecz jellemébe nem 
tett le semmi erősb indokot, a család feltámadását 
Wawranecz ellen egészen mellőzi a mig szük
ség volna reá s csak akkor használja, midőn már 
Hubonyák is kijózanodott. E nagy hiba az egész 
cselekvényt elrontotta. A Hubonyák és Wawra
necz közti viszony nem lévén természetes, azt 
sem találhatjuk természetesnek, hogy Hubonyák 
minden ok nélkül közli Wawraneczczel egy oly 
titkát, melyet még nejének sem mondott meg 
soha. A szerző még némi átalános indokot is 
mellőzött, melyre különben gondolni látszott s mi 
legalább surrogátumnak beillett volna. Hubonyák 
poharazás közben vallja be Wawranecznek, hogy 
ő szökött katona, azonban a poharazás nagyon 
józan, Hubonyák nem csak hogy nem részeg, ha
nem még csak nem is igen jobb kedvű a szokott
nál. Ha mint részeg vallja be titkát, némi általá
nosságban indokolva lesz vala e jelenet, mely kü
lönben teljességgel nem foly Hubonyák jellemé
ből. Mi máskép járt el Moliére a kényes pont kö
rül, mely mind nála, mind szerzőnknél a bonyo
dalomra oly nagy hatással van. Barátja Argas tit
kos , bizonyos összeesküvésre vonatkozó iratait 
lelkiismeretben vágó ok miatt közli Tartuffevel, ki 
aztán vallásos sophisma utján csalja ki kezéből. 
Orgon összevesz fiával épen Tartuffe miatt, a fiú 
épen oly heves, mint atyja, a fiút bántja, hogy 
Tartuffe még akkor is el tudja bolonditani atyját, 
midőn ő a képmutatót épen leálarezozni hitte; a 
felbőszült atya kitagadja fiát, vagyonát pedig Tar
tuffere íratja át, részint boszuból, részint Tartuffe 
megengesztelése végett, részint pedig azért, mert 
azt hiszi, hogy családja jövőjét a magáénál is 
jobb kezekbe teszi le. Mennyi indok támogatja 
Moliérenél Orgon meggondolatlan tettét! Szer
zőnknél a poharazás az egyedüli indok, de azt 
sem tudta feldolgozni. Tartuffe csak akkor hasz
nálja föl a titkot s az átiratási okmányt, midőn 
leálarezoztatott Orgon előtt s ez kiűzi házából. 
Wawranecz nem vár be ily nemű fejlődést, hanem 
tüstént fenyegetőzni kezd, feladást emleget, mi
helyt megtagadja tőle Hubonyák leánya kezét, 
melyet mindjárt a titok közlése után kér meg. 
Nem azt hibáztatjuk, hogy a szerző müvében más 
fordulattal akarta feldolgozni a Moliéreével ha
sonló összeütközést, hanem azt, hogy e fordulatot 
érthetlenné tette. Ugyan miért haragszik meg Hu
bonyák oly hamar Wawraneczre, az ő legked
vesebb barátjára? Miért nem Ígéri o.da leánya 
kezét az ő kedvelt földijének ? Hiszen, úgy lát
szik a férfiak eszményének tartja, aztán Wawra
necz nem is vén ember. Azt sem helyeselhetni,
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hogy Wawranecz, a mig véletlenül meg nem tudja 
Hubonyák titkát, semmi nemű cselszövényt nem 
indít meg a leány keze elnyerése végett s igy a 
szerző mintegy előre biztatja hősét: csak várjon 
majd ő segít rajta és souverain kegyelméből meg
ajándékozza titkával.

íme mily csinált és indokolatlan e fordulat, 
s mennyire megáll itt a fejlődés egész az utolsó 
felvonás végjeleneteig. Hubonyák óbégat, felesége 
s az ügyvéd vigasztalják, ez ntvSbbi fölmegy Bécs- 
be előre feljelenteni a huszonöt éves szökési his
tóriát s kegyelmet eszközölni most már leendő ipa 
számára. Megnyeri a kegyelmet, megnyeri a leányt 
s ki vetteti a házból Wawraneczet, kit már egészen 
ártalmatlanná tett. Mindez az utolsó felvonás vég
jelenetében történik. Mi szükség ezért egy egész 
felvonást írni, egy csoport henye jelenetet tenni 
épen oda, hol a leggyorsabb fejlődést várjuk? 
Moliére az utolsó felvonásban is gazdag drámai 
életet fejt ki, folyvást fentartja az érdeket egész a 
végjelenetig, s művészien hozza össze müve összes 
személyzetét, mindenkit a maga helyén. Szerzőnk 
átvette tőle a csomónak egy a cselekvénytől távol 
álló, épen idegen személy általi megoldását; ő is a 
műben nem szereplő fejedelem kegyelme által 
szabadíthatja ki hősét épen, mint Moliére. Csak 
ezt nem kellett volna a szerzőnek átvenni Mohe
réből, s úgy látszik épen ezt vette át a legszíve
sebben. Tudjuk, hogy Tartuffe csomójának meg
oldását nem egy kritikus hibáztatja, kivált a né
metek, különösen Schlegel. Nem mondjuk, hogy 
ok nélkül, de előttünk úgy látszik, hogy Schlegel 
itt is, hol legtöbb igaza lett volna Moliére ellené
ben, csak oly felületesen Ítélt, mint némely ma
gyar kritikus, kik az ö példáján lelkesülve, Mö
lleret minden bővebb vizsgálat nélkül le akarják 
dorongolni trónjáról. Moliére sokkal leleményesb 
költő volt, mintsem ne tudta volna idegen beavat
kozás nélkül is megoldani vigjátéka csomóját. Mi 
nem vagyunk drámairó, mégis van annyi inven- 
tiónk, hogy ki tudtuk volna Orgont emelni a hí
nárból a fejedelem kegyelme nélkül is. S Moliére, 
a nagy, még eddig fölül nem múlt vigjátékiró 
képtelen lett volna reá? 0  csak kényszerült úgy 
végezni be vigjátékát a hogy bevégezte, a kor 
fogalmainál fogva is, de leginkább saját egyéni 
körülményei miatt. A fejedelem a régi drámák
ban néha a Gondviselés szerepet játszta, továbbá 
a középkor letüntével, a hübér urak hatalma rom
ján emelkedő uj monarchiára áhítattal tekintettek 
föl az eddig elnyomott néposztályok. Mindez von
zotta Moliéret csomójának kegyelem általi megol
dására, de azon körülmény, hogy még csak félig 
kész müvét is már megtámadták ellenségei, val- 
lástalansággal vádolták, később eltiltatták a ki
rály lyal, kény szeritette a fejedelem által buktatni 
meg képmutatóját az utolsó stádiumban s a trón 
védszárnyai alatt keresni menedéket. Azonban 
e kényszerített bevégzést lángeszéhez méltóan 
hajtotta végre. Orgonnak nem minden ok nél

kül kegyelmez meg a fejedelem; Orgon szolgála
tokat tett régen az államnak, melyeket a fejede
lem most akar megjutalmazni. Továbbá Tartuffe 
Orgon elleni föllépése által maga ejti magát tőrbe, 
a felsőség egy rég nyomozott gonosztévőre ismer 
benne, ki felett már csak a törvény ítéletét kell 
kimondani. A nem tisztán drámai megoldásba is 
mennyi drámai indokot vegyit Moliére, s mi szép 
az mit a rendőrrel Orgonnak, közönségének s ki
rályának mondat.

. Vajon oly nyomás alatt, állott-e a „Jó ma
dár“ szerzője, mint Moliére? Volt-e kénytelen ro- 
szul használni azt, mit Moliére kényszerítve a le
hető legjobban használt? ügy hiszszük a szerző 
is belátja, hogy igazunk van. Nem folytatjuk to
vább bonczolatunkat. Alkalmasint szerző és olva
só egyaránt megsokalták, nem baj, csak azt ne so
kalják, hogy Moliéret folyvást ajánlgatjuk a közön
ségnek , vígjátékiról« nak , kritikusoknak. Ezzel 
nem a „Koszorú“ szinbirálóját sértenék, hanem 
aesthetikai miveltségünk erősbülését hoznák két
ségbe. _ Gy. P.

V E G Y E S .
— A nagy gyűlés lefolytával az akadémia 

heti ülései f. ho 25 én ismét rendes kerékvágás
ba jöttek. A mathematikai és természettudományi 
osztály lévén soros: az első szakra tartozólag 
Weninger Vincze 1. t. tartott értekezést, vagy 
inkább olvasla egy nagyobb munkája „tár
gyait és eredményeit“ e czímmel: „a kölcsönügy 
mathematical szempontból.“ Gyakorlati eredmé
nyéül a tudományos vizsgálatnak azt emelhetjük 
ki, hogy a magyar földhitel intézet kölcsöne több 
mint 7 százalékkal előnyösebb a bécsi bankénál. 
Azután dr. Pólya r. t. jelentette és birálta egy
szersmind Hoibrenknek, a gabonafélék mestersé
ges termékenyítésére vonatkozó javaslatát, me
lyet a szőlő termékenyítési rendszeréről hazánk
ban is elég ismert nevű tudós, a franczia császár 
által tudósokból, gazdákból és kertészekből ala
kított bizottság elé terjesztett vala, s melynek 
széles körben leendő megkisértését a jövő nyárra 
elhatározta a bizottság. A termékenyítés részint 
a föld hengerezése, részint a virágzó gabona him- 
porának mesterséges átszállítása utján történnék. 
Ez utóbbi furcsa egy műtétéi. Három munkás a 
vetéstábla fölött egy kötelet feszit ki s ház végig, 
melyről egész széliében, mézzel gyöngén meg- 
nedvesitett gyapjú czafrangok lógnak le a virágzó 
kalászokhoz, s ezek viszik át a himport egyik 
növényről a másikra. Dr. Pólya czáfolja, hogy a 
hengerezésnek nagyobb hatása volna a termé
kenyítésre, mint bármely földmivelési műtétéinek 
(szántás stb.); a czafrangokat pedig igen durva 
eszköznek mondja a természet, (vagy a kertész 
ecset) bánásmódjához képest, a növény himpora 
átszállításában. Olvasóink közt lehet sok gazda, 
megkísérthetik a hoibrenkelésnek ez uj módját. —

J
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Ezután szintén Pólya ur Magyarország gyümöl- 
csészctét mutatá b e ; szépen festett példányokban, 
sőt jóizü czukros készítményekben is. A gyűlés 
többi tárgyai közül kiemeljük gr. Pálffy Móricz 
kir. helytartó ő excjának az akadémiához intézett 
levelét, melyben az uj választásokat mind, s Tóth 
Kálmánnak 1 lármádé ve történt választását is az 
akadémia ismételt fölterjesztésére, megerősíti.

* Az Izsó-Gschwindt-féle szobor-pör — mint 
olvasóink emlékezni fognak — a pestvárosi ta
nács, mint első bíróság előtt Izsó javára dőlt 
el. A vesztes fél az Ítéletet a hétszemélyes táblá
hoz felebbezvén: az előbbi Ítélet megsemmisít- 
tetett.

* Gr. Károlyi Alajos a budapesti hangász- 
egyleti zenede tőkéjének 500 ftot ajándékozott.

55 Veszter Sándor, a magyar tánczmüvészet 
agg vitéze, mivelöje és fejlesztője, a múlt héten 
halt meg Debreczenben, hol a telet utóbbi évei
ben rendesen tölteni szokta. Veszter a magyar 
tánczot nem csak a hazában terjesztette, hanem 
annak határain túl, a nevezetesebb világvárosok
ban is, mint Párisban, Londonban stb. Temetése 
a múlt vasárnap volt. Nyugodjék!

* A „M. S.“ Mezey József szerencsétlen ma
gyar festészről tesz említést, kinek olajfestményei 
s különösen tájképei az állandó mütárlaton 1852 
óta folyvást közfigyelmet, oltárképei pedig átalá- 
nos elismerést vívtak ki. A megvakulás határán 
áll! Vajha akadnának lelkes honfiak, kik az elha- 
gyatottságban élő művész 12 képét megvevén, 
lehetővé tennék, hogy a gräfenbergi fürdőt — re
ménye végső menhelyét — használhassa.

* Az erdélyi főurak jótékony czélú műked
velői előadásokat fognak Kolozsvárott a tél foly
tán, vagy a nagyböjt elején, rendezni, a magyar- 
országi szűkölködők javára. Eddigelő négy víg
játék van előadásra kitűzve ; u. m .: „Egy csésze 
theau, „A nyolczadik pont“, „Elveszem nőmet“ 
és „Chassé croise.“ A kis Erdély sohasem marad 
a nagy Magyarország mögött, — sőt ez esetben 
elől is jár.

* A m. tud. akadémia titoknoka tudatja, 
hogy a Karácsonyi-féle 200 aranyos drámai pá
lyázatra későn érkezett „Egy választott király“ 
czimű pátyamű, kivilágolván, hogy az még a ha
táridő előtt tétetett postára, szintén pályázatra 
bocsáttatott.

* A zágrábi lövölde és „Kolo“ társulat kö
réből szervezett inségsegélyző bizottmány a ma
gyarországi szükölködöknek, a m. k. helyt, ta
nács utján, egyelőre 2000 forintot küldött a gyűj
tött összegekből.

* Kolozsvárott e hó 23-ikán és 24-ikén a 
hatóság betiltotta a jogászság és vendéglősök ren
dezni szándékolt báljait.

¥ Az „Idők Tanúja“ írja: „Nt. Garay Ala
jos és Kuthen uraknak ma olvastatott fel a pesti 
cs. k. katonai törvényszék előtt a Sz.-István-tár*

sulat naptára miatt indított sajtóperben az Ítélet. 
Garay 40 forintnyi birságra vagy nyolcznapi fog
ságra, Kuthen pedig 70 forintnyi birságra vagy 
14 napi fogságra Ítéltetett. Kuthen felebbezte az 
ítéletet, Garay nem felebbezte.“

* A műegylet január-aprilisi tárlata e hó 
22-ikén nyílt meg, 56 — legnagyobb részt uj — 
művel. A hazai festészetet Than, Molnár, Kom- 
lossy és Mácsik Mária 6 festménye képviseli. Az 
egylet által sorsolásra megvett művek száma 17, 
melyek közül legkiválóbb a düsseldorfi Jansen 
József 400 forintos tájképe.

* Reményit — írják a „F. L.“ — a prágai 
technikusok távírda utján hangversenyre hívták 
meg, de a művész, olaszországi kötelezettségei 
miatt, a meghívásnak nem tehetett eleget. — Re
ményit Bécsben, átutaztában, egy társaságba hív
ták meg, hol egy értékes cremonai hegedűt ka
pott ajándékba.

* A n.-váradi jogászok „Várad“ czimű se
gély-albumot adnak ki saját müveikből a szüköl- 
ködök javára. Az előfizetők 1, díszpéldányra 2 
forintért egy sorsjegyet is fognak kapni, mely 
egy szintén váradi jogász festette olajfestvényro 
is fog játszani. Előfizethetni apr. 15-ikéig N.-Vá- 
radon az akadémiában Kralovszky Mórnál vagy 
gr. Kornis Emilnél. Elég is volna már a segélyal
bumokból. A szűkölködők bizonynyal több hasz
nát látnák, ha a papír és nyomás ára is az ö ré
szökre fordíttatnék: de ha a pénz album nélkül 
nem gyűl össze, hát ajánljuk az albumot is.

* Goethe „Werther keservei“ magyarul már 
sajtó alatt van Bajza Jenő és Zilahy Károly kö
zös fordításában. A könyv igen díszes kiállítás
ban Heckenastnál fog megjelenni. (F. L.)

* A nemz. színházban nem sokára adni fogják 
a véginséggel küzködö Hugo Károly „Brutus és 
Lucretia“ czimű tragédiáját, felerészben a költő 
javára. Ajánljuk nem csak a jótékony, hanem a 
művészet kedvelő közönség figyelmébe is.

* A „Balekfogók“ czimű pályavigjáték isme
retlen szerzője visszavonta müvét a pályázástól, 
kijelentvén, hogy visszalépése se a pályabirák, 
se a szinház elleni demonstratio nem akar lenni, 
hanem csupán müve gyöngeségének elismerése.

* Volkmann Robert ez évben is rendez egy 
hangversenyt, fővárosunkban. Az idei, mint hall
juk, febr. 21-ikén,lesz, több művész részvétével, 
leginkább saját szerzeményeiből összeállítva.

* Plon Henrik, párisi kiadó , felszólitá az 
öreg Dumast, hogy egyszer mindenkorra 60,000, 
vagy élete fogytáig tartó 10,000 fr. évi járulékért 
Írjon számára egy — szakácskönyvet. A nagy 
Sándor egy darabig gondolkozott s azután vissza- 
utasitá e hozzá méltatlan ajánlatot!

* Rossini „Mózese“ Párisban a hét első elő
adáson, az üres házak daczára, 75,000 francot jö
vedelmezett.
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UJ KÖNYVEK *)
A PSYCHÖLOGIA VÁZLATA. Dv. ErdmarmJ. Eduard 

alapján tanításaihoz vezérfonalul irta Molnár Ala
dár, a pesti ref. papnövelde r. tanára. 8r. XX és 144. 
(Osterlamm, Pest.)

RÉGI MAGYAR VITÉZI ÉNEKEK és ELEGYES DA
LOK. XVI-dik, XVII-dik és XVIII-dik századbeli 
eredeti kéziratokból és régi szétszórt nyomtatvá
nyokból egybegyüjté és jegyzetekkel ellátta Thaly 
Kálmán. Toldalék : a bujdosó Balassa Bálintnak 
két eddigelé ismeretlen költeménye. I, II köt. t. K8r. 
436, 428 11. Ára a két kötetnek 4 ft. (Lauffer, Pest.) 

BERTA KIRÁLYNÉ. Történeti regény a XI. századból. 
Irta  Bolanden Konrád, forditá Garay Alajos. Kiadja 
a szent-István-társulat 1863-ik évi tagilletmeny. 8r. 
444 1. Bolti ára 1 ft. (Emich nyomdája, Pest.) 

RENAN MÜVE S A NÉMET ÍTÉSZÉT. (Francziából.) 
Abbé Meignantól. Kiadja a szent-István-társulat. 
1864-ik évi tagilletmény. K8r. 86 1. Ára 25 kr. (Koz
ma nyomdája, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
R R. nrnak. Nem volt már kezünknél, s rövid utón nem 

intézkedhettünk. Kevés idő múlva ott lesz. A névsort 
a tegnapi gyűlés köszönettel fogadta.

*) 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.

Azon t. úrnak, ki egy zeneműt küldött be. A Koszorú 
nem adhat ki zeneműveket.

P. Tarnóczára S z ... urnák. Bede Ádám I füzete tel
jesen elfogyott, ha csak vidékről vissza nem küld 
valaki, nem szolgálhatunk. Az 1863-ki hátralék fen 
van.

P. G. urnák, Liter. A keresztül húzott helyet úgy ért
jük, hogy már nem kell olvasni. Az alapitók számára 
valamivel később, a pártolóké után, történt az expe- 
ditio •• de talán már rendben van ? Szives jó indula
táért fogadja köszönetünket.

F. J. urnák, Sz. Fehéryár. A gyűjtemény nagyon érde
kesnek látszik. Me’ltóztassék Gyulai Pálhoz, mint 
a társaság által az e nemű gyűjtésre kinevezett tag
hoz, beküldeni. A „toborzási“ Ígéretet méltó köszö
nettel olvassuk.

T A R T A L O M .
Dugonics András. P. Szatlimáry K. — Csermák. 

Balogh Z. — Az Eszti Néni. Tolnay L. — Nem vénül a 
sz ív , mely szeret. Sdntha K. —  Falsen János. (Dán nye1- 
ven irta Goldschmidt)—r. — „Cánwass-town“ a vászon- 
város (ausztráliai életkép ) — Közli. Major B. —Külföldi 
szemle. — Nemzeti szinház. — Vegyes. — Uj könyvek. 
— Nyiltlevelezés.

Előfizetési felhívás
A

K Ö S Z Ö R Ű
1884-ik évi folyamára.

Beállván 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. 
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A S Z E L L E M I  F Á S U L T S Á G .

Fásultságnak, tompultságnak vagy 
életuntságnak nevezzük-e nyelvünkön azt 
a kedély minőséget, melyet nyugati szom
szédink révén a franczia nyelvből átvéve 
eddigelé jobbára blasirtságnak mondogat a 
társalgási nyelv: azt majd az átalánosbuló 
használat dönti el. — Nem igen szolgál
hatna tán kisebbségünkre, ha az afféle 
üszög kinövésekre saját szavaink sem vol
nának, vagy csak oly ritkán fordulna elő 
közöttünk némely kivételes példány, hogy 
mint a fajtól elütő korcsra jobban illjék reá 
az idegen megnevezés, s maradna a reá 
netán alkalmas magyar kifejezés legalább 
is úgy, mint a „bajmócz“ vagy „gyalárd“ 
(pedant) v. „szokodi“ (philister) stb. csupán 
a szótárban, de életbeli használat nélkül, 
az alkalom-hiány miatt.

Ez azonban csak igénytelen egyéni 
óhajtásom, melylyel mint látom egyebek
ben is többnyire daczol a körülmények 
szeszélyes alakulása, — s ebben aligha nem 
még inkább. Legalább tapasztalásom sze
rint, mely nem mondható távolesőnek a 
jövendőség sarjadéka körétől, növekvőben 
látszik lenni az olyatén ifjak száma, kik
nek alkalmas jellemzése végett végre is va
lamely élesebben bélyegző magyar megne
vezésben fog megállapodni a nyelvpuris- 
mus, mely tán rövidebb s szigorúbb lesz, 
mint melyekkel Ballagi M. legújabb szótá
ra értelmezi a blasirtat; mert a „hervadt 
lelkű, tompult érzékű, eltompult, elérzékte- 
lenült“ a rég ismert „fásult“-tál sem ér

nek föl szabatosságban. Attól függ, mily 
arányban s irányban gyarapszik közöttünk 
e honosodni eredt lelki kór, s minő hangu
latú lesz ellenében az ép érzület; ehhez 
képest nyer az majd enyhébb vagy sujtóbb 
nevet. Egyébiránt verba valent usu. Hanem 
ismerkedjünk kissé magával a fogalommal, 
a mennyiben az a mutatkozó jelenségekből 
elvonható.

Az emberi nemnek változatosságbano
való gazdagságánál fogva többé kevésbbé 
minden faj megtermi az ő csodabogarait, 
és a természetnek is megvannak a maga 
aberratiói. Ennélfogva bizony, főleg szé
delgő napjainkban, élig*) közelről kaphat
nánk concret példányokat, melyeknek rész- 
letesb jellemzése nagyon is megkönnyítné 
a fogalom kikerekitését: de az ily kérke- 
dési czikkül nem szolgálható birtokról jobb 
eszélyesen elhallgatni. Czélszerubb s jutá
nyosabb dolognak látszik e tekintetben ide
gen észlelő által idegen példányokban 
szemléltetnünk a meghonosításra úgy sem 
ajánlható külföldi terményt, úgymint gyü
mölcsét annak az elmivelődő polgárisult- 
ságnak, mely ez utóbbi években egyébkint 
sem igen megnyerő színben tolongott be 
közénk.

Nagyon valószínű ugyan, hogy a mo
dern érzületű olvasók a czibakos pedante-

*) Talán ideje már az élig =  satis-t az etymon 
szerint írva is megkülönböztetni az elég zz conflaí 
tói. A kezdemény nem tőlem származik. Akadér ' 
adott rá példát. (E czikkben maradjon hát. S zerk
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ria sopánkodásainak fogják tulajdonítani 
az alább közlendő észrevételeket, mihelyt 
tanférfiura ismernek az észlelőben s tano
dára vonatkozást pillantnak meg előadásá
ban : de már e Ifajt ez egyszer bajos lévén 
kikerülnünk, hisz akarva nem akarva is 
oda botlik mai nap az ember, hova föltett 
szándéka nem viszi egyenest, talán megtűri 
a „Koszorú“, hogy ezennel egy kis érint
kezésbe hozzuk a tanodával, melyből úgy 
sem rég szakadt ki irányzója, — már úgy 
mint maturizált Mentor. — A kegyes olva
só pedig már csak az oknál fogva is meg- 
szivelheti ezt, hogy az élet nagy iskoláját, 
melyet boldogult Varjú István bátyó oly 
sokszor nevezgetett a mesebeli 13úk isko
lának, ne lássuk e mindent egyesítni törek
vő korban oly igen távolra szakítva a jövő 
polgárzatot képező tanodáktól. Volna ám 
bezzeg, különösen mostanság, vajmi sok 
megszívlelni való s még idősbeknek is lel
kére támasztható eszme azokból, miket a 
zsönge nemzedék kebleibe kürtölgetnek a 
tudományok őszinte sáfárai.

Tehát hallgatnék ki jámbor türelem
mel, mit mond egy nem csekély tapasztalt- 
ságú s tanultságú s igy aligha illetéktelen 
szavú tanférfiu erről az általunk ezennel 
ismertetni szándékolt szellemi betegségről. 
— Döderlein Lajos az a jámbor öreg ur, 
kinek a tudományos, irodalmi s tanügy 
körüli érdemeit nem kevésbe^ veszik a fen- 
sőbb nevelés szakemberei. 0  az erlangeni 
gymnasiumban való hivatalkodásának 40- 
dik évét az 1859 aug. 6-kán tartott nyilvá
nos díjkiosztás alkalmával úgy vélte legal
kalmasabban befejezhetni, ha a sáfárkodá
sa alatti értékes letéteményről híven szá
molva ismerteti azon előnyt, mely a ke- 
vesbbé népes vidéki tanintézetek sikerét 
mind tudományos, mind főleg erkölcsi te
kintetben a nagy városiaké fölé emeli. 
Ezen előnyök közt különösen kiemeli azt, 
hogy a vidéki s kevesbbé vagyonos váro
sok tanintézetei inkább megóvják az ifjú
ságot. azon nyavalyától, mely a szellemi 
életet megfosztja minden bájától. S ez élet
vesztő kór, mely sokakat, kik az élet tel
jesít) prömeinek s valódi gyönyöreinek hu- 
zamebb élvezetére látszottak hivatva lenni,

koránti pusztulásra, sőt egyenes Öngyil
kosságra vitt, — a blasirtság. „Újabb idő
ben, — mondja D. — sűrűén hallható e 
kifejezés; az általa jelölt fogalom pedig oly 
régi, mint a mivelődés vagy legalább az 
elmivelődés a népek életében, holott a bar
bár ment attól.------- Mi az a blasirtság?
Mennyiben rósz az ? Mi módon kerülhető 
ki, vagy mily eszközökkel lehet ellene hat
ni ? —  Mind ez tudományos vizsgálódásra 
méltó, bölcseleti tanszékhez illő feladat. — 
Azonban csupán fölszínes tárgyalásából is 
vonható ki nem csekély tanulság. — Aszó 
eredete s legrégibb használata szerint bla- 
sirt mindaz, ki épségét mértékletlen élve
zés, erős italok s kicsapongás által tönkre 
tette (Vörösmarty szavaival szólva — lásd 
„Merengőhöz“— : „ki életszomját korán el- 
égeté,“) a mai beszédmód divata pedig 
e szót, mely sajátlag testi kórállapotot je
lentene, oly beteges lelki állapot jelölésére 
vitte át, melyet valódi német kifejezéssel 
nem jelölhetni, de megközelitőleg talán leg
inkább a lebenssatt (életunt) fejezné ki. —  
Ne szégyeneljük — mondja a lelkes tudós 
— ebbeli nyelvszegénységünket! Mert a 
mi nemes anyanyelvűnk nem oly gazdag, 
mint a francziáké a természetellenes hibák
nak sajátlagos megnevezéseiben, melyek 
csak a mesterkélt elnevelésnek, túlfinomí
tott erkölcstelenítettségnek sarjadéki s gyü
mölcsei. Valamint a „per fiá ié“ szónak ki
mondásakor a franczia oly hűtlenségre 
gondol, mely nemcsak egyszerűen az adott 
szó szentségét szegi meg saját haszna vé
gett; hanem egyszersmind a gáládul elá- 
rultnak jámbor bizalmát kineveti, kigú
nyolja; mintha a hűség csak üres szó vol
na s valóban csak könnyen hivő balgák 
számára léteznék : szintigy a blasirtság 
fogalma épen nincs teljesen kimerítve a 
„lebenssatt“ kifejezéssel. Hisz akárhány 
életunt találkozik, a nélkül, hogy blasirfc 
volna. — A 90 éves aggastyán, ki magát 
már a társadalom haszontalan tagjául s 
környezete terheül érzi, ha csak gyerme- 
kiesen nem ragaszkodik az élethez, gyak
ran életuntnak vallja magát, s hálát rebeg- 
ve az élvezett jókért, kimulási percze után 
sovárog; mert érzi, hogy pályájának ho
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mokórája lefutott; — pedig d fásult lelkű- 1 
nek nem mondható. — Még az erőteljes 
kora férfiú is, kit a szerencsétlenség min
den lépten nyomon üldözött, minden becsü
letes törekvését sikeretlenítvén, kinek ádáz 
sorsa semminemű örömmel nem édesité az 
élet sanyamságait, — ha ő inkább hisz a 
végzetben, semmint a világkormányzásbau, 
s nem lel vigaszt a keresztyéni önmegadás
ban : — még az ilyen is elkeseredhetik 
olykor egész az életundorig — a nélkül, | 
hogy blasirt lenne.

Es a jámbor lelket, mely csak égben 
látja honát, a föld valamennyi gyönyöré
ben pedig semmi egyebet nem talál, mint 
megannyi kisértetet, — azt

„Ki a dicsőségnek ösztönző kórvágyát 
Elvété, mint hiú terhet,
S elaltatá szive megtölthetlen szomját 
S hord békével nyugodt keblet“

még azt sem nevezheti józanul senki bla- 
sirtnak, ha

„Jókor megóvtan kiszabadult
Az élet ádáz hulláimból,
S a zárda magányába vonult.“
Mi különbözteti meg tehát az igazán 

fásult lelkűt ezen életmegeliglettektől vagy 
csak a világ hiú örömeivel s üzelmeivel 
meghasonlott kedélyüektől ? — Felelet : 
A fonák élvezet miatti közönyösség a szép
nek tiszta élvezete iránt. — Egy fiatal britt, 
ki az életgyönyörök serlegét üledékestül 
eg}7ütt fenékig kiürité, végre mindent, mit 
gyönyörélvnek gondolt, maga köré gyűj
tött s ezek közepettkivégzé magát, — csu
pán azért, mert mindazok egyike sem birt 
neki örömet szerezni. — Csak fokozatilag 
különbözik tőle a hires Chesterfield, ki a 
sir szélén még mindennemű földi javaknak, 
még a dicsőséget sem vévé ki, — birtoká
ban lévén, utálattal tekintett vissza sokak 
által megirigylett életfolyamára, s annak 
hátralevő ré-zét kocsiban kivánta átaludni. 
— Ez is blasirt volt. Hisz e nyavalya nem 
kiméi semmi életkort. — Irtózás érzetével 
emlékszem egy ifjúval volt találkozásomra, 
ki előttem azóta a fásultság eszményeként 
lebeg. — Reggeliidőtájban vala, hogy Pá- 
ris első vendéglőinek egyikében időztem, 
midőn egy miveit külsejű, finom öltözékü,

mintegy 22 éves uracs, szép kutyájával 
együtt, épen tőszomszédságomban foglalt 
helyet. A lehető leghangosabb csattanással 
az asztalra vágta lovagostorát, s a mint 
csak tőle telt; durva zordonsággal tette meg
rendelését; aztán saját módja szerint kezdé 
magát mulatni. Mereven maga elé bámész
kodott ; aztán dobolt, fütyölt s gondolatla- 
nul trallázott valami dalfélét; evvel mege
légedvén, vévé az ostort s bántalmazd a 
mellette békésen fekvő ebet, — nem saját
képi gonosz indulatból; mert a szegény ál
lat ordításakor nem húzódott el arcza kár
örvendő mosolyra; — nem, ő teljesen kö
zönyös maradt ; mert csupán az unalom 
gondolatnélküli tényét követé el. Aztán is
mét dobolt, fütyölt, trallázott, mig némi 
szünet után, változat végett, a nehéz ebet 
füleinél fogva ölén áthúzva jobb oldala 
mellé vetette. A szegény állat szörnyen or
dított, még nyugton fektében is. Ekkor 
újabban hozzá fogott az ostorozáshoz,mintha 
azzal akarta volna elcsititni; pedig nem ez 
volt czélja; mert sem haragot, sem örömet 
nem árult el arcza az eb jajgatásán, csu
pán mulatságán akart változtatni, s e kínzó 
műtétnél különbet nem talált hamarjában.“ 

A jó D., mint a vastag embertelenség 
tanúja, épen nem kétli, hogy ime fásultság 
a mindennemű gyönyörök szertelen élvez- 
tének eredménye. S ebben ugyan nagyon 
igaza lehet; de az talán még is igen szelíd 
vélemény, hogy ezt ő már a blasirtság vég
ső fokának tartja. Olvashatni biz ennél 
még megdöbbentőbb példákat is ; sőt saját 
e nemben szerzett tapasztalataimból is áll
nak előttem még nagyobb haladást tanúsí
tó példányok. Egyebeket mellőzve csak 
azon elkényeztetett egyetlen fiúra emlék
szem, ki olykor csupa unalomból egész 
egykedvűséggel rombolta szét túlgyöngéd 
özvegy anyjának legkedvesebb emlékeit, 
máskor kicsavarta éneklő madárkáinak 
nyakát, bevetette a tüzes kernenczébe édes 
anyjának kedvencz macskáját stb. Spkból 
álló volna részletesen elmondani, mit tett e 
sanyar keblű divathős gyakran más roko
nai, szomszédai s kivált ifjú kortársai káro
sítására s bántalmazására, holott az utób
biakra néha szintoly közönynyel pazérolta

n*
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az eleve elfoglalt örökséget. — Őrültnek 
nevezék az ismerők, de ki még nem ért 
meg végleg a tébolydába szállásoltatásra. 
De hát nem az-e a végső' foka a lelki fásultság 
egyéb ágazatainak is ? És a mi a józan 
okosság határain túl tévelyeg, nem az ok
talanság vagy ó'rjöngés körébe vág-e mind 
az ? Csak a fokozatok teszik e különbsé
get. Azért nem kopik ki a használatból 
ama régi mondás: Stultorum infinitus nu
merus.

Valamint végfejleménye e kórnak kü
lönböző', úgy az odáig fűződő jelenségek 
is, habár egy azon alapon termők, de eléggé 
változatosak. Sokan elrémülve hallották 
egyik másik nagy reményű ifjúnak ön- 
gyilkosság általi vagy egyébkinti kora ha
lálát: csak egyes mélyebbre pillantó psy- 
cholog tudta a „’véletlen“ esemény mé
lyebb indokát. Kern régiben egy miveit 
külsejű egyén nagy csodálkozással beszél
te el 17 éves fiának előtte — mint mondá 
— megfogbatlan elváltozását. Mintha csak 
kicserélték volna — ü. m. — egy év alatti 
távoliét folytán egészen átmásult. Beteg
nek nem mondható, semmi baját nem pa
naszolja s oly rideg, oly jéghideg, oly kö
zönyös minden iránt; se a leggyöngédebb 
anyai nyájasság, se a szelíd fivérek s szen
de, miveit nővérek kedveskedései nem bír
hatják kedélyes mosolyra, holott egykoron 
egészen ellenkező volt. Szegény atya! mily 
bús tekintettel szemléié, hogy inkább meg
lepett az ő bámulata az oly könnyen meg
fejthető rejtélyen, mint az őt meglepett 
változásnak előadása!

Mi az alapja annak, mit a költő (lásd 
Schiller „Das verschleierte Bild zu Sais“) 
a saisi Isiskép fátyolát vakmerőén lerántó 
tudásszomjas ifjúról énekel, vagy a mit 
Plutarchos a lángoló tudvágyó chaeroneai 
ifjú Timarchosról mond, ki annak megtu- 
dása végett, minő legyen Sokrates geniu- 
sának hatása, Trophonios barlangjában 
való jóslatkémlésre szánta el magát: talál
gassák ezt az elmélkedni szeretők. Annyi 
bizonyos, hogy elfásult ifjaink koránti el- 
komorodásának oka nem oly talányszerű, 
mint a minőnek a trophoniosi üregben idő- 
zöttekét kivé a régiség. Csakhamar nyitját

i lelhetni az ő kedélyök elzárkozottságának* 
Egy naiv felfogású anya nagy elkesere
dettséggel panaszlá, hogy a tudományos 
törekvés szertelensége ölte meg fiának ke
délyét; mert azóta zordonult el s lett kiáll- 
hatlanul mogorvává az előbb oly szeretetre 
méltó gyermek, mióta fotyton könyvek 
közt mereng. Még a jóakaró fölvilágositás 
után sem bírta kellőleg belátni, hogy kelt 
a kedves gyermek farkasfogra. Korán el
hunyt férjének könyvtára teljes-telve volt 
szellemi maszlaggal; de ő azt nem érte föl 
elmével, hogy a tökélyesen egyenlő nyom
tatványok alatt mily végtelenül különböző 
elem s szellem lappanghat, és hogy a be
tűk homoeopathiai parányai mily hatalmas 
forrongásokat támasztanak az erjedő ifjú 
kebelben! — De mit csodálnék ezt a gyön
ge felfogású nőben, midőn nagy képzett- 
ségüeknek tartott férfiak is gyakran oly 
tapintatlanságot tanúsítnak, hogy valóban 
bámulhatni az önmagukkal való ellentétes 
gondolkodásukon? Nemcsak hírneves köl
tők művei terjesztik a szellemi fásultságot 
vagy legalább az arra előkészitő vásottsá- 
got s feslettséget; hanem bizony, igazat 
szólva, a műbirálat balga kezelői is gyakran 
részesei, ne mondjam orgazdái, az ilyen er
kölcsi fosztogatásnak, nemcsak a megro
vást mellőzés, sőt gyakran egyenes helyes
lés által is. Persze, hogy kényes dolog a 
nagy népszerüségű nevek ellenében az 
igazi műszabályokra hivatkozni; hisz ezek 
is tévedhető, habár nagy elméjű művészek 
műveiből vannak elvonva! No de mind 
ennek tovább fűzögetése véghetetlen mesz- 
szire vinne. Elég legyen itt csupán érin
teni, hogy biz e modern bajnak okozóiként 
többen működnek össze bűntársakul, mint 
Goethe „Mitschuldigen“ czimű szinjátéká
ban; és bárki mit mondjon, az irodalom, 
tudomány s művészet is nem csekély mérv
ben részesei a társadalmi szellem marjult- 
ságának.

Nagy jelentésű főleg reánk nézve az 
a: „Non minor est virtus, quam quaerere, 
parta tueri.“ Vajmi jó volna azt igazán át
értenünk ! Nem vethetnék ellenfeleink 
mind untalan szemünkre, hogy: tízszer any- 
nyit vesztünk a vámon, mint a mennyit



125

nyerni vélünk a réven. „Egy proselyta to- 
borzó irodalmárunkra azt mondá egy más 
faj beli egyén: azért buzdít aklába, hogy 
több koppasztani valója legyen ; egy  
másik pedig avval toldá meg h o g y : meg 
is fej, meg is kopaszt, meg is mételyez.“— 
Mi tagadás benne, találkoznak bizony, s 
tán nem kevés számmal, kik nagy nyere- j 
ségnek tartanak valamely névleg áttértet j 
sorainkhoz számíthatni; mig abban semmi

I veszteséget sem helyeznek, ha ajövő nem- 
! zedék már csirájában megrontatik, sőt 

közvetve vagy közvetlenül sok oda is mfí- 
: ködik, hogy akár dijra érdemesíthetné a 

kárunkból hasznot látó ellenfél. — De az
ért még is nagy az ő neve, hire s dicsősé
ge, sokkal nagyobb mint szive; s mi több, 
még porba sem esik sültje!

(Vége köv.) ÁRPÁDFI G.

É N!

Bús asszony önti a halottra 
Könyüi záporát;
Kérdez, felel — nevén szólítja 
O kedves jó urát.

Végig borong nyögő panaszszal 
Hívének tetemén:
Szegény vak özvegyr . . .  árva gyermek!.. 
Ki táplál minket? Én !

Szavára dúlt, ingó hitének 
Ki ily választ ada :
Úgy dolgozik. . . ! úgy fárad és fut 
Serdülő magzata!

A jó asszony felejti már, hogy 
Nem keres a halott. . .
A kis leány fel varr s fonással 
Tölt sok hosszú napot.

De sápad, sápad . . .  s nagy beteg lesz. 
A dolgos kis kezek 
A pihegö mellen keresztben,
Fáradtan fekszenek ;

Már-már elszáll a lélek, ajka 
Végső lehelletén :
Ah gyermekem! te is ha elhagysz,
Ki táplál engem . . . ? En !

Hallják sokan. . . A temetőbe 
Kiviszik a leányt. —
És éldegél s nem lát az özvegy 
Nem semmiben hiányt.

Nyugodtan van, ha a kosárból 
Az eleség kifogy:
Korsót, kosárt megtöltve újra. . .
Nem tudja bár: ki? hogy?

r
En istenem! fel-felsohajtogat 
Az éjnek idején,
S mindig szelíd, közel súgást hall:
Ki táplál engem. . . ? En !

TOMPA MIHÁLY.

H Á R O M  G É P .

(Beszély.)
Egy fővárosi hivatalos palota egyik 

keskeny kis szobácskájábán, már másfél év 
óta a legcsendesebb egyetértésben, vagy 
legalább a tisztes helyet megillető ildomos 
türelemben, három gép dolgozik az ország 
haszna-, java- és dicsőségére.

Jelenben beszélünk, holott az elbe
szélendő furcsa kis eset több évvel ezelőtt

történt. Lehet, hogy tiz évvel ezelőtt, le
het hogy tizenöt évvel, lehet hogy csak 
két-három esztendővel. Tény csupán annyi, 
hogy a keskeny kis szobáeska egy kes
keny, szűk, mogorva, sőt durczás udvarra 
néz, ha ugyan kisded ablakán az a szürke, 
hamvas homály nem hályog, — s hogy az 
udvar is bepisloghatna, ha kiváncsi volna,
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a süríí poros és pókhálós rostély között, 
mely az ablakot pánczélozza és a szomorú 
szobának még szomorúbb: börtönszerü ki- 
nézést acl. Ez utóbbi körülményből egy
szersmind az is világosan kitűnik, hogy a 
kérdéses szoba földszinten fekszik.

De miért is lenne a vén udvar kiván
csi? Ugyan mit is láthatna a szomorú szo
bában? A vén, félszázados, potrohos kály
hát, mely mint egy idomtalan, otromba 
zöld szörnyeteg guggol a szegletben estétől 
reggelig és reggeltől estig s közönyös elv- 
telenségében egyaránt melegít és füstöl 
mindenki számára. Vagy azt a két durva, 
piszkos asztalt a más két zugban, melyek 
jellemző jelvényként szintén rostélylyal 
vannak bekerítve s úgy nyújtózkodnak 
otromba lábaikon, mint valami bámészko
dó lomha tehenek. Vagy a durva fehér 
székeket az asztalok előtt, melyek háttám- 
lánya, hihetőleg a stilbeli egyöntetűség 
kedvéért, szintén rostélyos. Vagy a nagy 
torkú fekete tentatartókat, melyek, bár 
mindennap szíjjá őket a sok penna-piócza, 
mégis mindig színig telve vannak undok 
fekete vérrel? Vagy a veszedelmes gonosz
tevőket jól megkötözött iromány-csoma
gokat, — bizony elég sok gonosztevő le
het köztük — melyek mint valami földsán- 
czok tornyosodnak a szögletekben, s na
ponkint uj rétegekkel szaporodnak ?

Bizony mindezekre a vén udvar nem 
kiváncsi. Látott ő már effélét eleget. Egye
bet se lát, akármelyik szoba ablakán pil
lant be. Hanem azért épen nem lehet állí
tani, hogy teljes egykedvűséggel és kö
zönynyel viseltetnék a szoba belseje iránt. 
Ellenkezőleg: van valami benne, mi rend
kívül érdekli s kíváncsiságát már majdnem 
az őrjöngésig fölingerelte. E valami bizo
nyos folyvást, rendszeresen és kísérteties 
nyugalommal csevegő nem tudja mi, mely
nek rémes mekegése, kivált az éj csendjé
ben, az éjfél árnyas, rémes és kisértetes 
tüneményei közt, folyvást nyugtalanítja és 
rémítgeti. Folyvást is résen áll, kémkedik 
s visszafojtott lélekzettel lesben áll, hogy 
valamit kipuhatolhasson. Egész nap csön
desen van s hallgatódzik; oly csendesen | 
van, hogy midőn a tanácsos és segéd urak i

s más hivatalos és nem hivatalos uraságok 
durva kövezetére lépnek, hangosan csattog 
és morgolódik megzavart nyugalma miatt. 
Minden egyes lépésre feljajdul s oly éles 
harsány hangon kiáltja: Csitt! lassabban, 
hogy a járó-kelő önkénytelenül megriad, 
csöndesebben lépdel, vagy pedig sietve 
neki iramodik, hogy mihamarább kijusson 
belőle. Csak egy-két pajkos, meggondolat
lan írnok nem törődik haragjával, intései
vel, hanem mentői jobban morog, annál 
nagyobbakat toppint, sőt még visszafelesel 
harsány intéseire, mulatságot és gyönyö
rűséget találván, a vén udvar tehetetlen 
haragjában és házsártos zsémbeskedésében. 
Iszonyú ilyenkor az udvar dühe. Csattog, 
pattog, felesel mint valami vén kofa, s ha 
nyelvét értenék a fiatal pajkos írnok urak, 
tudom nem tennék az ablakba azt a sok 
szép czimet, melyeket minden válogatás nél
kül nyakukba aggats még akkor is utánok 
kiabál és morog, midőn már ezek gyors 
lábaikkal a második utczábán ügetnek.

Na de ez nem mindennap történik, s 
ha történik is, a nap nyugtával rendesen 
véget ér. Ilyenkor aztán csend lesz és nyu
galom. Oly csend, hogy a legkisebb szellő 
nesztelen röppenése is meghallatszik ben
ne, s az öreg háborítlanul fülelhet és gya- 
nítgathat.

De bármennyire fülel és gyanítgat , 
még csak távolról sem képes gyanítani — 
oly kevés gyakorlati ismerettel bir a vilá
gi dolgokban — a ketyegő talány mivol
tát, s isten tudja miféle rejtélyes lénynek, 
manónak tartja azt a szelíd természetű s 
bárgyú képű schwarzwaldaui órát, a ki 
nem is sejtvén, hogy még ő is képes lenne 
valakinek nyugtalanságot, sőt mi több: ré
mülést okozni, jó lelkiismeretet megillető 
nyugodtsággal ismétli éjjel nappal, kissé 
rekedtes hangján: m egyek! m egyek! Va
jon hová siet olyan nagyon! Ezt bizony, 
egyíigyü képe után Ítélve, maga is alig 
tudná megmondani. Mert egyíigyü képe 
van az istenadtának. Egyíigyü és közö
nyös ; lomha szemeivel — mert tizenkettő 
van a jámbornak — melyek kerek pofáját 
mintegy berámázzák, folyvást csak a vén 
kályhára pislog — a melylyel átellenben
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függ — s mozdulatlan, soha be nem csu
kott szemeivel azt a hatást teszi az ember
re, — még bizonyosan a kályhára is, mint 
egy hulla nyitott szemei, melyeket nem volt 
ki lecsukjon. Vagy talán maga sem egyéb 
egy nyitott szemii hullánál? Ha folyvást 
nem beszélné hogy megy, igazán azt lehet
ne gondolni. íg y  azonban csak együgyű 
fajankónak tartja mindenki, még a vén 
kályha is, a kinek — bizalmasan legyen 
mondva — épen nincs Ínyére az a folyto
nos kémkedő bámulás, s bár mit sem szól, 
hanem magába fojtja haragját, alig hihető, 
hogy legalább egyszer-másszor — külö
nösen az unalmas nyári napok alatt, a mi
dőn majd megbolondul, s csak egyre 
nyög és sóhajtozik a tétlenség miatt —  
meg ne forduljon agyában, hogy hej ha 
egyszer gyomromba kaphatnálak!

Bizony akkor óra kománk pórul jár
na, hanem szerencsére ettől legalább még 
most nincs mit tartania. Nem is tart, s akár 
hogy duljon-fuljon is a zöld zsémbfészek 
magában: ő mit sem törődik vele, hanem 
háboritlan nyugalommal folytatja ismeret
len útját, s mintha valahol szivszaggatva 
várna rá valaki, folyvást kiabálja: Megyek! 
m egyek!

És megy és megy és sohasem pihen, 
legfeljebb husvétkor és karácsonkor, vagy 
más sátoros nagy ünnepen egy-két napig. 
Ezt azonban épen nem vallásosságból cse- 
lekszi, mert e tekintetben a legpogányabb 
népeknél is hátrább áll, mert hogy egye
bet ne hozzak fel, jószántából még egyet
len vasárnapot sem ült meg soha, hanem 
csupán kénytelenségből, mert, e szent na
pokon György gazdának sem lévén semmi 
dolga az hivatalban, bizony kisebb gondja 
is nagyobb, hogysem az ostoba képű fa
jankóért felfáradjon. Mert tudni kell, hogy 
az istenadta svai tzwaldauija György gazda 
jóvolta nélkül egy lépést sem közeledhet
nék ismeretlen czélja felé, s egyetlen szó
val sem biztathatná azt a nem ’tóm kit hogy 
megy. Ha György valami fényes kulcscsal 
nem nyitja fel naponkint börtönét s a békót 
mely tüdejét összeszoritja, egyetlen hang
ra vagy lépésre sem képes, s egész nap ki
tömött bagolyként fülel néma mozdulatlan

ságában, saját nagy bánatára és a zsémbes 
kályha tisztán kivehető kárörömére, a ki 
ilyenkor egész napon át a legvigabban fü- 
työl a feletti örömében, hogy ha már ő 
nem képes György gazda nélkül felmele- 
gitni megdermedt tagjait, bizony ez a szeg
re jutott fajankó sem boszanthatja ám senki 
fülét is kellemetlen egyhangú csevegésé
vel.

Mindez elmondottakból két dolog tű
nik k i: Egyik —- minek tudása azonban 
az olvasónak nincs ugyan világos kárára, 
de semmi kézzelfogható hasznot sem hajt, 
—»hogy ezen szoba hivatalbeli szolgáját 
György gazdának nevezik; másik, — mit 
azonban már az olvasónak okvetlenül tud
nia kell— hogy a bemutatott svartzwaldaui, 
mint a czimbeli három gép elseje, ez elbe
szélésnek egyik főhőse.

A második gép Sajtár Jánosnak neve
zi magát, s a hivatalnoki lajstromban mint 
segéd fogalmazó van bejegyezve. E mellett 
a jobb szegletben levő asztal átmeneti bir
tokosa, — átmenetit mondunk, mert neki és 
nekünk is erős meggyőződésünk, hogy va
laha még valóságos fogalmazó is lesz belő
le, a mikor aztán igen természetesen más 
asztala is lesz — és igen jó húsban levő és 
igen szőke zömök férfiú, kit senki a világon 
nem tartana többnek harminczkét évesnél, 
holott sokkal józanabb ember, hogysem 
titkot csinálna belőle, hogy már hét éves 
házas s hogy esküvője napjául, az ünne
pélynek még ünnepélyesebbé tevése végett, 
születésének huszonyolczadik évnapját vá
lasztotta. Ez utóbbi körülmény az értelmes 
olvasónak biztos kulcsúi szolgálhat e ritka 
férfiú jelleméhez, úgy mutatván őt be, mint 
igen józan, számitó, okos férfiút, a ki ezen 
ügyes és bátor sakkvonással házi naptárában 
két ünnepből egy ünnepet, s két lakomából 
egy lakomát csinált. S ha még azt sem hallgat
juk el — miért tennők? — hogy bölcs beren
dezkedése és intézkedései folytán első szü
lött fiának, a kis Gazsinak, keresztelője is 
épen e nagy napra esik, derék gépünknek jó 
hírneve és tekintélye bizonyára csak emel
kedni fog. Bár erre alig van szüksége. Fő
nökei kifogástalan és hibátlan segéd kerék
nek tartják őt a gépezetben, s nem egy di



cséretük és ígéretük erősitgeti a derék se
géd kereket azon hitében, hogy nincs 
messze immáron az a nagy nap, a midőn 
valóságos kerékké fog válni, s ezen minő
ségében nemcsak a gyűlöletes s. betűt 
hagyhatja el neve aláírásakor a tisztes fo
galmazó czim elől (mert legyünk igazságo
sak s valljuk meg, hogy az egész segéd 
szót csak három hétig irta ki egészen ír
nokból lett előléptetése után, ettől kezdve 
pedig aztán addig fogyasztotta, addig fo
gyasztotta ezt a gyűlöletes szót, hogy utol
jára csak egy s — és ez sem valami kövér 
— maradt belőle) nemcsak más asztalnak 
lesz — remélhetőleg újra csak átmeneti 
—- gazdája, hanem egyszersmind hat száz 
forint helyett nyolcz száz forint évi fizetést 
huzand, mi nem csekély és épen nem jelen
téktelen különbség egy olyan embernél, 
kinek felesége és családja van.

Sajtár Jánosnak pedig mind a kettő 
meg van. Van felesége, — jó izü, töltött 
galambszerü szőke asszonyság — s van 
két fia és egy leánykája, kik, hála istennek, 
mindnyájan friss egészségnek örvendeznek 
s ennek folytán oly irigylendő étvágygyal 
bírnak, mely ugyancsak nehézzé teszi ám a 
hatszáz forint tapintatos és kellő beosztá
sát, már pedig ez az egyetlen és egyedüli 
forrás,mely a Sajtár család malmait forgatja. 
Na de bár mily nehéz is a beosztás, nem 
lehetetlen, kivált egy olyan tűzről pattant, 
ügyes és takarékos menyecskére nézve, 
mint a fogalmazó úr Juliskája, a ki bizony, 
mint mondani szokták: nem iszonyodik a 
dolog vastagabb felétől, s minden te’éns- 
asszonysága daczára nem restell varróné- 
ja, mosónéja, szakácsnéja lenni családjá
nak, a miért aztán jól leszólja ugyan őt 
egy-egy valóságos fogalmazóné, sőt segéd- 
fogalinazóné is, de a mire a derék és okos 
asszonyság ennyit se hederit, bő kárpótlást 
találván e haszontalan mende-mondáért 
férje szeretetteljes nagyrabecsülésében, a 
ki soha sem is fukarkodik elismerő nyilat
kozataiban s nem egyszer nyíltan és vilá
gosan kijelenté, hogy a mit a felesége mű
vel, az már többé nem csupán ügyes
ség és takarékosság, hanem ezermesterség, 
sőt csuda. Hanem azt meg is kell adni,

hogy volt oka az elismerésre, mert addig 
mig a többi segéd és valóságos fogalmazók, 
sőt többet mondok: segéd és valóságos tit
károk is nyakig úszkálnak az adósság nem 
épen kellemetes fürdőjében, neki soha sincs 
oka megszeppenie, bár mily idegen és vé
szes kopogás hallatszik is ajtaján, s még a 
hónap utolsó napjain is megvan asztalán 
a becsületes három tál étel — sőt ünnep- 
és vasárnapokon a négy — am i különben 
egy ilyen tiszteséges úri embert mindig 
meg is illet. Hogy mind ebben különben
— csak legyünk igazságosak és méltányo
sak — magának Sajtárnak is nem kis ér
deme volt, azt bizony az értelmes olvasó
nak nem szükség hosszasan bizonyítgatni. 
Mert tegyük fel, hogy Sajtár János közön
séges, legolcsóbb dohány helyett jó szíva 
rókát szí, délután kávébázba jár, tekézik, 
sőt olykor egy-egy tárkli vagy calabrias 
partiét is megenged magának (szándéko
san elhallgatva a sorházakat, és vendéglő
ket), a helyett, hogy mint most az estéket 
szépen otthon, kis családja körében tölti,
— bizony nem tudom én , Sajtárné asszo
nyom minden dolgossága és takarékossága 
mellett is, a hatszáz forintos forrás elég vi
zet hajtana-e a garadra? A ki ennyit tud 
a Sajtár családról, az körülbelül mindent 
tud, vagy legalább annyit a mennyit be- 
szélyirói érdekünkben egyelőre tudatni jó
nak látunk. Es igy most már megkezdhet
jük elbeszélésünk harmadik hősének be
mutatását.

E harmadik hős, fájdalom! nemcsak 
hogy nem oly teljes, egész és önálló gép 
mint óra kománk, hanem még csak nem is ke
rék, sőt még csak nem is segédkerék, hanem 
csupán egyszerű szög, vagy is, képlet nél
kül, gyakorlati nyelven beszélve: egysze
rű írnok 300 forint évi fizetéssel, ki előtt 
még csak a Sajtár által annyira lenézett 
vagy megúnt segéd fogalmazói kerékség 
is csak képzelődésének távol ködös látha
tárán borong. Szándékosan használtuk ez 
eszményi kifejezést s a képzelődés költői 
képét, mert Schreinitz Adolf barátunk igen 
képzelődő fiatal ember, a ki tarka álmai
nak ködös láthatárán örömest mereng. 
Minthogy nagyon sokat tart külsejére, il-
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lend#, hogy legelőször is elismerjük, hogy 
ezen gyengesége sok tekintetben igazolva 
van. Csinos fiatal ember, nyúlánk, karcsú 
termettel, sima édeskés arczczal és oly szép 
fekete szemekkel és fényes fürtökkel, me
lyekre huszonhárom éves korában nemcsak 
egy szög, hanem egy kerék sőt egy való
ságos henger is büszke lehetne. Mint érin
tettük, tart is valamit magára, s minthogy 
nem csak a fogalmazás-, hanem még a he
lyes — sőt olvasható — irás prózai művé
szetében is oly gyakran hallá magát ügyet
lennek és képtelennek neveztetni, hogy 
utoljára maga is meggyőződött ezen czi- 
mek jogosultsága felől lassanként, mind 
ritkábban vegyitgeti tarka álmai közé a 
kerékség reményét, hanem a helyett más, 
elérhetőbb vágyak után futkos, s jelesen 
abban jár, hogy valamely előnyös és gaz
dag házasság által egy ugrással egész gép
pé alakítsa át magát. Ha ennyit tudunk 
róla, akkor már talán fölösleges is elmon
dani, hogy öltözéke kifogás nélküli, hogy 
feje folytonosan fodrászi ápolás és felügye
let alatt áll, hogy kitűnő mazur tánczos, 
hogy a színházak, bálok és más leányvásá
rok rendes látogatója, és hogy végre —  
ezen okozatok természetes eredményeként 
egy háromszáz forintos szögnél — neve 
nemcsak számos szabó, czipész és fodrász 
?ekete könyvében forog, hanem egyszer
smind bizonyos szelid váltóüzérekkel is 
lellemetes viszonyban áll, kiktől, bár csak 
latvan száztólira dolgoznak, a vállalkozó 
nerészséget a jelen esetben elvitatni ildom- 
tulanság volna. íme a harmadik gép , — 
nint e furcsa történet czime őt hízelkedve 
revezi.

Csuda-e az elmondottak után, ha egy 
dy solid kerék, mint Sajtár János, ezen 
gyarló szög iránt bizonyos belső lenézés
ei és szánalommal viseltetik. Habozás nél
kül azt feleljük, hogy nem csuda. Rósz né- 
\en lehet-e venni Sajtár Jánosnak, ha né
ki türelme odahagyja őt, midőn még a má- 
sdatok kijavításának terhe is magasabb 
légkörben kifáradt vállaira nehézkedik. 
Tagadom. Senki sem is veszi rósz névén; 
nég maga Adolf sem, a ki nemcsak magá
ba szállt bűnös megadásával hallgatja vé

gig legközvetlenebb főnökének intő és dor
gáló leczkéit, hanem javulást fogadott té-- 
vedtként szivarokkal szivarpipákkal és a 
vezeklés más apróbb jelvényeivel igyek
szik kiengesztelni a méltó felindulást, s 
kedvezőbb kerékvágásba zökkenteni a vi
szonyt legközvetlenebb főnökével. A mint
hogy rendesen sikerül is, mert Sajtár János 
mellénye alatt nem kősziv dobog, de kü
lönben is a segédkerék sokkal határozot
tabb barátja a maga emberségéből vajmi rit
kán éldelt kerék-olajnak, — akarom mon
dani — szivaroknak, hogysem kegyesen 
ne fogadta volna e javulásra törekvő szív 
ezen bűnbánó sóhajtásait. íg y  aztán lassacs
kán meg is voltak együtt minden nagyobb 
és a szögre nézve vészesebb összeütközés 
nélkül, s igazán nem nagyitom a dolgot, 
ha azt állitom, hogy ezen gyarló szög még 
akkor sem viseltethetett volna nagyobb 
ragaszkodással és vonzalommal a néha 
kissé szigorú kerék iránt, ha kevésbbé lett 
volna is rozsdás és buta, s igy kevesebb- 
szer kitéve a dorgáló leczkéknek. Szerette 
és becsülte őt, sőt — rozsdás de igazságos 
volt ! — hálával volt eltelve iránta.

Nem állítható ily kedvezőnek viszo
nya második géptársa-, az órával. Ez iránt 
folyvást bizonyos leküzdhetlen ellenszenv
vel és keserűséggel viseltetett, holott a 
jámbor schwarzwaldaui iránta— mint áta- 
lában mindenki iránt a világon — egyen
lő jó indulatot mutatott, s soha egyetlen 
szó- vagy tekintettel nem sértette. Átalában 
ez a gép keveset látszott törődni mindaz
zal, mi körülötte történik, s a nélkül hogy 
e közönynek bárki iránt és bármikor is 
sértő kifejezést adott volna, háboritlanul 
haladt a maga utján, s habár megrögzött 
szokása szerint folyvást ismételte is hogy 
megy, ezen jeladás és biztatás épen nem 
hivataltársainak, hanem valamely ismeret
len barátjának szólt. De Adolf barátunkat 
épen ez a fel sem vevő közöny s még in
kább ezen folyvásti és fenakadás nélküli 
ügetés bántotta és keserítette. Haragudt rá, 
hogy egy mákszemnyi jó indulatot sem 
tanusitott iránta, s soha kedvéért — még 
farsangon sem! — lassította lépését. Ú gy  
hogy, ha csak fél vagy negyed órát késett
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is a hivatalos időből, (a mi a leányvásáro
kat járó fiatal uraknál bizony nem valami 
természetellenes ritkaság) hát nem hogy —  
mint egy hivatalban szolgáló pajtástól ! 
csak még is megvárhatná az ember — el
ütötte volna okkal móddal a dolgot, hanem 
sovány ujjaival mintegy szemrehányólag 
mutatott rá az elmulasztott időre, s rekedt 
kellemetlen hangján élőszóval is vádolta őt 
késedelméért. Legalább Adolf urfi mind 
ezt igy képzelte, s miután az órának leg
csekélyebb fogalma sem látszott lenni a 
szerencsétlen félreértés felől, de különben 
is ártatlansága érzetében bizonyára méltó
sága alatti dolognak tartotta volna magát 
igazolni, — hát a szög ellenszenve sőt gyű
lölete folyvást növekedett a jámbor schwarz- 
waldaui iránt; folyvást boszu-terveken 
törte fejét s nem egy méltatlan durva csínt 
követett el a szerencsétlennel. így  többek 
között, jól tudván, hogy útja mily sietős — 
valahányszor csak szerét tehette — és sok
szor egész félórával tovább maradt asztala 
előtt csakhogy tehesse — idő mutatóját 
fél, sőt egész órával is visszatekerte, mi az
tán a szegény gépnek felszámithatlan hát
ramaradást és bosszúságot okozott. Ily ese
tekben rendesen kiesett egyhangú közö
nyéből, s bár alapjában minden volt inkább 
mint ránkor-kedvellő, még sem tudá egé
szen büntetés nélkül hagyni e kegyetlen 
csinyeket s úgy boszulta meg magát a ke
gyetlen szögön, hogy — hihetőleg titkos 
egyetértésben kerék komájával — ott 
kényszeritette őt maradni gyűlölt asztala 
előtt egy-egy fél, sőt egész óráig is a hiva
talos idő eltelte után, minek következtében 
aztán szög urfi nem egyszer késett el vég
kép egy-egy lyányvásári kirándulásról 
vagy más hasonló kalandról, a mi az urfi- 
ra nézve igen jó neme volt a büntetésnek. 
Nehány ilyen eset fel is nyitotta az eg}úi- 
gyű ember szemét, s megértette vele, hogy 
egyszerű gyámoltalan szög létére bizony 
nem tanácsos neki egy egész és teljes gép
pel ujjat húzni, s hogy a hatalmasabbak
kal való viszálkodásokban rendesen a 
gyöngébbek húzzák a rövidet. A mint mon- ' 
dók tehát, nehány ilyen leczke észre térite- | 
tette a hóbortos fiatal embert, a ki is ez- '

után mindig magába fojtotta haragját az 
óra iránt, s legalább külsőleg és szinből 
oly tisztelettel és figyelemmel viseltetett 

I iránta, a minő egy egyszerű szög részéről 
egy teljes gépet mindig megillet.

Ilyetén volt a dolgok állása a fentisz- 
telt hivatal szobában azon — legalább elbe- 
szélőre nézve — nagy és nevezetes napig, 
melyen e többszörösen és pedig joggal fur
csának nevezett történet kezdetét vévé.

Epen január vége felé volt, egy oly éj 
utáni reggelen, melyen Buda várában nagy, 
hires és népes leány vásár tartatott. Mi sem 
természetesebb a világon, mint hogy Schrei- 
nitz Adolf ur e reggelen álmos, halvány, 
dúlt vonásokkal, és épen egy egész órával 
későbben jelent meg a hivatalban, mint a 
pontosság példánya, Sajtár János. Midőn 
Adolf félénk és nesztelen ajtó-nyilással a 
szobába lépett, egyetlen pillantás a komoly 
sőt haragos kerék arczára elég volt, hogy 
Adolf urfi rögtön kellemetlenül kezdje ma
gát érezni.

— Na hiszen gyöngyürü ember az 
u r! mondá Sajtár azon pillanatban, midőn 
Adolf felső kabátját a képletes szögről le
húzta és egy valódi szögre akasztotta.

Adolf a gyönyörű czimet a leány vá
sáron bizonyára nem vette volna rósz né
ven, sőt ellenkezőleg; itt azonban, Sajtár 
ajkairól, e szó bizonyos vészes jelentősége: 
nyert, a mire a megriadt fiatal ember hir
telen nem tudott egyebet válaszolni, mirt 
hogy kabátja zsebéből egy meglehetős h- 
mos csomagot húzott elő, (minden körül
mény szivarokat sejtet) s azt bizonyos, alig 
hallható, artikulálatlan hangok kiséretébei, 
nesztelenül Sajtár asztalára lopta.

Sajtár mindent látott és hallott, cfe 
úgy tőn, mintha semmit sem látott és há
lóit volna, s mintegy folytatásául a gyö
nyörűnek, s mintegy önmagával társalkot
va, monda:

— Épen midőn legtöbb a munka!
Adolf nesztelenül asztalhoz ült s sé

tákat forgat és ropogtat, de azért jól hal
ja, midőn Sajtár harmadszor is, mintegy mt- 
gában, felkiált:

— S midőn ő méltósága legjobbsn 
sürgeti az embert!



Ezen utolsó felkiáltást már csak azért 
sem lehetett ignorálni többé, mert ö méltó
sága — az illető' osztálytanácsos — neve 
is bele lön vegyítve a játékba. Minden, mi 
egy emberben inthet, arra intette a szögöt, 
hogy erre mondjon valamit; s minden mi 
egy emberben tanácsolhat, azt tanácsolta, 
hogy kérjen engedelmet.

Es ő engedelmet kért.
—  Lássa barátom — kezdé Sajtár, 

kinek —  mint tudatni a világért el nem 
mulasztottuk — nem volt kőből a szive, 
én . . . (Miféle szivarok ezek? nagyon jól 
néznek k i! á Milaresz ! Már ugyan minek 
prédálja a drága pénzt effélékre! Igazán 
pompás !) nem szeretem a kellemetlensé
get hivatal-társak közt, s épen nem vagyok 
barátja a felsőbbségi zsarnokoskodásnak, de 
a barátom uram, — én himezés hámozás 
nélkül szoktam beszélni még ő méltóságá
val is — kissé igen is komót, nagyon ko- 
mót, (igazán jó szivar!) s ha ő méltósága 
hirtelen vizsgálatot tartana! (Ezen lehető
ség elképzelésére Sajtár hangosan nagyot 
szippant és fuj, a mivel — Adolf rémült ar- 
cza után Ítélve — sokkal többet fejezett ki, 
mint mennyit minden élőszóval el lehetett 
volna mondani!)

— És pedig várni lehet; minden órán 
várni lehet. Sürgetnek! nagyon sürgetnek! 
Hát már ismét hálóztunk, ugy-e? Fogadom 
hogy báloztunk ? Persze! Tudtam hogy 
báloztunk. E szavakra a harag, a komoly
ság, sőt még a kerékség is teljesen tova 
tűnt Sajtár jóindulatú arczárói, hogy bizo
nyos közlékenységre bátoritó barátságos 
nyájasságnak adjon helyet, mit a szög gya
korlott szeme azonnal föl is ismert, és — 
azon körülményből ítélve, hogy maga is 
szivarra gyújtott, slegközvetlenebb főnöke 
példáját követve, székéről fölkelt — telje
sen meg is értett.

És következett (nem a szög és kerék 
— ezt Sajtár János minden szabadéivtísé- 
ge mellett Cuba minden szivarja sem tudná 
előidézni) hanem egyszerűen Sajtár János és 
Schreinitz Adolf között egy bizalmaskodó 
és közlékenykedő szép jelenet, mely óra ko
mánknak (bár kétlem hogy az ily érzelgős 
jelenetekben különös gyönyörűséget talál

na) azon látványt nyújtotta, midőn egy szív 
megnyílik, s feltárja legelrejtettebb titkait 
vágyait s reményeit!

Valóban ritka szép látvány, mely 
óra kománknak, hacsak fél vagy negyed
rész annyira ligyelmezett volna is mint 
a megnyílt szív közvetlen főnöke, tudtára 
adta volna, hogy Schreinitz Adolf szeret, 
hogy e szerelem sóhajai az illető tájakon 
viszhaugra találtak, hogy e tájék nemcsak 
kies, regényes és festői, hanem egyszers
mind első rangú szántó földben, kövér lege
lőkben és árnyas, sőt kőszéntelepes erdők
ben sem szegény, s hogy e gyönyörű táj 
tündére már biztató mosolyokkal is üdvö
zítette a boldog Schreinitz Adolfot, s hogy 
még csupán egy (fájdalom! kissé mogorva 
és akadékoskodó) nemtő kegyét kell meg
nyernie, hogy e gyönyörű vidék tündéré
nek tündérévé váljék. Más szókkal, hogy 
gyakorlatiabb stilban fejezzük ki magun
kat, Schreinitz Adolfnak sikerült a leány
vásáron egy oly kisasszonykát fedeznie 
fel, ki külső és belső kellemei iránt nem 
maradt érzéketlen, 60,000 forint készpén
ze van, s csak még atyja beleegyezését kell 
megnyernie, hogy pénzét, szivét, kezét, sta- 
firungját, szóval mindenét Adolf urfi kezei
be tegye le ; és hogy holnap lesz a döntő 
nagy nap, a midőn Adolf barátunk, szeren 
csét próbálandó, a papánál bekopogtat.

— És aztán hogy hívják a papát? —  
kérdé Sajtár, annyi hitetlenséget, gúnyt és 
kétkedést árulva el hangjában, hogy igazán 
oly vaknak kellett lenni valakinek, mint 
ez a csábos kilátások fényétől káprázó 
szemű szög volt, hogy azonnal át ne lássa 
a dolgot.

De Schreinitz szeme folyvást káprá- 
zott, és még mindig nyitott szívvel feleié:

— Trohek Antal, a fekete kutya.
— Trohek! mondá még több gúny

nyal és kétkedéssel, sőt most már bizonyos 
lenéző szánalommal Sajtár, — de a mely 
gúny és szánalom (csak legyünk igazságo
sak) e név kimondása után (feltéve hogy 
valaki mindig csak a dolgok valószínűsé
gét tartja szem előtt) teljesen igazolva 
volt.

Trohek Antal nemcsak ml'íit Budavár



132

legelső és leggazdagabb fűszer- és vaskeres
kedője volt ismeretes, (a fekete kutya mesz- 
szi földön első rangú czégnek ismertetett 
el) hanem egyszersmind gorombaság és 
fukarság tekintetében is példányaként em- 
littetett a vagyonos polgárok- és különösen 
a vagyonos apáknak!

— Ja, ja! mondá Sajtár, bizonyos ke- 
réki árnyalattal hangjában; a mivel tulaj
donképen csak azon gondolatának adott ki
fejezést, h og y : no kedves fiatal flótás bará
tom, ha a te fellegváraid csak ilyen szilárd 
alapra vannak építve, akkor bizony száz
szor jobban teszed, ha ezen haszontalan, 
fából-vas-karika ábrándok helyett szépen 
iró asztalod elé ülsz és sietsz letisztázni a 
tisztázandókat, nehogy, ha ő méltósága 
(Sajtárnál, még ha nem keréki minőségben 
gondolkozik i s : még gondolatban is mél- 
tóságos a tanácsos) e szobába talál vetőd
ni, hát szépen még innen is kikoppanj.

És hogy valósággal jól sejtettük gon
dolatait, bizonyítja az a tény, hogy nem 
sokára megszólalt és (most már még csak 
nem is palástolt keréki hangon) világos 
szavakkal ezt mondá:

— Hanem addig is, tisztelt Schreinitz 
ur, nem fog ártani a tisztázáshoz látni!

És azután visszaült asztala elé és kezé
be vette tollát.

És Schreinitz ur is asztala elé ült és ő 
is kezébe vette tollát.

És azután nem hallatszott semmi 
egyéb, mint a tollak gyors perczegése és 
az óra ketyegése, mely nem törődve ezen 
egész szerelmi cselszövénynyel, haladt a 
maga utján, folytonosan kiabálva: m egyek! 
m egyek!

És azután többé egész nap szó sem 
volt arról, a mi a felindulástól folyvást lá
zas szög fejében forrt és szivében dobo- 
gott.

És csodálatos! Midőn Sajtár János, a 
hivatalos óra után tiz perez múlva, levet
vén keréki minőségét, haza indult víziváro
si kis lakására, (a hol se hangjában se ar- 
czán soha senki egyetlen keréki vonást 
sem fedezhetett volna fel,) egész hosszú utón 
semmi egyébről nem gondolkozott, mint 
Schreinitz barátja légvárairól.

(Vége köv.)
BALÁZS SÁNDOR.

S Z E R E L E M  P R Ó B Á J A .
(Német népballada.)

A völgybe le egy hársfa nézett, 
Alul keskeny volt, felül széles.

Alatta ült két szerető,
Szerelmében bút feledő.

„Babám, nekünk most válni kell: 
Hét évig mé’k bujdosni el.w

„„Hét évig mégy bujdosni e l: 
Nekem más férfi még se’ kell»““

S a hét év múltán gondolá:
Megjön babája nem soká.

Ki kiszaladt a kertbe,
S nézett utána szerte.

Majd meg az erdőt járta be 
— Egy szép vitéz jött elibe.

„Isten jó nap’! te kis galamb ;
Mire vársz itt magad ?

Elűzött tán anyád, apád,
Vagy vár itt titkon rád babád?“

„„Nem űzött el anyám, apám, 
Hanem van titkom, van babám.

Tegnap múlt hét év s hat hete. 
Hogy a világba elmene.““

„Tegnap egy falun jöttem át, 
Nászát akkor ülé babád.

Most mit kiván neki szived 
Hogy nem tartá meg a hitet?“

„„Szálljon annyi áldásom rája, . 
Mennyi a fának ága —

S mennyi az égen a csillag, 
Legyen éltében annyi vig nap —

Es annyi tisztesség érje,
Mennyi a tenger fövénye !““
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Most sárarany gyűrűjét fogta, 
Szépen a leány ölébe dobta.

S omlott a lány könye, felette, 
Hogy még a gyűrűt is felvette.

Selyem kalapját is lerántja: 
Most ismeri csak még a lányka!

-— Zsebéből most mit vont elő ?
Tiszta, hófehér keszkenőt.

„Törüld meg szép szemed babám, 
Hiszen enyém lészsz ezután!

Hiszen ez próba volt csak : 
Ki\ánsz-e nékem roszat?

S ha csak egy átkot mondtál volna : 
Többé soha nem láttál volna!“

SZÁSZ BÉLA.

— 'S

E G Y  C S Á B Í T Á S .
Beszély. Laujon Leótól.

I.
A fiatal Sautreuil Gaston gróf minden ké

pességét igénybe vevő komoly foglalkozásba volt 
elmerülve.

Borotválkozott.
Épen egy uj nemű szappannal tett kísérle

tet, melynek illatos omló habja a mozgó ecset 
alatt átlátszó pelyhekbe fuvódott, mint a bárány
felhők, melyeket a lenyugvó nap utolsó sugarai 
megvilágítanak a láthatáron. E pelyhekből a csil
logó kristályban habzó pezsgőre emlékeztető ki
csi foszlányok szálltak el kedves illatozással. A 
jól kötött ecset örömmel látszék elmerülni a puha 
tajtékhegyekben, melyek sorra támadtak s tüné- 
nek el, ezerszinü szikrákat vetvén a világosság 
szivárványos viszfényére. . . Valóban öröm volt 
nézni.

A gróf kéjes lassúsággal fnlytatá mütételét; 
már épen állához jutott, melyen látható kedvtelés
sel séráltatá a habos ecsetet, midőn egy ifjú üde 
hang üté meg füleit.

„A —u mondá — „úgy látszik uj szom- 
szédnöm van.“

Es ott hagyá tükrét, melyen szappannal be
kent képét bámulta, hogy megtekintse az énekest. 
Félig nyitott ablakán át, egy túlsó sori szobában, 
fiatal leányt látott, ki fehérruha vasalással volt 
elfoglalva. Gaston csak arczát látta ugyan a le
ánynak ; de azt nagyon kedvesnek s vidámnak 
találta. Fekete fürtéi hanyagon átkötve fején, sze
szélyes hullámzásban voltak, de rendetlenségök 
nem volt minden kecs nélkül; a fedetlen nyak 
pedig a régi tanulót Chénier Andrásnak e két 
versére emlékezteié :

Sous votre belle tété un cou blanc delicat
Se plie et de la neige effacerait l'éclat.
E futólagos vizsgálat jóformán elég volt a 

fiatal ember képzelődésének; mert aztán — mint 
ily dolgokban jártas — mosolyogva mondá :

„Csinosnak kell lennie az adta kis leá

nyának ! De vonuljunk vissza gjorsan — folyta
ik, becsukván az ablakot; semmit se nyernék 
vele, ha igy meglátna — ilyen fehér arczczal. Pe
dig az első benyomás nagy jelentőségű.“

Elvégezve borotválkozását, nagy gonddal 
megfésülködött, és követve Boileaut, kit máskor 
— mivel iskolában sokszor le kellett másolnia — 
csak szidott, reggeli pongyolájában valami csu- 
dást vegyíte. Nagylevelü lombozatokkal ékesített 
és szép fekete kötővel gyengén átszoritott háziöl
tönyével, himzett fekete bársony sapkájával, orrá
ra tűzött szemüvegével, ajkai közé vett pauatel- 
lasjával a Jockey-Club arszlánjainak minden elő
kelő hanyagságát egyesítette magában.

Egy végpillantást vetvén még a tükörbe, s 
egy ránezot igazítva a hibátlannak talált nyak
kendőre, nagy zajjal és hűhóval ment az ablak
hoz, mint ki épen nem tart attól, hogy meglátják.

A fiatal leány folyvást énekelt, s csak ak
kor hallgatott el, ha munkája nagyobb figyelmet 
igényelt. Táblájára hajolva csudás gyorsasággal 
csusztatá vasát.

Gaston olyakat tüsszentett, hogy az utcza 
túlsó végén is meghallották.

De az ének azért tovább hangzott, a fej a 
tábla fölé hajolva maradt s a vasaló szaladt a fehér 
vásznon.

Gaston aztán kötelességének tartá oly han
gosan köhögni, hogy az arra járók fölbámultak 
reá.

De a fiatal leány mégis csak folytatá mun
káját, mégis csak dalolt, a nélkül hogy tekintetét 
fölemelné.

„Az ördögbe! — Kár lenne !“ mondá Gas
ton, felelvén egy gondolatára, mely e közönyössé
get sejteté vele. „De sebaj. Legerősebbek — az 
igaz — azok, kik nem akarnak meghallgatni. De 
majd mégis meghallgat ám ön engem, kisasszony“ 
— tévé hozzá olydandy mosolyával, ki teljesen 
bízik magában. „Ön látni fog engem s mi több — 
figyelembe is vesz.“



Bevégezvén e magánbeszédet, kissé leha
jolt, megrázta fejét, s im a bársony sapka az ut- 
czára esett. Ekkor nagy lármával — borzasztóan 
kiabálva — kéri az arra menőket, hogy vegyék 
föl sapkáját. Két-három suhancz oda rohan — a 
szomszéd kereskedők egymás sarkát tiporva fut
nak ki boltjaikból, egykutya elkezd ugatni, utána 
egy másik s aztán a harmadik, s egy perez múlva 
akkora zsivaj lett, mekkorát csak Gaston óhaj
tott.

Végre visszahozták a szerencsés föveget, s 
a gróf ur — szeme láttára minden szomszédjának, 
kik haja fésülését bámulák, fejébe illesztgeté. S 
ekkor — már biztosnak tartva, hogy az átellen- 
ben levő szoba lakosa észrevette, fejét kecsesen 
fölemelé, szemüvegét hanyag uriassággal lerázá 
orráról, szivarját ajka közé vévé s nagyszerű füst- 
fölleget bodoritva, átnézett a vasaló szobába.

A szoba üres volt, s az ének megszűnt.
„Ah! — ma nincs szerencsém“ — mondá 

Gaston kelletlenül. Aztán zajosan bevágta az ab
lakot, s magát egy karszékbe vetve, gondolkodni 
kezdett.

Gondolkodásának az lett eredménye, hogy 
van neki két szennyes nyakkendője. Nos — mi ter
mészetesebb ily esetben, mint hogy e két szennyes 
nyakkendőt át kell adni a mosónénak, ki esetleg 
épen átellenben lakik.

Legalább Gaston igy gondolkodott. Külön
ben nem ez volt remekje.

Mint gazdag családnak égyetlen örököse, a 
leggyöngédebb gondossággal s mindazon kényel
mek közt, melyekben egy fiatal nemesnek módja 
lehet, neveltetett s képeztetett a fényűzés művé
szetében.

Midőn a középtanodákat elvégezte, atyja 
Párisba küldte, hogy hallgassa ott négy évig a 
jogot.

Az ifjú gróf e négy évet az utolsó perczig 
fölhasználta — öltözvén a legújabb divat szerént, 
udvarolván a varró leányoknak s fejtegetvén a 
Charivári talányait. S igy midőn szülőihez visz- 
szatért, a kis város együgyüi kikiálták „tökéletes“ 
fiatal embernek.

Atyja — ily szempontból szintén nagyon 
tökéletesnek találva — elvonandó a nagyobb csá
kóktól — Aixbe küldé. E kis városnak volt 
ugyan jogi facultása; de nem „quartier latinja.“

Sautreuil gróf azt hitte, hogy Aixben nagyon 
kevés alkalma leend fiának a tanulmányok elha
nyagolására. S valóban, nem tudván eleinte mit 
tenni jobbat, el is járt az előadásokra rendesen. De 
később nehány ismeretséget kötött s ezekie sok
kal nagyobb gondja lett, mint a jogra. Végre pe
dig — az ördög s hanyagság segélyével — tanu
lótársai még arról is meggyözék, hogy legjobb 
lesz, ha életmódjukat követi; azaz ha a napot a 
kávéházban tölti, ha hetenként kétszer elmegy 
aszinházba, hogy megtapsolja akedvencz színész
nőt és kifütyülje a szerelmeseket.

A hosszas kávéházban való tartózkodásnak 
pedig az lett vége, hogy az ifjú szemeit valami 
izgató — hogy ne mondjam sürü varázs fogta el: 
adósságokat csinált, váltókat irt alá, s végre . . . 
Sautreuil Gaston gróf szeme előtt összefolyt a vi
lág, ö elsülyedt a hínárban, melyből ritkán menekül 
az ember becsülettel. S mi legrosszabb: e tunya, 
elölt élet következtében idegei szervezetében lá
zas betegségek fejlődtek ki, melyek ifjúságát, 
fény és árnyoldaiban, hajótöréssel fenyegették.

lm ! mily állapotban volt Gaston ama pilla
natban, midőn, két szennyes nyakkendővel föl
fegyverkezve, átment az utczán, hogy romba dönt
sön egy erényt.

Midőn a lépcsőn fölfelé haladott, újra halot
tá a fiatal leány szavát: „Jenny a napszámos- 
né“ czimü népszerű s most annyira elterjedt ro- 
mánczot éneklé az.

Gaston soha sem ment el a sipláda mellett, 
mely ezt játszotta, anélkül, hogy önhangu éneké
vel ne kisérte volna, melyre a kutyák is ugattak. 
Most azonban — különös dolog! — hallgatott — 
majdnem gyönyörrel. A hang oly tiszta volt, az 
ének és éneklője oly csudás összhangzat, hogy a 
fiatal ember megállott bevárni a versszak végét.

Azonban nem sokára, elnyomván a hatást, 
melyet gyöngeségnek vett, kopogtatott az ajtón 
s nyomban, feleletet sem vái’va, egész otthonos
sággal benyitott.

A fiatal leány visszafordult s megütközve, 
elégedetlenül ez illemtelenség miatt kérdé :

„Mi tetszik — uram ?“
Ez egyszerű szavak oly hideg-határozottan 

voltak mondva, hogy a látogató egészen meg volt 
lepve. Ö egy varró leány kihívó szemeit várta, s 
itt egy böcsületes nő nyugodt, szigorú tekintetével 
találkozott. Különben is ■— e nő semmiben sem 
hasonlított azokhoz, kikkel eddig alkalma volt 
megismerkedni. Luiza szép volt, de szépsége nem 
volt kihívó, mely az érzékekre hat; hanem üde, 
kecses, mely szelídít és vonz. Vonásai nem voltak 
föltűnök, de kifejezésökön báj ömlött el, s a lélek
re jó benyomást tettek. Viselete egyszerűsége, 
fénynél kedvesebb sajátsága, a rend, mely sze
rény szobájában uralkodott, a mindent fénynyel 
elöntő napsugár, mely ablakán áttört, a legszeren
csésebben Összehangzottak vidám s nyílt arczá- 
val.

Tanulónk —- e reá nézve egészen uj légkör
ben teljesen kiforgatva érzé magát sodrából. Csak 
most látá, mily nevetséges ürügyet használt a lá
togatásra és a gyakorlott, vakmerő csábitó — szé- 
gyenlve helyzetét s kezében a két szennyes nyak
kendőt — a fiatal emberek legegyügyübbje volt 
a fiatal leányok legegyszerűbbje előtt. Néhány 
semmit jelentő szót hebegve a nyakkendők mosá
sáról s a napról, mikorra reájok szüksége lesz — 
elég szánandólag eltávozott.

A lépcsőn lefelé haladtában gondolkodott;



de e gondolatok oly különösek, oly újak voltak 
előtte.

íme egy fiatal leány — mondá magában — 
támasz, segély s tán szülők nélkül. Reggeltől es
tig kénytelen dolgozni, hogy valamicskét szerez
zen, és egész nap énekel; én pedig ily gazdagon, 
családomtól szeretve, jövömről biztosítva — nem 
éneklek, nem dalolok. ..

De alig lépett az utczára, már ismét vissza
nyerő hidegvérét s ismét visszajöttek rossz ösz
tönei. Bosszankodott a leányra s önmagára. Hogy 
tudott ő oly együgyü lenni s az oly okos — gondo- 
lá, és várta a napot, melyen nyakkendőit visz- 
sza kell kapnia, hogy e rossz húzást kijavithassa.

E határnapon gondja volt reá, hogy jól reg
gelizzen s vakmerőségét pár üveg burgundival 
megedzze.

Körülbelül egy órai várakozás után, melyet 
képzelmein ringatózva töltött el, nőlépéseket hal
lott lépcsőjén.

„Jó — mondá — itt a pillanat, a bátorság 
és bódítás pillanata. Majd meglátjuk — szépecs
kém — ki lesz a győztes.

Hanyagul végig dűlt egy karszékben.
Kopogtattak.
Lábait egy átelleni székre nyujtóztatá.
„Tessék, tessék!“ mondá nagyuriasan — 

amúgy félvállról.
Az ajtó fölnyillott s belépett — egy tizen

két éves leányka, ki félénk hangon mondá, hogy 
Luiza kisasszony hazaküldte a nyakkendőket. . .

Midőn a leányka elment, Gaston földhöz vág
ta s rongyokra tépte nyakkendőit — hála isten ! 
legalább nem lesz róluk szó — pedig semminek 
se voltak okai.

„De’iszen ! itt csak meg nem állapodunk 1“ 
mondá aztán, e fiatal leány zárt ablakához szóno
kolva. „Vagy meglesz, vagy. . . .“

Nem merte befejezni. Félt talán, hogy nem 
lehet majd ura szavának. Sejtette — bizonyosan, 
— hogy itt egy rettenetes ellenséggel van dolga: 
az_erénynyel.

II.

Nehány hónappal később az aixi tanulók 
nevezetes változásokat kezdtek észre venni Sant- 
reuil Gaston viseletében. Ritkábban járt a kávéház
ba, s gyakrabban az előadásokra. Keveset játszott, 
éjfél előtt haza ment és — hallatlan dolog a he
tedévi tanulók közt! — fizetni kezdé adósságait.

E siralmas változásnak — mint azt a régi 
kcrhely czimborák nevezék, — oka Luiza volt, 
kinek ártatlansága és bájai sokkal jobban hatot
tak rá, mint az erkölcstanok és a vétek csábjai. 
Gaston csudálta a nemes büszkeséget, mely meg- 
hiusitá bűnös terveit. — Meglátogathatá ugyan 
csinos szomszédnöjét, de a győzelmes szerep he
lyett, melyet eddig játszani szokott, a szerény és 
tiszteletteljes sóhajtózóé jutott neki. Egyetlenegy

illetlen szó, a szerelemnek egyetlen egy hangja 
sem jött ki e vakmerő csábitó ajkain.

A bűnös megismeri az erkölcsi szépet és 
óhajtja az t; gyöngének és megalázódnak érzi ma
gát az erény előtt, ha fölismeri, és épen az büntetése
— de szerencséje egyszersmind — hogy nagyőn 
képes annak fölismerésére.

A fiatal leány nagyon kemény föltételeket 
szabott Gaston elé: napjában csak egyszer menni 
kávéházba, nem játszani és —• mi legbajosabb volt
— pontosan látogatni az előadásokat.

Igaz, Gaston nem teljesítette ezeket betűről 
betűre; de -— hála ama csudálatos dolognak, a 
mindent megtudás, mindent kitalálás ama művésze
tének, melynek forrása a nő ösztönében és szerel
mében Vagyon — egyetlenegy kihágás sem kerü- 
lé el Luiza figyelmét, ki lassanként tekintélyre 
vergődve, s naponként egy-egy csatát nyerve va
lamely bűn vagy rossz indulat ellen, a csorbákat 
lassanként kiköszörülé.

Gaston mindig várva várta a látogatás órá
ját; mert erőt nyert az uj légkörben, melyből min
dig fölüdülve s jobbulva távozott.

Azonban sárban vagy a bűn ösvényén soha 
sem járhat az ember büntetlenül ; mert midőn 
visszavonul is, mocskos marad, s a kitisztulás nem 
egy nap munkája.

Gaston, ki ügyféli a szeretettLuizától, mint 
élő s maró lelkiismeretétől, időről időre — úgy 
titokban, nehogy az megtudja, engedett rósz haj
lamainak.

Egyszer egy ily szomorú visszaesés után ré
gi hibáiba — Luiza lakására ment és kopogtatott 
az ajtón.

„Nem vagyok honn“ — feleié a fiatal leány, 
ki már tudta mi történt.

„Hiszen én vagyok itt“ — mondá Gaston 
és a kilincsen egyet nyomott — azt hívén, hogy 
az utolsó szóval be is fog lépni. De az ajtó nem 
nyilott ki, rá volt fordítva a kulcs.

Gaston, csalatkozva reményében, nagyon 
rosznak találta az enyelgést, melyet előbb oly szí
vesen hallgatott. Azonban elrejté rósz kedvét, s 
tartózkodva bár, de reszketeg hangon mondá:

„Nyissa ki az ajtót, az isten szerelmére ké
rem !“

„Az ön szerelméért sem.“
E szó nem tetszett neki.
„Ugyan hagyjuk abba!“ mondá némi bo- 

szankodással.
„Újra mondom, nem vagyok honn — önnek.“
E szavakra isszonyu gyanú villant át lel

kén. Most tudta először, mi a féltékenység; mert 
most szeretett először igazán. Haragosan, nyugta
lanul, minden tartózkodást felejtve — elég szeren
csétlen volt a fiatal leány szavaira igy felelni:

„Ön nincsen — egyedül!“
Álig mondta ki e szavakat, midőn az ajtó 

már zajosan föltárult és megjelent előtte Luiza, 
kigyult arczczal, haragos szemekkel, remegő ajak
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kai, egyik kezével tartva az ajtót, a másiknak egy 
tekintély és- méltóságteljes mozdulatával a magá
nos, csendes szoba belsejébe mutatva. . . Ah mi 
szép volt igy a szégyenben, haragban és —- szük
séges-e mondanom ? — a szerelemben. Mert mi 
volt tulajdonképen, a miért oly parancsolónak s oly 
rögtöninek tekinté a szükséget, hogy magát a fia
tal ember szemei előtt igazolja, ha nem a böcsü- 
lés- vagy szerelemnek fájdalmas jele ?

„Lépjen be, uram !u mondá fölindulástól re
megő hangon. „Csak jöjjön be, legalább nem le
szek tovább is egyedül s ön nem hazudik.“

A fiatal ember mozdulatlanul^zavartan, mint 
egy megbüvölve állt a küszöbön. Erezte á gyanú 
sitás igaztalanságát, és e pillanatban bármire kész 
lett volna, hogy az okozott hatást megsemmisítse. 
De a tör már el volt hajítva s ö csak a seb begyó- 
gyitását kisértbeté meg. Minden rábeszélő tehetsé
gét fölhasználta, — elmondott mindent, mi eszé
be jutott s mit szive sugallóit. Beszélt megbánás
ról, megismerésről, hódolatról, Ígéretekről és min
denről.

Luiza szó nélkül hallgatá. Lefegyverezve e 
nem várt rohamtól, egy székre — esett inkább —- 
mint ült, kezét Gastonéban hagyá, ki égő vágy- 
gyal szoriiá azt. Félig ájultan, mint egy álomba 
merülve hallgatá a fiatal ember szenvedélyes sza
vait; hallgatá határozatlanul a szerelem bűvös 
hangját és érzé, mint futják körül lángként terme
tét az ifjú remegő karjai.

Gaston, elragadtatva a merengő leány szép
ségétől, elcsábítva a bűvös és veszélyes engedmé
nyektől, megittasodva az érzelmek és,gyönyör il
latától, mely a hullámzó kebelből fölszállott, mind 
bátrabb leve s szerelemtől égve hajolt föléje.

Luiza épen nem állt ellen, elfelejtett mindent 
s már leste a rósz szellem ragadmányát, midőn a 
koldusnö rikácsoló hangja tölté be az utczát: néz
zétek a szűk ablakot ott fönn. Ez volt Luizára 
nézve a bűvös bot ütése, mely megtöré a varázst. 
Hirtelen fölugrott — mintegy álmából ébredve s 
a fiatal emberre szegezve nedüs, kérő szemeit, 
mondá:

„Gaston! Becsületem minden birtokom; de 
e birtok -— tudja Ön —- kedvesebb életemnél. Meg 
akar ön tőle fosztani ? Bocsásson ; mert szeretem 
önt.“,

A szerelem és aggály e hangjai az élet bár
mely más pillanatában csak győzelem jelül szol
gáltak volna Gastonnak ; de e fiatal leányt annyira 
tisztelte, oly vétkesnek érezte magát ellenében s 
végre e vallomásban oly sok őszinteség, oly sok 
bizalom és fájdalom volt, hogy a könnyezésig meg 
volt hatva.

„Légy áldott! — mondá kezet nyújtva — 
érzem, hogy jobbá tettél.“

Luiza leikébe e szavak erőt öntöttek. Visz- 
szanyeré nyugodságát és nyugodtságban elpirult 
— mint egy bűnös, ama gondolatra, hogy szerel

mét megvallá. Szemeit lesüté, s föl sem mert te
kinteni az ifjúra, ki szive titkát birá.

De végre erőt veve önmagán s esedezve 
mondá:

„Gaston, szeretnék egyedül lenni.“
A fiatal ember megérté a nyugtalan szemérem 

e kérését, és eltávozott, szivében a legédesebb 
megindulással, melyet valaha érzett.

— Csinos kis leány ! —- gondolá Gaston az 
első alkalommal, midőn Luizát meglátta.

És most? Oh büve a nő erénynek! -— most 
azon gondolkodott, hogyan vehetné nőül Luizát
— daczára a nemes Sautreuil család ellenállásá- 
nek? Midőn látta, hogy ez nem fog menni, azzal 
nyugtatta meg magát, hogy szereti. Különben nem 
vagyok-e teljes korú? — tévé hozzá. Ha legyöz- 
hetlen akadályokra találok, — de eh! . . .

így ingadozott, megrettenve határozatának 
következményeitől, midőn levelet hoztak neki. 
Meglepetve ismeré meg Luiza írását. Remegő kéz
zel törte föl a pecsétet és olvasá, a mi következik:

Kedves barátom !
Elutaztam s már távol vagyok öntől.
A nem rég történtek két dologról győztek 

meg. Először, hogy ön egy jószivü fiatal ember, 
ki csaknem hajótörést szenvedett, de ki már — 
hála istennek ! — mentve van. Másodszor, hogy 
jövünkre nézve mindketten nagyon veszélyes 
helyzetben voltunk. Ön tudja, hogy képes lett vol
na engem nőül venni, vagy legalább — nőül venni 
akarni: szivem dobog, ha erre gondolok.

Dolgot másutt találtam és — isten segítsé
gével — nem fogok se éhen, se szégyenben meg
halni.

Isten önnel, Gaston ! Barátnéja Luiza.

III.

Két évvel az elválás után L. . . kis város 
templomában a környék minden előkelő lakosa 
összegyűlt.

Sautreuil gróf ur megházasitotta fiát.
A fénylő gyülekezet közepeit, oszlopárnyék

ban, észrevétlenül térdepelt egy fiatal leányka. 
Tüli kalapja s karton ruhája nagy ellentétet képe
zett a sok selyem-, bársony- és gyémánttal, mely 
csak úgy tündöklőit minden oldalról. E fiatal le
ány Luiza volt.

Mindenki a szentély felé nézett, mindenki 
az arát bámulta — s itélgeté is — kecsei-, sze
mérme- és fehér fátyoléban; csak ö imádkozott
— mint látszék buzgón, lesütött szemekkel. De 
midőn a fiatal házaspár átment a templom hajóján, 
fejét könnyedén fölemelé s egy titkos pillantást 
vetett Sautreuil Gaston grófnéra.

„Istenem! mily szép . . .“ mondá akaratlan 
boszankodással, melyet maga előtt sem titkolha
tott el.

Újra könyvébe nézett; de hiába! többé már
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nem tudott olvasni. — Később egy könyet törült 
ki szemeiből és kedves önmegadással rnondá:

„Hagyján ! 0  boldog lesz“ . . .
Alig fejezé be e gondolatot, s egy titkos 

szócska már feleié reá szivében :
„A neje is.“
Ekkor érzett utoljára fájdalmat és félté

kenységet.
Gaston majdnem annyira szerelmes lett ne

jébe, mint egykor Luizába. Boldogok lettek, és én 
igen szeretném önöknek elmondani, hogy frigyüket 
sok gyermekkel áldotta meg az isten; de ez nem 
lenne igaz — legalább még ez ideig nem.

„S Luizából mi lett?“ — kérdik önök.
Ali lett volna? -— 0  vissza vezetett egy el

tévedt szerencsétlen szivet az erényes boldogság 
útjára; ö szabaditó deszkát nyujta egy hajótörést 
szenvedettnek; ö megmentett egy lelket: nem 
elég eredmény ez ?

Ki tudja, ha e kedves emléket szivében hor
dozva nem boldogabb e, mint vetélytársa ?!

Bizonyosan boldogabb, mintha annak helyét 
elfoglalta volna. ' „

H O M B U R G .
Egy sajátságos monographia jelent meg kö

zelebbről, vagy helyesebben, az első kötet egy 
sajátságos monographiából, mely a németországi 
játék-házakat tárgyalandja. *) Ez az első kötet 
Homburgról szól, mely városka nemcsak a hessen- 
homburgi grófság feje, hanem e kívül még derék 
gyógyforrásokkal is meg van áldva a bőkezű ter
mészettől. De minden fövárosiassága és gyógy
vizei sem tették volna Europaszerte nevezetessé, ha 
a vakszerencse (hazard) nem választja a maga fő
városává ; mert elmennek, az igaz, oda a beteges 
májuak, gyenge gyomruak, hanem mégis a Kur- 
saalban felteritett zöld asztalról mosolygó aranyos 
remény vonz ezer- meg ezer zsebbeteget, kiket a 
vak istennő ottani főpapja, Monsieur Blanc, jobbá
ra nagyon is megkönnyitve bocsát haza.

A homburgi játék-bankot részvényes társu
lat tartja, e társulat igazgatója a már nevezett 
Monsieur Blanc. Noha e társulat évenkint nagy 
összegeket fordít szépítésekre Homburgban és 
környékén; noha tetemes haszonbért fizet a für
dő-bizottságnak ; noha igazgatóját, croupierjeit 
és szolgáit bökezüleg fizeti: mégis az évi oszta
lék ritkán kevesebb negyven százaléknál. Nagyon 
kevés kivétellel mindegyik játékos veszt. Ezért 
hát a croupierek hidegvére nem igen zavarodik 
meg, ha szintén olykor-olykor egy este három
szor kiürítik is a bankot. Ilyen alkalommal tévé 
M. Blanc azt a megjegyzést a szerencsés játékos
ról : „O a miénk, valamint ezek is mindnyájan; 
majd vissza hozza a mit nyert s azon feljiil még a 
bőrét is itt hagyja.“ Egyszer egy játékos azt kér
dezte tőle, melyikre tegyen : a veresre-e vagy a 
feketére? a jeles humorista azt felelte: „fekete 
vagy veres mindegy ; a fejér (Blanc) mindig 
nyer.“

M. Blancon kívül van még két alrendező 
és más két igazgató. Az utóbbiak közül egyik 
szakács volt, azután húzamos ideig croupier. A

*) Les tripots d’Allemagne par Alfred Sirven, Pa
ris, E. Dentu.

társa nem rég halt meg s 200,000 forint érő va
gyona maradt.

E fontos hivatalnokok után legfontosabb an
nak a részvényesnek a szerepe, a ki a titkos 
ügyekkel van megbízva; ez ügyel a piofessorok- 
ra és ki sértőkre. Ez utóbbiak hivatása megtetszik 
nevokböl, többnyire nem legszorosabb erkölcsű 
szép nők, jobbára párisi lorette-ek, feladatuk az, 
hogy ifjakat, öregeket csábítsanak a játék-asztal
hoz. E hölgyek közül leghirhedtebb egy lelépett 
franczia színésznő. Mig a kisebb játékszíneken 
működött, számos jó emberei egyike elvitte magá
val Homburgba. Itt megismerkedett egy frankfurti 
Croesussal, a ki merész játékától megbüvölve,
30,000 frankot bizott a kezére s evvel 400,000-et 
nyert. Elbizakodva szerencséjében, sa józan taná
csok iránt elsiketülve, tovább játszott,még nagyobb 
tételekkel, s nehány nap alatt tönkre lön jutva. Ez 
után a bank szolgálatába állott, s ez óta legrava
szabb csábitója a játékasztalnak.

A „professor“ mindig tisztes külsejű férfi, 
az utolsó divat szerint öltözik, s megvan a maga 
czime. Mindig marquis, vagy gróf, vagy legalább 
is báró név alatt működik. Phaetonnal jár, lovait 
maga hajtja, szórja az aranyat, s befúrja magát 
az előkelő körökbe. Van annyi józan esze, hogy 
első tekintetre ki tudja ismerni, kit csábíthat a 
zöld asztalhoz csalóka számításaival és nyeglesé- 

I geivel. A professor rendes fizetést húz a banktól, 
J s e kívül különös jutalmat kap, valahányszor egy 

gazdag áldozatot kézbesít. Nemcsak professor, 
hanem első rendű zsebvágó is ; ráveszi a semmit 
sem gyanító játékosokat, hadd tegye fel ö a pénzü
ket, mert ő szerencsés; mikor aztán egy halmaz 
arany van előtte, mindegyre megvakarja a nyakát 
s egy egy Lajos-aranyat becsúsztat a kabátja gal- 
léra alá, honnan a pénz egy csöven a kabát béllé
sében levő zsebbe suhan.

Ez a homburgi bank szervezete, lássunk 
már egy pár homburgi adomát is, a vigabbjából.

K— grófné éveken át nagyban játszott Hom
burgban. Egész nap elült a birbicses (roulette) 
asztalnál, majd mindegyik számot megrakta la- 
josaranyokkal, s rendszerint vesztett. Azt mond

12
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ják, évenkint 80,000 forintot áldozott a banknak. 
Egyszer annyira kikoppasztották volt, hogy sze
kerét, lovait el kellett adnia. Három évi folytonos 
vesztés után felébredt benne a vallásos érzelem, 
Komába sietett, hogy bocsánatot nyerjen bűnéért. 
Az absolutiót meg is kapta, de csak oly foltét 
alatt, ha többé soha sem játszik. ígérni könnyű, ha
nem aztán meg is tartani, ez már bajosabb. A játék
düh erőt vett a grófné kegy ességén, visszament Hom- 
burgba, s megint a birbicses asztalhoz ült. „Többé 
nem játszom a magam számára“, igy mentegető 
magát, „hanem a szegények számára.“

A játszó asztal krónikáiban emlékezet van 
két szegény poroszról, a kik számításból játszot
tak és kivételképpen nyertek. Rendszerint sem
mi sem juttat oly bizonyosan tönkre, mint ha játé
kában rendszert követ az ember. A két porosz 
pártján azonban a számitáson kívül volt még va
lami egyéb is. Fraufurtban éltek leczkeadásból, 
egyik nyelvmester volt, a másik a mennyiségtan
ból adott órákat. Mig amaz egy fiatal hölgynek 
tette a szépet, a mathematicus a játékot tartotta 
szemmel Homburgban. Végre a szerelmes czélját 
érte : szivének asszonya kezét nyujtá neki s kezé
vel egyúttal 10,000 franknyi vagyont. Ekkor a ma
thematicus előadta homburgi tapasztalatai ered
ményét. „Egy szolga“, monda, „minden reggel 
megtakarítja a birbicset, s mindig kénytelen jobban 
megnyomni rajta némely helyeket, melyek bajo
sabban fényesednek ; e miatt a réz azon helyeken 
egy kissé béhorpad, e horpadásokat a szem nem 
veszi észre; de bezzeg kézzel fogható az eredmé
nye : mert ezek a horpadások a hengergö golyót 
kivetik rendes útjából s bizonyos számok napjá
ban több versen nyernek, mig mások soha sem.“ 

A két testvér elment Homburgba s játszani 
kezdett. A mathematicus rendesen két órával ha
marább megjelent a Kursaalban mint a testvére, 
s a nélkül hogy tett volna, minden nyerő számot 
pontosan feljegyzett. A testvére aztán azokat a 
számokat rakta, a melyek leggyakrabban kijöt
tek e pár óra alatt. Szerencséjüket szenvedély- 
telenségök biztosította, mert ők olyan hidegvé- 
rüek és nyugodtak voltak, mint maga a bank. 
Napjában 1000 frankot nyertek. Mihelyt ez az 
összeg kivolt, csalhatlanul odahagyták a zöld
asztalt s más reggelig viszsza sem tértek. Ily mó
don, azt mondják, fél millió frankot nyertek.

Egy lengyel gróf is hitt a csalhatlan rendszer 
létezésében; de mai napig sem fedezte fel. Vagyona 
nagy részét elvesztvén a játszó asztalon, a ma
radványt homburgi bankrészvényekbe fektette. 
A Kursaalban minden reggel lehetett látni egy 
magas szikár embert, hosszú vörös bajuszszal, 
járásából, modorából és arczából Ítélve valami 
angolnak képzelte volna az ember, holott ez a mi 
lengyelünk volt. Nyugtalanul járt fel s alá az 
asztal körül, látszott rajta hogy küzd magával, 
tegyen-ó vagy ne. Egy professor, a már leirt faj
ból, észrevette a lengyel nyugtalanságát s tüstént

kiszemelte magának áldozatul. „Én titkos egyet
értésben állok a velünk szembe levő croupierrel,“ 
sugá a lengyelnek; „ő úgy tudja pörditm a golyót, 
hogy mikor neki tetszik, a vörös nyer. Álljon meg 
csak itt s mikor látja, hogy a croupier tobá- 
kol s egyenesen önre néz, tegyen fel 12,0C0 fran
kot a veresre. A nyereségből adjon nekem 8,000 
frankot, minek felét a croupiernek tartozom fizet
ni, a többi aztán legyen az Öné.“ A lengyel ha
bozott egy darabig, de végre elfogadta az aján
latot. Oda állott a kijelölt helyre, átellenbén a 
croupierval, s mikor ez egyet szippantott és reá 
nézett, feltett 12 000 frankot a veresre. Me;:- 
nyerte; a 8,000 frankot a professornak adta, s 
megint tenni akart. „Ne“, mondá a csaló, „ma a 
világért se, mert figyelmet gerjeszthetne.“ Más
nap a lengyel viszont a maga helyé.» volt a crou
pierval szemben, feltette 12,000 frankját, s elvesz
tette. Dühösen tekintett maga körül, de a profes
sor eltűnt, s többé elő sem került. A croupiernak a 
volt a szokása, hogy valahányszor egyet szippan
tott, egyenesen felnézett; szegény feje, az egész 
dologból semmit sem tudott, se a 8,000 frankból 
nem kapott egy fillért se. Az egész merő csalás 
volt, mely történetesen sikerült egyszer.

Egy másik professornak nem ment olyan 
jól a keresete, azonban megtudván, bogy a bank 
mindennemű botrányt örömest elfizet, egy őr kö
zelében egy fára kötelet kötött, mikor a parkban 
emberek jártak arra felé, s felakasztotta magát. 
Persze hogy volt nagy zűrzavar, az őr odafutott, 
az akasztott embert levágták és viszont életre hoz
ták. Egész Homburg erről az eseményről beszélt 
s a bank igazgatósága 1,000 frankot küldött a 
képzelt szerencsétlen játékosnak. Azonban a „pro
fessor“ ur egy pár hónap múlva megint felakasz
totta magát hasonló modorban, s megint kapott 
1000 frankot, de egyúttal tudtára adták, hogy 
„jobb lesz ha ezután máshol köti fel magát.“

A játék órái alatt láthatni a Kursaal körül 
egy sereg embert, kikben messziről rá lehet is
merni a Shylockokra. Ezek azokat a játékosokat 
lesik, kiknek utolsó aranyát is behúzta a croupier 
gereblyéje. Az ilyen játékos mindig azt hiszi, 
hogy mindenét viszszanyerhetné, ha csak egy kis 
pénze volna. Mikor az uzsorás tudja, hogy az 
ilyen játékosnak van biztosítéka, váltóra kölcsö
nöz neki százas százalékkal, ha pedig nem isme
retes a játékos körülményeivel, zálogra ad neki. 
Ez az utóbbi üzlet szabad ég alatt megy véghez. 
Minden este kimegy valamelyik játékos a Kur- 
saalból, s melltüje, vagy gyűrűi vagy óraláncza 
nélkül tér vissza, megint játszik, elveszti utolsó 
pénzét s kirohan a teremből. Itt a zálogra köl
csönözök üzlete tetemes jövedelmet hajt. Egy
1,000 forintot érő drágakőre kölcsönöz 300 forin
tot s azt is csak egy hónapra; ha ez idő alatt 
ki nem váltják, a zálogot eladja. A párizsi loret- 
te-ek a homburgi zsidókhoz hordják nagyobb ré
szint azokat az ékszereket, melyeket imádóikkal



vásároltattak magoknak. E tisztes hölgyek néme
lyikénél valóságos betanult mesterség a zálogo
sítás. Egy szép napon ékszer nélkül jelennek meg 
az ivó kútnál, elpanaszolják valamely könyörü
letes szivünek, hogy becses souvenirs-eik elzálo
gosítására a zöld asztal melletti tetemes vesztés 
kényszeritette őket; megkapják a kiváltásra szük
séges pénzt, ki is váltják ékszereiket — s még 
az nap újra zálogba teszik. E műtét jövedelmé
ből osztoznak Monsieur Shylockkal. A párizsi 
ékszerárusok minden őszszel elküldik biztosaikat 
Homburgba s megvétetik a ki nem váltott zálo
gokat. E vásárban a zsidó 200 százalékot csinál, 
s az ékszerárusnak sincs oka panaszkodni.

A kitanult és professionals kártyás typusa 
gyanánt azt az egyént választjuk ki, a ki a folyó 
év februárjában átalánosan ismeretes lön az ellene 
indított botrányos • keresetről. Garciát értjük , a 
franczia zsebvágók fejedelmét. Ez az úri ember, 
a mióta csak ismeretes lön a párizsi társasagok
ban, mindig ugyanaz volt. Télben a Szajna városa 
divatos köreit koppasztgatta hamis koczkáival és 
jegyes kártyáival, nyárban pedig elment Hom
burgba, hogy gazul szerzett pénzét elveszítse a 
zöld asztalnál. Ez előtt két évvel ugylátszott, 
mintha megfordult volna a szerencséje. Egyszer 
délelőtti 11 órától esti 11 óráig mesés szerencsé
vel játszott. Kezdette H,000 frankos tételekkel, 
minél többet egyszerre nem szabad tenni a trente 
et quarantera, s délután négy óra tájt már
500,000 frankot nyert volt. Ekkor M. Blane-tól 
azt kérte, engedje meg neki hogy a meghatározott 
maximumnál többet is tehessen, az engedélyt tüs
tént meg is nyerte; ettől fogva 60,000 frankjával 
rakta s hét egész óráig csak ő játszott egyedül. 
Minden asztalt odahagytak, a legdühösebb játé
kosok átalakultak nézőkké és teljes csend I ö d .  

Garcia egymásután öt bankot tört össze, s mivel 
mindegyik 350,000 frankos volt, 11 órakor a 
Kursaal bezárásakor 1,700,000 frank nyeremény
nyel költ fel az asztaltól.

Másnap reggel Garcia odahagyta Hombar- 
got, de elébb kiváltott minden adósságért bezárt 
játékost. A részvényesek hosszú aczczal néztek 
utána, de M. Blanc csak mosolygott s egész hi
degvérrel vállat vonított, mert tudta minő démoni 
vonzó erővel bir a játék a szerencsés játékosokra. 
Garcia a más évben visszatért s egy hét alatt egy 
millió frankot fizetett vissza a banknak. Párisba 
sietett, folyóvá tett egy másik milliót, a bomburgi 
bankhoz vitte, s hat nap alatt teljesen megtisz
tult tőle. A milliomos viszszatért előbbi állomásá
ba ; ismét kénytelen vala télen át Párisban csal- 
ni, hogy nyárban szerencsét próbálhasson Hom- 
burgban.

Garcia a múlt telet Nizzában töltötte ; Pá- 
risba viszszatéríekor a legfensöbb körökben for
gott, tagja volt a Cirque Imperialnak, a Jokey 
Olub-nak stb. A folyó év februárja 3-kán egy , 
Cálzado nevű játékost meghivott, hogy menjen el '

vele Barucci grófné szállására, mert ott lesz ne
hány gazdag ifjú s nagyban fognak kártyázni. A 
„grófnő* salonjában kétes hírű divatos egyének 
szoktak volt összegyűlni. Ez este ott volt egy 
herczeg Demidoff, Dúc de Gramont Caderousse, 
M. Miranda, marquis P—, az olasz opera igazga
tója meg egy sous préfet, úgy szintén nők is, ki
ket azonban a büntető törvényszék ez estére vo
natkozó tudósitása csak femmes és ßlles (nőszemé
lyek) névvel jelöl. A játék nagyban és egy dara
big becsületesen folyt. Mikor azonban a játéko
sok neki heyültek, Garcia kiment a teremből, s 
visszatértekor azt indítványozta, hogy az eddigi 
trente et quarante helyett játszódjanak bacca- 
rat-ot. A vendégek közül nehányan nem vet
tek részt benne, s ezek észrevették, hogy az 
asztalon levő kártyákat Garcia alattomban mások
kal cserélte ki. A játék megkezdődött s De Miran
da hat osztásban 126,000 frankot vesztett Garciá- 
nak. Vesztésének tömérdek volta lön megmentője, 
mert a nézők eléállottak s Garciát csalónak ne
vezték. Elbeszélték, miként cserélte ki a kártyá
kat, s ezt Garcia kénytelen volt megvallani mikor 
egyikök a kártyák borítékait behozta abból a szo
bából melybe Garcia ez előtt fél órával vonult 
volt ki. Ekkor a csaló megvallotta, hogy ezekbe 
voltak takarva a magával hozott kártyák. Futás
ra vette a dolgot, jobbra balra szórta a bankjegye
ket, de társát elcsípték s megmotozták. A Miran
da pénzéből mindössze 85,000 frank került meg, 
40,000-et Gardának kellett magával vinnie. A 
törvényszék, mely előtt meg nem jelent, Garciát 
Öt évi, Calzado-t pedig tizennyolez havi börtönre 
ítélte.

M. Sir ven megjegyzi, hogy miután a baden- 
badeni bank-igazgatóságnak fel van mondva, M. 
Blanc is csak a most uralkodó hessen-homburgi 
landgraf életéig számíthat aranyos aratásaira, a 
mi mindössze sem terjedhet hosszú időre, a land
graf már nyolezvan éves lévén. Adja isten !

—r.

I R O D A L O M .
A magyar nemzeti irodalom története.

(A legrégibb időktől a jelenkorig. Tankönyvül 
köz és magánoktatásban. Irta Toldy Ferencz. El
ső füzet. Pest. Emich Gusztáv tulajdona. 1864.) 
Egész szivünkből üdvözöljük e könyvet, mely 
Toldy terjedelmes irodalomtörténetének sem újabb 
kiadása, sem folytatása, hanem egészen uj és ön
álló könyv. Mint tudjuk, Toldy terjedelmes iroda
lomtörténetét csak a mohácsi vészig irta meg, to
vábbá költészetünk történetét csak Kisfaludy 
Sándorig bocsátotta közre két külön kötetben, 
így mindeddig nem volt teljesen bevégzett iroda
lomtörténetünk, mert az e téren megjelent más 
művek oly gyönge compilatiók, hogy szóba sem 
jöhetnek. Valóban szégyene volt a magyar iroda
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lomnak, hogy irodalomtörténete még az iskolák 
számára sem volt használhatóan kidolgozva, a 
közönség kezébe pedig semmit sem adhattunk, 
melyből irodalmát a legrégibb időktől a jelenko
rig haszonnal áttekinthesse. E hiányon akar Tol- 
dy segíteni jelen könyvével; míg több kötetre 
terjedő irodalomtörténetét bevégezhetué : mintegy 
lg —20 nyomtatott ivén összevonta tanulmányai 
eredményét. Leginkább tankönyvet irt ugyan 
köz- és magánhasználatra, de úgy, hogy a nagy 
közönség, sőt egyben s másban még a szakembe
rek is használhatják. Nem csak a módszer ajánlja 
e könyvet, hanem az adatok teljessége és pontos
sága is. Valóban nem csekély nehézséggel járt 
nehány ivre teljesen beszorítni az egész magyar 
irodalmat, s minden feltűnőbb jelenséget, ha nem 
is mélyre hatón, de mégis jellemzőn felmutatni. 
Toldy szerencsésen megoldotta e feladatot, s e 
mellett jegyzeteiben a magyar irodalom teljes 
bibliographiáját közli. Felfogásunk vagy Ítéle
tünk néha különbözhetik az Övétől, itt-ott némely 
átalánosságot terjedelmesben, némely részletet 
összevontabban óhajthatunk, de el kell ismerni a 
munka jelességét, mint egyetlent a maga nemé
ben irodalmunkban s kívánnék, hogy iskoláink 
valláskülönbség nélkül bevegyék s a közönség 
között is minél inkább elterjedjen. — A kezünk 
alatti első füzet a legrégibb időktől 1807 ig ter
jed, a második, mely a mint halljuk sajtó alatt 
van, a még hátra levő 40 évet (1807—1849) tár
gyalja. E második füzethez fogja a szerző beve 
zetését is csatolni, melyben az irodalomtörténet 
tanitása módjáról és könyve használatáról adja 
elő nézeteit.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Dán irodalom. A maroknyi dán nemzet
nél , mely most uj háború küszöbén áll, a hadi 
könyvek és harczias müvek egész egy irodalma 
virágzik jelenleg. Lyrai, eposköltők és történet
írók foglalkoznak, különösen az 1848, 1849 és 
1850-ben folyt dán német háborúval, s természe
tesen, kellő kiemeléssel, néha tán a lelkesedésből 
folyó túlzással beszélik el. Mindez fölfogható, és 
egy oly életre való népnél, mint a dán, alig lehet 
különben. A nemzeti önérzet, a hazafias szellem, 
kivált a nemzet közlegényeinél, a népnél, min
denütt túlbecsüléssel és némileg eltorzítva mutat- 
kozhatik. Legkevésbbé lehet ezt rósz néven venni 
oly parányi nemzetnél, mint a dán, mely alig más
fél millió lelket számlál, s nagy birodalmakkal 
állott szemben, mint ellenfél. Aztán nem is egé
szen uj tünemény a dán vitézség. Történeti ha
gyományokra van szüksége a nemzeti önérzetnek 
és hazafiságnak is, hogy hathatós erőben legyen, 
— s eme hagyományokat az alkotmányt élvező s 
jeles irodalmat biró dán népnél senki sem tartja 
jobban emlékezetében.

Mégis különös, hogy vannak német lapok, 
melyek oly nagyon zokon veszik, hogy a dánok 
az 1848 utáni harczokat nem úgy adják elő, mint 
a német lapok , bulletinek és történeti könyvek ; 
hogy népköltők s torzkép-rajzolók az akkori el
lenfeleket, különösen a német önkéntes csapa
tokat úgy rajzolják, a mint remélik, hogy legna
gyobb hatást tehetnek vele. — A német lapok ki
törései csak azt mutatják, hogy mai nap bajosan 
viszálkodhatik kát nemzet, hogy irodalmukban 
az izgatás által hasonlókép ne folyjon a harcz 
és háború. Ezt feledni látszanak némely közlö
nyök, annyira, hogy az egész dán nép gondolko
dására és érzületére nagyon kedvezőtlen követ
keztetéseket vonnak a hadi irodalom némely túlzó 
és torzitott előadásaiból.

Azonban meg kell adni, hogy van nem egv 
oly ága az irodalomnak, mely az ágyuk dörgése 
közt is fegyverszünetet, tart, sőt a harczoló felek 
közt némi rokonszenvet és barátságot mindig fenn 
képes tartani. így, ha jelenleg a német hadak a 
dánok ellen indultak is s a gyűléseken még heve
sebb szenvedélyek uralkodnak, mint a hadsereg
ben, a dánok ellen — a németek meg nem szűnnek 
figyelemmel és érdeklődéssel fogadni a dán szép- 
irodalom oly termékeit, melyekben a politikai és 
katonai irányeszmék nincsenek ingerlőén kitün
tetve. így olvassuk egyik német irodalmi folyó
iratban a következendő méltányló jelentést Win
ther Kerestély dán költő novellái tárgyában:

Winther Kerestély kétségkívül egyik legki
válóbb tünemény az újabb dán irodalomban. A 
némát kritika soha sem tagadta meg a dán iroda
lomtól , hogy rendkívül gazdag az egészséges és ele
ven szellemekben ; csak azt a kifogást lehetett tenni: 
hogy nagyon kizárólag nemzeti irányú, s hogy 
sokáig a Byron-féle életnézlet befolyása látszott 
meg rajta. — Utóbbi időkben e befolyások elkez
denek enyészni, s mintegy tiz év óta sok élvet kö
szönhetünk a dán költők u j, friss és eleven gon
dolatvilágának.

Elmondhatjuk ezt Winther müveiről is , ki 
elejénte ifjúi, naiv lyrai erő által tüntette ki ma
gát, később idylli románczok által lett híressé, s 
végre nagy szerencsével munkálkodott a novella- 
irás terén is. Egészséges, természetes képzelete 
könnyűvé tette neki a lyráról az elbeszélésre tér
ni át. Prózai elbeszéléseit az érzelmek különös 
frissesége s a festésben való ügyessége teszi ér
deklőkké. Jobb novelláit egyszerű s minden mes
terséges érdek feszítés nélküli mese, mind a for
mában mind a kifejezésben való naivság, de a 
helyzetek különös és érdekes volta, egy kissé me- 
lancholicus színezés s tragicai kimenetel, hely- 
lyel-közzel finom humor s eszmegazdagság jellem
zik. Novellái közül számosokat fordított németre 
Zeise mintegy tiz évvel ennekelőtte. Az azóta írot
tak közül egy gyűjteményt Baudissin fordita le 
„Tarka levelek“ czim alatt, (Bunte Blätter. Két 
kötet. Altona. Mentzelnéh). A két kötet hét ki
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sebb elbeszélést foglal magában, melyek közül 
három nagyon sikerült. Ugyancsak gr. Baudissin 
Ulrik egy más dán költő novelláiból is forditott 
németre egy nehányat: („Herrensitze. Von Cárit 
Etlar. Két kötet ugyanott). Ezek finomságban 
nem közelítik meg Winther elbeszéléseit.

Ily szorgalmas átültetöi folyvást a németek 
a dán nép irodalmának. Mig a szószéken s a tor
naegyletekben gyülöltetni akarják a dánokat, a 
kiadók nem tartják rósz üzletnek az irodalom 
terén a dánokat szeretetreméltó oldalaikról ismer
tetni a hazafiságot az elfogulatlansággal párositni 
törekvő németekkel, s mig lapjaik egy része a 
dánokat korlátozott eszü, ráfogásokat és torzké
peket valóként elfogadó hiú embereknek mutat
ják be, az irodalmukból közlött mutatványok az 
ellenkezőt bizonyítják.

Két zongora virtuóz, Wehle a zongora- 
és hazánkfia Kletzer Feri, a gordonka művész, 
nagy vállalatra adták magokat; meg akarják ke
rülni a földet, hangversenyt adván oly vidékeken, 
hol még az ilyes ugyszólva ismeretlen. Kairóban 
nagy sikerrel működtek. Onnan Adenbe, a Bour
bon és Mauritius szigetekre utaztak. Utolsó tudó
sításaik Bombayból, Kelet - Indiából érkeztek. 
Több helyen jótékony czélra hirdettek hangver
senyt, mint a Sechellen szigetek egyikén, hol 500 
frank jövedelmüket egy katholikus templom épí
tésére adták. A nevezett szigetcsoportokon a fran- 
cziák és creolok nagyon szívesek voltak a ven
dégművészek iránt. Madagaskart nem látogathat
ták meg, épen hire járván, hogy az ottani királyt, 
kihez ajánlva voltak, megfojtották. Bombayban 
nagy bajt okozott az esős időszak nedvessége, mi 
miatt az egyik művész gordonkájának enyve föl
engedi, a másik zongorájának húrjait vastag rozs
da fogta. — Azonban négy heti készület után si
került hangversenyt rendezniük. — Csodálkozva 
tapasztalták, hogy se a Mauritius szigeteken se 
Bombayban nincs egyetlen-egy zongora művész 
vagy zongora mester , — holott átalánosan óhaj
tanák a vagyonosabbak gyermekeiknek oktatást 
adatni a zongorán. Bombayban oly művész, ki 
angolul tud, hamar fölgazdagodhatnék. — Wehle 
és Kletzer meglátogatják még Calcuttát, Bataviát, 
Pondicherit, Singaporet, kirándulnak Chinába s 
onnan áthajóznak Ausztráliába.

Z E K E .

Az álarczjs bál, nagy opera öt föl vonás
ban ; olaszból fordította Böhm Gusztáv. Zenéjét 
irta \  érdi; először adták a nemzeti szinházban 
jan. 16-kán.

Az egyszeri n. enyedi professor előadást tar
tott a hangyáról, s mikor a legnagyobb tűzzel ma
gyarázta a kis állatka szorgalmát, ügyességét, 
erejét, véletlenül épen egy kis hangyácska kezdett 
sürgölődni a pápaszemén. (Könnyen megeshetett,

mert tanítványai előre tudván a tárgyat, egy ra
kás hangyát rejtettek a tanítói, — vagy, hogy sen
kit meg ne sértsek : professori szék alá.) — Na* 
gyot nézett a professor, s aztán lekapva a szemü
vegét, maga köré csöditette a fiatalságot, mond
ván: „ide nézzetek . . . ide nézzetek! a hangya, 
melyről beszélek, épen olyan, mint e kis bestia.“ — 
Nem azért ismétlem ez adomáimért olyan lapban 
mondtam volt el, mit csak a corrector szokott el
olvasni, hanem mert egészen illik egy magát szak
értőnek képzelő münézöre, ki az Alarczos bál szö
vegére vonatkozólag ezt mondja: „Nagy hátrá
nyára szolgál e dalműnek az, hogy szövege egé
szen hasonlit Auber Báléjé'iez.“ — Tán igy 
akarta mondani münéző ur : egészen hasonlit 
Seribe Báléjéhez; mert Auber Báléje maga a 
zene, s ehhez csak a zenét, nem a szöveget lehet 
hasonlitni. Egyébiránt nem hasonlít e két szöveg, 
hanem ugyanegy szöveg. — Lehetlen, hogy ilyen
kor az ember poétává ne legyen :

Ne repülj a Mátrára fel
Veresbegy!
Kicsin vagy te, magas neked
Az a hegy.

Verdi kevés változtatással újra dolgozta 
Seribe szövegét, mely mint Báléj már huzamos 
idő óta él a sziüpadokon, s a nagy közönség tet
szésében részesült. Minden esetre hálátlan fárad
ság egy már létező dalmű szövegét újra zenésitni, 
vagy — azok szerint, kiknek már a componálás 
és zeneköltés nem kielégítő -— ellátni zenével; 
mert a nagy közönség, mely a színházba mulatni 
jár, s vagy csak felületesen szokott figyelmezni, 
vagy, ha figyelmez —sem képes a drámai színeket 
élesen megkülönböztetni, s kevés kedve van zenei 
igazságokkal bajoskodni,— az újdonságokon kap 
leginkább s egy emilyen opera már a szöveg ósága 
miatt is veszt érdekességéből. Nem véve ezt azon
ban nehézségnek, még két szempontot állíthatunk 
fel, melyből akármikor, s különösen az ily ese
tekben ítélhetünk: egyik a sokaktól affectált, de 
kevesektől értett s még kevesebbektől szeretett 
Wagner szempontja ; a másik az absolutistáké. — 
Wagner dallamkötése szerint (t. i. maga a szó a dal- 
latn)egy szónak csak egy igaz dallama van, mit ha a 
zeneköltő eltalált, úgy a második feldolgozás csak 
második kiadása lehet az elsőnek, legfeljebb némi 
jelentéktelen variánssal, mi hasonlit a zenei sza
bad utánzáshoz (imitatio) s következőleg mint uj 
opera el is maradhatott volna. — Absolut szem
pontból a szavalat dallama nem jő semmi tekin
tetbe, s a zeneköltő tetszése szerint eszményít
hetvén, egy szövegre akár hány uj operát lehet 
írni, s azé az elsőség, akinek formái kerekebbek, 
daliami szebbek, érthetőbbek. —- Alkalmazva e 
szempontokat az Alarczos bálra s a Bál éjre, mely
hez ama hatalmas münézet szerint az előbbi egé
szen hasonlit, úgy találjuk, hogy a Báléj épen nem 
ismeri Wagner elveit, s tehát e szempontból Ver
di egészen fel volt jogosítva Seribe szövegét újra
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feldolgozni; azonban nem Wagner zászlóját kö
vetvén, absolut zenét irt, melynek dallamait szük
ség esetében egy más szövegre is lehet alkalmaz
ni. — Mint absolut zene, a régi Báléj, s az uj Al- 
arczos bál megélhetnek egymás mellett. Utóbbi
nak a jelmezek s díszítmények más színezetet 
adnak. A Báléjben előforduló grotesk álarczos 
alakok mulatságosabbak, mint ebben a ballet; eb
ben nincs annyi felületes tánczdallam mint amab
ban, szóval: Verdi eddig ismeretlen uj oldaláról 
akarta bemutatni magát, mi nem sikerült úgy, 
mint Rossininek, a sok salátás, macaronis , s 
több,efféle dallamu operák után — Teli Vilmos. — 
Az Álrczos bált Verdi eredetileg Petersburg szá
mára irta, hol — miként a mi münézőnk is elmond
ja — megbukott. Ha meggondoljuk, hogy — Pe- 
tersburgban Wagner négy ven ezer frankot szerzett 
egy pár hangversenyéből, s ezen kiviil egy ze
nészt a tiszteletére adott közlakomáról kidobtak 
mert ellene merészkedett szólani: természetesnek 
találjuk, hogy az Álarczos bál megbukott. De meg
vallom, ámbár Wagnert nálunk is nagy tisztelet
tel fogadták, a tiszteletére rendezett közlakomán 
többek közt P. . . . hatalmas szónoka volt a 
csinált lelkesedésnek, a Z. Lapok megtámadták a 
Koszorú szerkesztőségét stb. stb., mindazáltal a 
lenne előttem természetellenes, ha közönségünk
nek az Álarczos bál nem tetszenék. — Münézőnk 
többek közt hibául tulajdonítja, hogy a német 
színházban korábban adták. — Ily szemrehányást 
csak nemzeti büszkeségből lehet tenni, s különben 
nincs semmi jelentősége; mert a német s a nem
zeti színháznak egészen más a közönsége ; a nem
zetiben különösen oly szűk a hely, hogy neveze
tes előadások alkalmával az idegenek számára 
nem rendelkezhetik páholyokkal; a német szín
házba pedig, azt hiszem, csak egy-két világfájdal
mas jár a mieink közül. — Mi az Álarczos bál 
előadását illeti, erre csak jót lehet mondani, egy 
megjegyzés kíséretében : Ceresa ur jobban tenné, 
ha, törve bár, magyarul énekelne. Vegyen példát 
Simonról, ki e tekintetben színházunknak legszor
galmasabb tagja. — Végre az igazgatóság is te
kintetbe vehetné, hogy Verdivel egészen el va
gyunk telve; jó lenne más irodalomban is szétte- 
tekintenie; hová? . . . kihez forduljon? minő uj 
operát szerezzen meg ? . . .  én az igazgatóság 
dolgaiba nem avatkozom, s következőleg tanács
csal sem szolgálhatok; azt hiszem megteszik ezt szí
vesen a Hölgyfutár — lapvezérei, kik különben is 
jártasabbak nálam a zenészeiben.

Zellner históriai hangversenye jan. 17- 
kén, a múzeumban.

Most pedig, mielőtt Zellner históriai hang
versenyéről szólanék, őszintén megvallom, hogy 
magam nem voltam jelen, de ne ütközzék meg az 
olvasó, mert szintoly híven leírhatom, mintha ott let
tem volna. A história lapjai változhatlanok; Zellner 
ur az idén is az volta ki tavaly, s ennél fogva jan.

17 kén adott hangversenye csak annyiban külön
bözik a tavalyiaktól, hogy azok sokat, ezek mit 
sem jövedelmeztek. — Zellner ur, úgy látszik, nem 
ismeri a mi közönségünket; itt csak az újdonsá
gok élhetnek meg, s a lapszerkesztők is legokosab
ban tennék, ha lapjuknak minden hónapban más 
nevet adnának. Hogy mindezt a divat, s ezt viszont 
a divatlapok csinálják, mondani sem kell; de Z. 
urnák jó lett volna tudni a dologról; igy legalább 
nyomatott volna oly hosszú programmot , mint 
tavaly, vagy elnevezte volna idei hangversenyét 
valami csudálatos antidiluvianus névvel, s a siker 
el nem marad. — Elmondjam-e most Zellner ur 
hangversenyét ? Azt hiszem épen annyit mondtam 
felőle, a mennyit kellett, s ha többet akarnék, 
úgy csak untatni fognám az olvasót tavalyi le
írásommal.

BARTALUS ISTVÁN.

Kisfaludy-társaság.
A Kisfaludy-társaság három évre választott 

elnökeinek és tisztviselőinek hivataloskodási ideje 
letelvén, ezek a jan. 28-diki ülésben lemondtak, 
a társaság azonban eddigi elnökeit és tisztviselőit 
kivétel nélkül újólag megválasztotta. Az elnökök 
s az igazgató választása, jóváhagyás végett, fel
terjesztett, s ha ez meglesz, 1864-től 1867-iki febr. 
6-dikáig a Kisfaludy-társaság elnöke ismét báró 
Eötvös József, alelnöke Toldy Ferencz, igazgatója 
Arany János-les*;, pénztárnoka Szathmáry Lajos, 
titkára Gregnss Ágost, segédtitkára Tóth Kálmán.

A jan. 28-dikai ülés egyszersmind tagvá
lasztó ülés lévén, a társaság ezúttal PcVffy Alber
tét, a beszélyirodalom terén szerzett érdemeiért, 
választotta be tagjai sorába.

A balladai jutalomra a kitűzött határidőn 
túl még két pályamunka érkezett be : az egyik
nek czime „Hunyady János“ s jeligéje :

Az enyészet dúló angyala 
Bár minden földit eltemet,
Az Összedőlt világ romain 
Ragyogtatja az érdemet;

a másiknak czime „Erdélyország vértanúi“ s ez 
csak módosított párja egy kellő időben beküldött 
s pályázásra is bocsátott balladai pályamunkának. 
Az illető szerzők azt kívánták, hogy elkésve be
küldött munkáik szintén bocsáttassanak pályázat
ra, az első különösen azon okból, minthogy ő, 
mint levelében állítja, munkáját még december 
elején küldte volt be postán a társaság titoknoká- 
hoz, kihez azonban asnn pályamunka nem érke
zett. A társaság azt határozta, hogy a kitűzött ha
táridőn túl beküldött két pályamunka nem bo
csátható pályázásra: az első nem , mert szerzője 
nem igazolhatja, hogy azt a határidő előtt a tár
sasághoz elküldötte; a második nem, mert ennek 
szerzője maga is elismeri, hogy módosított pálya
munkáját a határidőn túl küldi be. Az ismeretlen 
szerzők ennélfogva ezennel fölszó!itatnak , hogy
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pályázatra nem bocsátott pályamunkáik iránt 
alulírottnál rendelkezzenek.

A pályázatra bocsátott 35 balladai pálya
munka megbírál isával megbízott választmány je
lentése fölolvastatván, a tíz arany jutalmat a „Hal
vány Panna“ czímíí, XIV dik számú s „Minden 
pálya dicső“ jeligéjű pályamunkának, mint arány
lag legjobbnak, kiadatni rendelé, egyszersmind 
azonban elhatározd, hogy az a febr. 6-dikai köz
gyűlésen nem lesz fölolvasandó. ^Ugyanekkor fog 
kihirdettetni a részletesb jelentés is a balladai 
pályázat eredményéről. Az illető jeligés levélke 
felbontatván, a jutalmat nyert ballada szerzőjéül 
Tóth Endre tűnt ki. A több 34 jeligés levélke elé
getésével Tóth Kálmán segédtitoknok bizatott 
meg.

Ezután megállapítá a gyűlés az 1861-re ki
tűzendő pályadíjakat, melyek a február 6-diki 
közgyűlésen fognak kihirdettetni.

Bejelentetett, hogy Ruttkay Márton úr egy 
100 ftos földtehermentesitési kötelezvénynyel a 
társaság alapitói közé állott; Hindy Mihály ke
gyesrendi tanár ur pedig a könyvtárt gyarapí
totta „Római régiségtan“ és „Kézi szótár P. Vir- 
gilius Maró müveihez“ czimü két munkájával.

Az előadást ez ülésben egy mutatvány ké
pezte Madách Imre tag „Tündérálom“ czimü, ké
szülőben levő drámai költeményéből.

Pesten, jan. 30 án 18G4. f
Greguss Ágost, titkár.

] egyleteket ezek terjesztésére felhívja. — Medve 
Imre, társulati „szerkesztő“ hivataláról lemond
ván, helyébe a jövő közgyűlésig Keleti Gusztá
vot választók meg. —■ Végül a társulat által meg
szerzett képek tulajdon jogára nézve határozatba 
ment, hogy a „képzőművészeti társulat az általa 
megvett müvek kiadási, vagy bárminemű máso
latokban való terjesztési jogát is a magáénak te
kinti, ha csak a művész, megelőző kikötés mellett, 
e jogot önmaga részére igénybe nem veszi.“

* Gr. Széchenyi István egy kelyhet hagyo
mányozott végrendeletileg a pesti kaszinónak, 
azon kikötéssel, hogy abból a kaszinó tagjai éven
ként igyanak egyszer az ő emlékezetére. A ke
hely, melyet az özvegy grófné és fiai a kaszinó ez 
évi, jan. 30-kán tartott közgyűlésére beküldének, 
aranyozott ezüstből van, remekmívű készitmény- 
nyel; rajta e feliratok : „Nem halt meg az, ki ho
nosinak emlékezetében él!“ „Borúra derű 1831.“ 
„Si Deus pro nobis, quis contra nos'?“ Ezenkívül 
Széchenyi 18 irodalmi müvének czíme. E hó el
sején volt a diszebéd, melyen a végrendelet elő
ször foganatosíttatott, —- az egyszerűen szép ha
zafias felköszöntést b. Wenkheim Béla mondván.

* Mint említettük volt, a kolozsvári nemzeti 
színház részvényesei ni. hó 29-kén tárták nagy
gyűlésüket, melynek fő tárgya az intézet jövedel
mének beszerzésére szükséges intézkedés vala. 
Miután az alapítványt tevők alapítványaik befize
tésével nagyobb részt hátralékban vannak, hatá
rozatba ment, hogy e kérdésre nézve, a részvénye
sek kebeléből bizottság neveztetvén ki, ez mű
ködjék közre, — az országos választmány nyal 
egyesülten — úgy a hátralékok felszedésének 
intézésére, mint az újabb adakozások s a részvé
nyek megújításának eszközlésére.

* A mágnási körökben három színpadi elő
adásra készülnek a szükölködők javára. E három 
előadás egy nemzeti dráma-, egy uj fordított fran- 
czia vígjáték- s különböző ének-részek- és kép- 
csoportozatokból fog állani. Hiszszük, hogy a 
húsvéti normanapokon tartandó előadások élveze
tesek lesznek, ügy a nézőknek, mint az éhezők
nek. — A nemes urhölgyek ezenkívül jövő csü
törtökön bazart is nyitnak a Lloyd épületében, 
szintén e jótékony czélra, melynek rendezését 
Batthyányi Lajos és Damjanich özvegyei vállalák 
magukra. E példát vidéki hölgyeink is követhet
nék.

* Worms G. A. angol bankár 3000 font ster
linget gyűjtött a magyarországi szükölködők se
gélyezésére. Ez már a második tetemes összeg 
Angliából. Készakarva tettük e két közleményt 
egymás mellé.

* Fekete Szabó Ida, lánynövelde tulajdonos, 
előfizetést hirdet „Világtörténelem, leány nö
vendékek számára“ czimü munkájára, mely — a 
felhívás szerint — nemcsak tankönyv, hanem 
hasznos és kellemes olvasmány lesz a már fölser
dült leányoknak, sőt átalában nőknek is. A 45

V E G Y E S .

— Febr. 1-jén a magy. akadémia philoso- 
phiai, törvény- és történettudományi osztályai 
üléseztek, mely alkalommal Greguss Ágost r. tag 
Emericzy Géza fiatal tudós és nyíregyházi tanár 
munkáját mutatá be : „a dialectikai módszerről.“ 
Az Értesítőbe szánt értekezés bírálat alá bocsát
tatván, Nagy Márton lev. tag olvasott ismét egy 
szakaszt „nevelészeti“ munkájából, ezúttal a gö
rögök nevelési módszerét tárgyalván. A titoknok 
pedig Tuttko József ur küldeményét mutatá be : 
Kassa város első pecsétjét 1245-ből, gipsz nyo
matban, a hozzá való okmánynyal s ismertetéssel 
együtt; továbbá Mocsáry Antal úrtól a Rákóczi- 
korra vonatkozó két oklevelet, Balássy Ferencz 
ur részéről pedig hármat a Rákóczi-forradalom 
idejéből. Olvasá végre b. Prókesch-Osten konstan
tinápolyi követ levelét, melyhez mellékelve küldi 
jegyzékét azon 14 kéziratos munkának, melyeket 
a szeráj könyvtárában fölfedezhetett. Latin clas- 
sicusok s.egyházi irók, vagy görögök latin fordí
tásban. Ha több nincs, úgy az akadémia küldött
sége hiába fárad.

* A m. képzőművészeti társulat m. hó lö 
kén tartott rendes választmányi ülésében sorsje
gyei elkelését ezélzó intézkedéseket tőn, elhatároz
ván, hogy a társulati tagokat, kaszinókat és olvasó- I
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ívnyi munka előfizetési ára 2 írt, mely Pestre, 
kerepes! út 69-ik szám, II. em. a szerzőhöz kül
dendő. Hogy szükséges könyv, az igaz ; csak jó 
legyen.

* Bene Ferencz fia, Rudolf, atyjától örök
lött 10,00J kötetből álló nagybecsű könyvtárát a 
m. kir. egyetem orvosi facultásának ajándékozá, 
azon kikötéssel, hogy e könyvtár az orvosi tan
szak valamely alkalmas helyiségében mielőbb 
felállíttatván, a tanuló ifjak minden nehézség nél
kül használhassák. Szép tett.

* Dobsa Lajos visszalépett a „Hőig} futár“ 
vezetésétől.

* A nemz, színháznál Wagner „Lohengrin“- 
jére készülnek — hir szerint. — Közelebbi előa
dásra kitűzött drámák : „A gályarab“ Némethy 
Györgytől és „Fel és le“ Szigligetitől.

* Budán múlt szerdán ötven egynehánya- 
dikszor az „Ördög piluláit“ a szűkölködők és a

kassai színház javára adták. Ez szép Molnár úr
tól, de az nem szép, hogy tavaszra minden drá
mai színészét elbocsátja (?) Takácson és Biharin 
kezdé meg, kik mindenesetre a java voltak a bu
dai színészeknek. E szerint tehát ezután is — s 
még csak ezután igazán — Dunanan és Pilulák, 
Pilulák és Dunanan.

* A pesti kaszinó múlt évben kártyavétel
re 2249 frt 33 krt, könyvekre pedig 7 ‘j 8  frt 18 
krt költött. Lám, milyen olcsók a könyvek.

* A múlt évben’ meghalt de Vigny Alfréd 
gazdag irodalmi hagyományai örökösévé Ratis- 
bonne Lajost tévé. Ez most hires barátja összes 
müveit szándékszik kiadni, melyeket a franczia mi- 
veit világ nagy feszültséggel vár. Mert habár de 
Vignyt külföldön nem igen ismerik, de hazájában 
nagy szeretetben részesül. Az összes kiadás első 
kötete a még eddig kiadatlan lyrai költeményeket 
fogja tartalmazni, ily czimmel: „Les destinées.“

UJ KÖNYVEK. *)
RÉGI MAGYAR VITÉZI ÉNEKEK és ELEGYES DA

LOK. XVI-dik, XVII-dik és XVIII-dik századbeli 
eredeti kéziratokból és régi szétszórt nyomtatvá
nyokból egvbegyüjté és jegyzetekkel ellátta Thaly 
Kálmán. Toldalék : a bujdosó Balassa Bálintnak 
két eddigelé ismeretlen költeménye. I, II kötet. K8r. 
436, 428 11. Ára a két kötetnek 4 ft. (Lauffer, Pest.) 

BERTA KIRÁLYNÉ. Történeti regény a XI. századból. 
Irta  Bolanden Konrád, forditá Garay Alajos. Kiadja 
a szent-István-társulat. 1863-ik évi tagilletmény. 8r. 
444 1. Bolti ára 1 ft. (Emich nyomdája, Pest.) 

RENAN MÜVE S A NÉMET ÍTÉSZÉT. (Franciából.) 
Abbé Meignantól. Kiadja a szent-István-társulat. 
1864-ik évi tagilletmény. K8r. 86 1. Ára 25 kr. (Koz
ma nyomdája, Pest.)

SMULE 1TZIG. Tréfás költemény, hét énekben. Irta 
Ormody Bertalan. K8r. 231. Ára 40 kr. Kapható 
minden könyvárusnál. (Kertész nyomdája, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
L. Zs. urnák. Az ominosus 1-ső számot már harmadszor 

is megküldtük. Valaki nagyon belészeretett, s úgy 
látszik gyűjteményt akar szerezni csupa 1-ső szá
mokból. Ha most sem jutna oda : boríték alatt kell 
megküldenünk.

A. B. €. D. Közölhető a vers, meg a fordítmányok kö
zül is.

Stuart Mária sfb. Valami feszesség, mely gyakran ért- 
hetlenségig megy. Nem közölhetni.

*) 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 czimót, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

A harczok estéje stb. Gyenge viszhangja az olvasot
taknak. Kár még sajtó alá rendezni.

Egy csók, két halál. Se forma se tartalom nem arra- 
való.

Hova lesz a virág, meleg. . . E themát egy allegóriá
ban megfejteni, mégnem költemény. Van némi gya
korlat a verselésben : de azért nem lehet közölni.

Télvirágok. V ili—XII. Nem közölhetők.
Néprománcz, Uhland. Van némi gyakorlottság a ver

selésben, de még több erő s biztosabb kéz kell.
Mért nem vagyok gyermek-----Se a naivitás se

annak ellentéte nem sikerült. Gyakran megdöcz- 
czen a szó és — gondolat.

Elvesztett szivek. . . Közölhetnénk belőlük, de kedve
ző ítéletünkben az udvariasságnak is volna része. 
Itt-ott van gondolat, de nem akar a formába simulni.

Borongó felhők. . . Olyan kimondhatlan s ki nem mon
dott érzések. Mi határozottabbat szeretünk.

Ott— ott, zúzzátok. . . A hang nem illik tárgyához. Ha
mis pathosznak nevezik az ilyet.

M. B.-nek 1, 2, 3. Gyengék bizony azok.
Búcsú, — Visszatért remény. Mindjárt láttuk, hogy 

első kísérlet. Még a nyelv első iskoláján sincs túl. 
Múlta túlit fecitque puer.

D. J. urnák. Az 1 frt pótlást megkaptuk. A másik kül
deményt legjobb akarattal is mellőznünk kell.

T. E. Vattán. Semmit sem kaptunk ! Pár nap múlva ma
gán úton.

T A R T A L O M .
A szellemi fásultság. Arpádfi G. — En ! Tompa M.

— Három gép. (Beszély.) Balázs S. — Szerelem próbája.
(Német népballada.) Szász B. — Egy csábítás. (Beszély.
Laujon Leótól.) Ó. J. — Homburg. —r. — Irodalom.—
Külföldi szemle. — Zene. Bartalus /. — Vegyes.— Uj
könyvek. — Nyílt levelezés.

I P *  Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



E lő f i z e t é s ;  egészén-e 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich 

Gusztáv kiadó - hivatala ■ 
Barátok-tere 7. sz.

M e g je le n ik  ketenkint 
vasárnap.

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

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

MÁSODIK ÉVFOLYAM. FEBRUÁR 14. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 7. SZÁM.

A S Z E L L E M I  F ÁSULTSÁG.

(Vége.)

Minthogy idáig jöttünk talán megem
líthetném még azt is, mit egy pár évvel ez 
előtt panaszkép hallottam a hazai mivelődés 
egyik lelkes bajnokától. Mily más érzelem 
dobogott — n. m. — kebelünkben, midőn 
éltünk gyöngykorát éltük, mint a mostani 
elványolt nemzedékében; minő áhitatos ke
gyelettel viseltettünk a nemzeti törekvések 
irányzói s buzditói, főkép az irodalom érde
mesei iránt. — Igen is emlékszem reá, hogy 
még egy pár évtizeddel ezelőtt is, nehány 
székely tanuló gyalog ment tanszünet alatt 
a székelységből Pestre, a végett, hogy Szé
chenyit és Vörösmartyt láthassa, s több 
ilyféle eszményies lelkesültségről tanusko1 
dó példára emlékszem a múltból a nélkül, 
hogy a temporis acti laudatorok elfogult
jai közé tartoznám; mert hisz vegyest volt 
a jó roszszal mindig, csak az arányban van 
a különbség. De hát mi oka a tekintély s 
kegyelet fogyatkozásnak? Hogy legyen 
tisztelő a tiszteletlenségben nevelt, kegye- 
letes a kegyeletlenségre korán jogositott 
stb. ? — Hallottam, hogy Csokonay Vitéz 
Mihályt is reá bírta Dugonics A. műveinek 
olvasása arra, hogy gyalog' menjen Pestre 
színről színre láthatni a honfi lelkese
dést terjesztő ősz literatort *); de azt nem 
igen hallottam, hogy a pesti irók az előbbi 
évtizedben olykép mutogatták volna be ma
gokat és oly lealázó színben tüntették volna 
vidéki városok lakói elé az irodalmi vilá
got, mint a hogy az imént divatba jött vala.

Tehát sapienti pauca. Az igazi önbecsü
lés szüli meg a becsültetést. — Aztán fog
lalják el a kritikasterek által bitorolt sze
repet valódi kritikusok, s majd ha szét lesz 
robbantva a nyegleség: ismét megjön az 
igaz becsűnek elismertetése, ha nem a 
Klopstok-kori tömjénezgetéssel vagy érzel- 
gő magasztalással fog is nyilatkozni. Hisz a 
valódiság az, minek visszaigtatása óhajtan
dó. — Ál kegyeletért, sziulelt hűségért kár 
volna visszasohajtozni akár Kazinczy ko
rába- akár a régebbi múltba. Meg van az 
ma is elég bő mértékben egész a fölöslegig.

De hogy végét érje a fásultságról 
kezdett beszéd: még tán megfigyelhetnénk 
holmit a kedélyes öreg oktató szavaiból.— 
Szerinte a blasirtságnak, mely az emberi 
társaság korlátoltabb viszonyaiba is beha
tol, lényeges ismérve — melynek hozzá
járulása teszi azt az önvétek okozta el- 
teltséget sajátlag azzá, mit valódi blasirt
ságnak nevezünk — : bizonj'os öntetszés, 
s olyanoknak megvetése, kik még nincse
nek eltelve. A jóllakás — mondá már h^* 
dan a görög költő — negédes elbizal^^ 
dást szül. Ilyetén gőg az, melyet éreztet a 
felfuvalkodott pénzes ember a szegénynyel, 
a pöffeszkedő előkelő az alsóbb rangúval, 
azon érzetben, hogy ő messze túl van azon,

*) Evvel szemben felötlő ellentétül állnak azon 
ifjú irócskák, kiknek irataiból saját vallomásuk szerint 
is életuntság nyilatkozik, mint ezt egy ifjúsági e'vkönyv- 
ben olvashatni nyomtatva.
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a mi után vagy a minek csak csekély része 
után sovárog a szegény, vagy mivelhogy 
6 már rég megunta azt, a minek ez még 
örülni képes. — Az orrnak fintorgatása, 
láthatólag vagy észrevétlenül, azon arcz- 
játék, mely a blasirtat rendesen kiséri; 
mintha szagló műszerét bántva érezné. —  
Tégy eléje valamely ritka csemegét, büz- 
lelgetve nézi, mint rég megunottat. Legfö- 
lebb ilyesmit dunnyográ: „Bécsben ez hét
köznapi eledel.“ Tégy eló'tte valamely 
igénytelen tréfát, habár az az egész társa- 
got hangos vidorságra gerjeszti: ő nem ne
vethet veletek kedélyesen, legfölebb hide
gen mosolyog a naivságon, mely olyasmit 
nevetésre méltónak talál! Nyilváníts jelen
létében valamely komoly gondolatot, hall
gatni fog ; eló'tte már semmi sem lehet új, 
nem helyesli, nem ellenzi, nem törődik ve
le. Mi köze hozzá ? O már végzett magával, 
meg van állapodva, oda jutott a kétségbe
esett egykedvűség nyugalmas kikötőjébe. 
Azt gondolja magában a mit Pilatus monda: 
„Mi az igazság?“ Kába, ki még annak ki
találásán fáradozik.

Ilyféle érzetek támadhatnak ugyan a 
magasabb miveltségü egyén kebelében is, 
különösen olyatén környezetben, mely az 
ő miveltségi álláspontjához nem méltó. 
Csakhogy az igazán miveit lelkűt az elfá- 
sulástól még is megóvja az ő lankadatlan 
előre törekvése s egy előtte még szent tá
volban lebegő eszmény felé sovárgó ügye- 
kezete; mig ablasirt, mintegy megállapod
va valamely alanti fokozaton, azt az örökké 
kielégithetlen haladás szükségét többé nem 
érzi szivében.

A megelégültség e nemét senki sem 
fogja józanul az irigyelhető állapotok kö
zé számitani. Ha az éhséggyötörte koldus 
boldogolja vagy megirigyli a gazdagnak 
^^sát, mert annak módjában áll jóllakhat
n i-— épen nem felötlő; mert bizony a gyo
mor éhsége nem csekély baj. De külön
böző az elmének s kedélynek éhe és szom- 
ja. Ez mindenkire valami buzditó s jóté
kony hatást gyakorol; a nemesebb kedé- 
lyüre s a miveltebb lelkűre nézve pedig 
épen alapföltétele a valódi létnek. De a fá
sult lelkű nélkülözi e jótéteményt, s már

csak ennél fogva is mily szánalomra 
méltó.

A kereskedőt, ki idő előtt nyugalom
ra bocsátkozva szerzeményét élvezgeti, a 
helyett hogy tovább üzérkedve azt gyara
pítani ügyekeznék: mondhatni kényelmes
nek ; — a hőst, ki inkább kiván nyert ba- 
bérain pihenni, mintsem uj diadalmakért 
tovább küzdeni: mondhatni restnek, s mind
kettőjüket gáncsolhatni idő előtti megelé- 
gedésök miatt; ellenben a blasirtat szán
nunk kell nyomorultsága miatt, mert nem 
képes örülni ott, hol mások örvendnek; 
mert az életörömeken már tál tette magát, 
már azok múltjába esnek; a jelen és jövő 
azoknál jobbat, vagy csak oly jót sem 
nyújthat neki többé; ő az egész életkorára 
mért osztályrészt tékozlóként már élte első 
negyedében elpazarolta. Hol a természet
szerűleg fejlődött ifjú örömtelt kedélylyel 
ujjong föl, valahányszor az élet valamely 
uj, előtte addiglan még ismeretlen kellemet 
fejt elé a természet vagy művészet vagy 
tudomány mezején: ott a fásult csak az 
élet örökös egyformaságát látja, és sóhajt 
annak szegénysége és saját unalma közt. 
De ha némi böcsiilettel s őszinteséggel vi
seltetik önmaga iránt: legalább titkon be 
fogja vallani, hogy az ő legbensőbb érzete 
azt a felujongót, kedélyes örömrivalgót, 
kit korlátoltsága, vagy épen bárgyusága 
miatt megszán, a vidámság iránti fogé
konysága miatt egyszersmind irigylésre 
méltónak véli.

De tán ez a blasirtság, mely az általa 
megszállottat földi élveiben károsítja, an
nál inkább elősegíti szellemüdvében? Majd
nem ágy látszhatnék, mert olykor mintegy 
hasonlít a megelégedéshez, de aligha mél
tán. A megelégedés boldogság s erény, mig 
az elégedett az ő tekintetét a külvilágra irá
nyozza, s magát kevesbbé boldoghoz ha- 
sonlitgatván hálára gerjedez, a helyett 
hogy a boldogabbal hasonlitkozva az által 
irigységre fakadna. Ellenben az önelégült
ség nem boldogság, még kevesbbé erény. 
„Nem mintha azt már elértem volna “ E 
gondolat szerénységben tart s egyszer
smind előre hajt. A blasirtat pedig legalább 
is súlyos kisértet környezi, hogy magát
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tudva vagy öntudatlanul az előretörekvés- 
től teljesen fölmentse.

Már pedig a ki előre nem halad, nem 
akarva hátra marad, só't visszafelé halad; 
ki föl nem törekszik, lefelé sülyedez. S ez a 
lelki fásultság pályája, hogy addig fásul, 
merevül, mig csakhamar teljesen elfásult- 
tá merevedik. — A végső' fejleményről elég 
példa szól. De a jótakaróknak azon kellene 
lenniök, hogy elejét vegyék ne csak első 
jelenkezéseinek, hanem az azt eszközölhe- 
hető okokat is lehetőleg messze távolítsák. 
Superflua cautela nunquam nocuit, mond
ják az orvosok és moralisták, meg „princi- 
piis obsta, sero medicina paratur.“ Az ily  
előre gondolkodás miatt dicsérte Xenophon 
a persák nevelésmódját.

Ha a szives olvasó eddig türelmes 
volt kisérni a tapasztalatban gazdag tan- 
férfiu észleleteit, talán még engedékeny lesz 
az iránt is, ha a tárgyalt bajnak gyógy
szerét is általa mondatjuk el. Hisz a csa
ládi s átalán a társadalmi élet körébe még 
inkább bevág az, mint szorosan az isko
láéba. — „És vajon mily módok állanak 
a neveléstannak hatalmában arra, hogy az 
ifjúság mindennemű fásultságtól megóvas- 
sék? Mint mindig, de e tekintetben kü
lönösen, a családi és tanodái nevelésnek ösz- 
hangzatosan együvé kell működnie az egy
szerűségnek s nélkülözni tudásnak szigorú 
s következetes ápolása által: ha mindjárt 
zokon esik is a gyöngéd anya sőt olykor 
a szigorú atya szivének is valamely élve
zetben részesülni a nélkül, hogy azt a drá
ga magzattal megosztanák. Ha a szeretet
nek megvannak is a maga jogai, mellettök 
még az ész is igényli azokat, és csak is az 
eszélyes szeretetet veszi erényszámba. Mert, 

# legyen bár az a legtisztább, legforróbb sze
retet, de ha összeütközésbe jön vagy épen 
meghasonlik a nyugodt sőt hideg értelem
mel : úgy az, jóllehet magában véve szép, 
de mégis csak vak szenvedély, melynek 
lángját kellemesnek, jótékonynak érzi a 
szerető s z í v , de a szeretettnek lakolni kell 
érte, gyakran igen is súlyosan adózik mi
atta. Ezt eredményezi az elajnározás, el- 
kényeztetés, elbábozás, mely az erőteljes 
és vidám életnek birtokát egyes örömper-

czek tünékeny élvezetének áldozza föl. 
Minden élv, melyet a gyermek, ifjú, haja
don előbb megizlel, semmint a természet 
vagy az átalán bevett szokás engedné, 
egy-egy lépés a fásultság felé; minden 
olyatén élvnek engedélyezése, pártolása, 
vagy eszközlése — a blasirtságra való csá
bítás.

Valamely nagyobb székvárosban ily- 
kép beszélni, ha nem épen botránkoztatás, 
legalább is süket füleknek hangoztatott 
szónoklás lenne. Oly mélyen gyökerűit s 
annyira elhatalmasodott már ott ama véle
mény, mely szerint alig siethetni eléggé 
avval, hogy az ifjúság az életet s annak 
minden gyönyöreit minél előbb élvezni ta
nulja, minthogy annak tartama oly bizony
talan; mintha bizony keresztyéni vigaszta- 
lódás volna a korán kimulóra nézve, hogy 
még is legalább a rövidre szabott életkort, 
a mint csak lehetett, elhasználta s az élet 
tűnő gyönyöreit tőle telhetőleg élvezni el 
nem mulasztá! — A vidéki városok állapo
ta s érzülete inkább ment az ily kísértések
től. Bizony jobb is, ha különben is szükebb 
viszonyaikban, főleg a nem ifjaknak való 
élveket gyermekeiknek illetékesebb koráig 
tartják fönn, hogy aztán az élet annál több 
új s kóstolatlan örömekkel lephesse meg 
őket, mérsékelt tartózkodásuk jutalmául. 
Az idő előtti gyönyörködések szintúgy az 
oktalanság martalékjává teszik az ifjúsá
got, mint az ügyetlen harczost nyilainak 
hasztalanba szétlövése. Mi marad az élet 
súlyosabb küzdelmeire, ha a java-erőt 
zsengéjében oktatlanul elprédálta vala. Va
lóban nem ok nélkül sürgeti a józan tudo
mány, hogy az ifjúságot kisértő veszélyes 
indulatok ellen a családi nevelésnek s ta
nodái oktatásnak erős frigybe-kelten, eszé
lyes kitartással kell küzdenie, úgy a tan
évek szigora, mint a meggyőződés erélyes 
buzgalma által.

Minél több élvczikktől tartóztatjuk 
vissza a növendék ifjúságot tanulási pá
lyája folytán, annál fogékonyabb marad 
leikök arra, a mit azon túl élvezniök lehet 
és szabad. Ez elv .szerint jár el — u. m. 
D. — az ő vezetése alatti intézetben az ok
tatás. Arra igyekszik, hogy tanítványait az

13*
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akadémiai pályára készítse éld, de óvako
dik annak elébe vágtatni. Persze, hogy a 
korszellem, ez az ellenállhatlan hatalom, 
sokkép megrendítette már a régi egysze
rűséget; s oly intézkedéseket követelt, csi
kart s erőszakolt ki, melyek a lelki fásult
ságot hathatósan elősegítik, és a hol az 
előrelátás s óvatos ellenszegülés hiányza
nak, annak igen is tág utat nyitnak. Midőn 
egy paedagog azon kivánatát nyilvánitá, 
miszerint az akadémiára átlépő tanuló tör
ténelmi s bölcseleti előtanulmányok által 
annyira juttatva legyen, hogy korát meg
értse : evvel a legszélső igényt fejezte ki. 
Hisz többre a legmélyebb kutató s legböl- 
csebb államférfiu sem igen juthat. Evvel 
szemben Döderlein igy fogalmazta tanitói 
feladatát: hogy ő, különösen ja gymn. tan
folyam végső stádiumában, tanít vány it nem
csak a szükséges ismeretekkel igyekszik 
gazdagítani, nemcsak a helyes gondolko
dásban gyakorolja őket: hanem ezen fölül 
a szünetlenül tovább fejlődésnek éhet és 
szóraját iparkodik bennök fölkelteni s táp
lálni. Az olyatén abiturienstől, ki még csak 
elégtelen tudománynyal skiképzetlen gon
dolkodó tehetséggel, de annál élénkebb, 
őszintébb, serényebb tudvágygyal megy 
az akadémiára, s ama nyugtalan sóvárgás
sal, hogy az az akadémia mennyi minden
féle rejtélyt fog majd leleplezni, s mennyi 
talányszertí csomót megoldani, melyeket az 
alsóbb oktatás csak csínján érintgetett, — 
az ilyentől — mond D. — sokkal többet vá
rok, mint jóval érettebb s fennen dicsért 
társától, ki az ő nyert kincseinél fogva már 
eliggé szerencséltetve érzi magát s azt hi
szi, hogy legközelebb már tőkéje fogyasz
tásához kezdhet.

„Azonban a fásultság nyavalyája elle
ni legbiztosabb védszer az ép csirában s 
vallásilag erkölcsös kedélyben rejlik. Ki 
az isteni gondviselés s világkormányzás 
iránt szilárd s élénk hitet hord keblében, 
tudván, hogy ama fensőbb hatalom min
denki számára jelöl ki, habár észrevétlenül 
is, valamely elfoglalandó állomást és szab 
ki bizonyos czélt elérés végett, — az a lé
tezésben nemcsak élvezésre való jogot s 
képesítettséget lát, hanem ép oly nagy le- !

kötelezettséget s ösztönt is érez a tevé
kenységre. Aztán a „fanyar hétköznapok 
s vidor ünnepek“ természetszerű váltako
zása se időt nem engedhet, se kedvet 
nem gerjeszthet a blasirttá fajulásra. És a 
ki az ő eszményeit nem helyezi igen alanti 
fokra, nem képzeli igen is könnyen elér
hetőkké, az kikerüli ama kisértetet, mely 
az előre törekvőt csakhamar lankasztja s 
azon megnyugvásra bírja, mintha már va
lamit elért volna, a miben megállapodhat
ni. Az igazán előre törekvő előtt a világ és 
szellem birodalma végtelenné tágul, mig 
a fásuknak szemei előtt igen is korlátolt 
körre zsugorodik össze.“

Minthogy már végig zsákmányoltam 
a derék oktató beszédét, miért mellőzném 
zárszavait, melyekkel intézete növendékeit 
tüzetesebben bemutatja? — „Semmin sem 
aggódom — u. m. — kevésbbé, mint azon, 
hogy növendékeinknek, kiket önök itt 
egybegyűjtve szemlélnek, valamelyike, le 
gyen az még gyermek, vagy már nagyobb 
önállóságra lépendő ifjú, akár arczkifeje- 
zése akár egyébkinti magatartása s viselete 
által a természetellenes okosdiságnak (Alt- 
klugheit), elbizakodott öntudatnak, vagy 
orrfintorgató lenézésnek, szóval bármi 
idétlen előkelőséget tüntetgető szellemi fa
nyarságnak s blasirtságnak benyomását 
éreztetné önökkel. De ha mégis előbb vagy 
utóbb ilyes eset előadná magát: eleve ün
nepélyesen tiltakozom mind magam s tiszt
társaim, mind az intézetünkben uralkodó 
szellem nevében azon gyanú ellen, mintha 
az afféle kinövés ami oktatásunk vagy bá
násmódunk rothadt gyümölcse volna. A 
reánk bízott ifjúságot ártatlan igénytelen
ségben s valódi szerénységben megóvni, 
ezentúl is komoly törekvésünk leend.“

A tanodái zárünnepélyen jelen volt 
szülők s ifjuságkedvelők bizonyára nagy 
megelégedéssel hallgathatták e józan tan
elvek előadását, főleg ha azoknak áldásos 
eredményeit a valóságban is volt alkalmuk 
tapasztalhatni. Vajha minden tanoda ez 
irányban buzgólkodnék, főleg pedig ná
lunk, hol vajmi sok meghódítni valója van 
még az oktatásnak. De föltéve, hogy a köz
intézetek vádolhatlan lelkismerettel teljesí
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tik országszerte az ő magasztos feladatu
kat, vajon el lesz-e érve azon közohajtás 
tárgya, hogy árva nemünk sarjadéka min
denkép megóva az elkorcsosító mételytől, 
igazán a kétes jövő jobb reményévé fej
lődjék és a kifáradt s innen-onnan kidüle- 
dező tevékeny hazafiak sorát tetemesen 
pótolandja ? — Bármily vérmesen képze
lődjék a jóhiszeműség erre amarra támasz
kodva: a komoly meggondolás kénytelen 
őszintén bevallani, hogy fajunknak jövő
beli biztosítása végett valóban az összes 
értelmiség apostolkodása s minden kitelhe
tő buzgalmának megfeszítése szükséges. 
Ez okból a társadalmi szellemnek kiváltké
pen a czéltudatos irodalom s egyesületi 
törekvések által kell oda fejlesztetnie, hogy 
az a nemzetnek jobb múltjából öröklött s 
az ős apák dús tapasztalatából gyarapult 
józan életbölcseséget híven ápolva, szilárdul 
ellenálljon minden, bárhonnét beszűrenke- 
dő korcs érzületnek, sőt a gondatlanságunk 
miatt már is nagy mérvben beszivárgott 
romlasztó elemnek is minél előbb gátot 
vessen.

Valóban óhajtandó volna, hogy "tár
sas életünkben mintegy bell-lancasteri ta
nodában folyjon a tisztább gondolkodás s 
józanabb érzület terjesztése; — mert jó 
nagy számú közvetítők buzgalma nélkül 
aligha remélhető azon sok szép eszmének, ! 
melyek igazi gondolkodóink müveiben fog-

1 laltatnak, nemcsak megvalósítása, de még 
j illő felfogása is. S őt, a mint élő példák 

tanúsítják : igazi értelmezés nélkül még a 
balgatagságink által fölingerelt sorsnak 
csapásai sem teremhetik meg üdvös ered
ményeiket. Avagy néma folyton növekvő 
ínség éveiben fokozódik-e az oktalan fény
űzés szertelensége és a bitang fecsérlés 
mértéktelensége ? — Jobb időkben sokkal 
kevesebb igényekhez szoktatva növekedett 
föl azon sarjadék, melyből közhasznú mun
kásait nyerte a társadalom, holott most a 
szélső demokratismust áholgó hazafiság is 
versenyezni törekszik uraskodásban a vál
tig korholt aristokratiával. Hát még ivadé
kát minő fenhéjázóvá növeli! Csodálni le
het, hogy a már kisded korukban „zseb
pénz“ s elemi tanuló korukban rendes „ha
vi dij“ követelésére jogosított, meg annyi 
megrontó élvhez szoktatott ifjak közt töb
ben nem esnek az őrjöngő nevelés áldoza
tául ! De még azért ne bizzunk túlságosan 
öröklött természeti képességünkben. Jobb 
lesz a kezdő bajok ellen is résen állnunk, 
az elhatalmasodott kórjelenségek ellen pe
dig minden kitelhető erővel ugyancsak fér
fiasán küzdenünk. Ú gy hiszem, még a leg- 
éberebb viadal sem fog egyhamar teljes 
diadalra juttatni. De azért is csak macte 
animo! — Ez úton vívhatnék ki a mostani 
viszonyok közt leginkább az egri nevet.

ÁRPÁDFI Gr.

BOTH BAJNOK ÖZVEGYE.
Huny ad alatt, egy kis házban,
Ült az özvegy, talpig gyászban ; 
Mint gyümölcs a fát, lehajtja 
Nehéz gondja, gondolatja :

Neveletlen négy magzatja.

^Gyertek elő — monda — gyertek 
Négy apátián árva gyermek :
Hadd szelek most a kenyérből, 
Nem puhából, nem fehérből:

Csak az árvái szegényből!

Hatalommal a rokon had 
Kifoglalta birtokunkat: 
ide látszik a ház orma,
Ide barnái régi tornya,

Ide villog a vitorla.

Jaj ! mert a ki védelmezne,
Messze van az tőlünk, messze : 
Levél oda nem juthat,
Izenő szó oda nem hat,

Követ onnan hirt nem hozhat

Mert szószóló nyelve néma, 
Otalmazó karja béna;
Sírba szállott szemünk fénye,
Az özvegynek a reménye,

Az árvának a törvénye !

Cserna vizén zúg a malom :
Más veszi a vámot azon ;
Másnak zöldell a domb hátja, 
Másnak a völgy selyem ágya, — 

Még az isten is megáldja !
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Kérdezi majd a jövevény:
Bothi Bajnok hói van szegény ? 
Both elesett, a hu bajnok,
És az árvák, és az anyjok,—

Tudja isten merre vannak !“

Hunyad alatt egy kis házban 
Ül az özvegy, földig gyászban ;
Mint gyümölcs a fát, lehajtja 
Nehéz gondja, gondolatja:

Neveletlen négy magzatja. *)
ARANY JÁNOS.

H Á R O M  G É P .

(Vége.)

Addig gondolkozott, addig gondolko
zott, (addig nézte meredt tekintettel a se
besen rohanó árt; addig hallgatta a syrén 
csábénekét) hogy utoljára is azon csodála
tos, furcsa ötleten kapta magát rajta, hogy 
ha ez a haszontalan, még csak helyesírást 
sem tudó szélmalom gazdag házasságon 
meri törni a fejét, (persze, hogy nevetsé
ges, mert bizonyos, hogy semmi sem lesz 
belőle!) hát ő, ő, a kit még főnökei is az 
egész nagy gépezet legelső és legügyesebb 
segédkerekének ismernek el, mit követel
hetett s mit ért is volna el kétségkívül, ő, 
ha. . . Ezen ha-nál magához tért, megrán
totta nekiféktelenedett képzelődése gyeplő
szárát, s eszébe jutván kis Gazsija, kis Ma
riskája s kis Juliskája, s végre az anyjuk, 
a jó, hű, munkás és takarékos tündér, a ki 
egy nyomorult hatszáz-forintos forráskával 
oly malmot képes folyvást fennakadás-nél
küli vidám forgásban tartani, a minő más 
molnár kezében háromszor olyan izmos for
rás mellett is bizony lépten-nyomon fenn- 
akadgatna: nagyon elszégyenelte magát, s 
oly levert és bűnbánó arczczal érkezett 
meg haza, hogy nemcsak az anyjuk ijedt 
meg tekintetétől, s nemcsak ő tudakolta, 
arczán, szemében, hangjában beszélő ag
godalommal, hogy: Jancsi, az istenért, ta
lán csak nem vagy beteg ? hanem még a 
gyerekek is hozzá rohantak, ki sírva, ki 
nevetve kényszerítvén, hogy most mindjárt 
megmondja neki, miért olyan szomorú?

Sajtár egy pár szóval megnyugtatta 
ugyan először a nagy Juliskát, azután a kis 
Juliskát, Gazsit és Marit, hanem ez élénk rész
vét tapasztalására még jobban elszomoro

dott és még jobban kezdte magát szégye
neim, és igazán ezer szerencse, hogy a 
nagy Juliskát a tálalás a konyhába, a kis 
Juliskáékat pedig egy jókor érkezett sip- 
ládás az udvarra szólította, mert máskép 

l bizony nem tudom én, hogy a mi János 
barátunk hogyan tudta volna eltitkolni elő
lük azt a nehány fényes ragyogó gyön
gyöt szempillái körül, a mit oda az önvád 
és szégyen csalt.

Mert annyira szégyellte magát, hogy 
egész ebéd alatt nem evett egy jó izű fala
tot, pedig ez a nap épen kedvencz napja, 
a palacsinta-nap volt, a mit az ő kedves 
kis töltött galambkája úgy el tudott készí
teni, hogy nincs az a kanonoki, vagy, töb
bet mondok: püspöki szakács a világon, a 
ki e téren versenyre szállhatna. De azért 
még ebből is csak immel-ámmal falatozott, 
mert nagyon szégyellte magát.

Csak ebéd után tért kissé magához, 
midőn a gyermekeket rendre meglovagol- 
tatta térdén, s bünbánat- és vezeklésből 
átvitte egész családját a Margitszigetre.

— Mulassunk mi is olykor, kedves 
anyjukom, bizony megérdemled!

— Teremtő szent isten! Mi lelte ezt 
az embert?! gondolta magában Juliska, 
hanem, mint okos asszonyhoz illik, nem 
firtatta tovább a dolgot, hanem szépen fel
öltöztette a gyermekeket.

*) Első darabja lett volna egy Hunyadi ballada
körnek, melyből azonban csak Szibinyáni Jank, V. Lász
ló, es Mátyás anyja készült cl. Az eszmét valaki fel
foghatja s szerencsésebben kiviheti. Az özvegy Hunyadi 
János édes anyja; s a hős származására nézve az a ver- 
sio v a n  követve, melyet gróf Teleki leghitelesbnek állapit 
meg.
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Azután maga is, a mint illik, kicsipte 
magát, (Sajtár csak úgy irult-pirult, látva 
a gyönyörű menyecskét ünnepi ruhájában. 
Ú gy is nézett ki, hogy akár mindjárt ta- 
nácsosnénak vallhatta volna magát.) S 
mindegyik kezében egy kis leánykával (a 
fiúnak az apa viselje gondját.) megin
dultak.

Es vígan voltak és mulatoztak, (este 
felé lassanként Sajtárnak is megjött a ked
ve,) s csak a keld hold tudta okét haza 
takarítani.

Másnap reggel, midőn Sajtár ur nem 
büszke, hanem épen a kellő határig méltó- 
ságos lépéseivel a hivatalba érkezett, emlé
kezetében már halvány nyoma sem volt 
tegnapi pillanatnyi eltévelyedésének, s oly 
gyorsan felkötötte magint keréki cotkurnu- 
sát, oly gyorsan asztala mellé telepedett, 
oly gyorsan szivarra gyújtott, s oly gyor
san kezdé perczegtetní tollát, hogy igy lát
va dt, igazán nagy összeget lehetett volna 
tenni rá, hogy e nyugodt, tisztes férfiú 
szivében a világi hivságosságnak egyetlen 
paránya sem lappang.

Ü gy irt ott, nem pompázó, hanem tisz
teletét parancsoló méltóságában, mint oly 
segéd-kerékhez illik, ki öntudatában van 
hivatásának, s sejti, sdt többet tesz: tudja, 
hogy belőle még valaha nemcsak valósá
gos kerék, (hála istennek, ez már többé 
nem is hónapok, hanem csupán hetek dol
ga lehet!) hanem segéd, sdt valóságos hen
ger is válhat. Sdt . . . No de ne engedjük át 
magunkat a nagyravágyás csábos álmai
nak !

„Hmí hm!“ csak ezen hangokat lehe
tett néha hallani Sajtár ajkairól, a ki ilyen
kor, a nélkül hogy gyakorlott s vezetésre 
alig szorult pennája csak perezre is fenna
kadna, rendesen az órával váltott egy so
kat mondó tekintetet.

Még csak élénk sejtelemre sincs szük
ség, hogy az ember kitalálja, hogy e lim- 
hm-mök és sokat mondó tekintetek a még 
mindig meg nem érkezett szögre vonat
koznak.

Valóban már 10 óra, és Schreinitz 
Adolf még sincs jelen!

Megörült ez az ember, hogy állását

ily veszedelmeknek teszi ki ? gondolta, vagy 
talán mondta is magában Sajtár János kis
sé ingerülten, és hogy még egész haragja 
nem lázadt fel, csupán csak annak lehet 
tulajdonítni, (hiában, már ilyen gyönge az 
emberi s z í v ! )  hogy uj szivarra gyújtván, 
azt rendkívül könnyen szeleidnek és illa
tosnak találta.

Végre elérkezett tizenegy óra is, a 
nélkül, hogy a szög bekopogtatott volna, s 
a nélkül, hogy (mi a tudva levd körülmé
nyek közt bizonyára senkit sem lephetett 
volna meg) Sajtár haragja föllázadt volna.

Ez az ember meghalt, vagy beteg! 
gondolta magában és egész nap megma
radt e föltevésében.

Még Juliskájának is elujságolta ebéd 
közben, hogy a szegény ördög (mindenki, 
még a gyermekek is tudták már, hogy ez
alatt az írnokot érti) beteg.

Még jobban megerősödött e fölte
vésében másnap, a midőn elmúlt tiz, sdt 
tizenegy óra is, a nélkül, hogy a szegény 
ördög beoldalgott volna.

Ritka eset volt az Sajtár utóbbi évei
ben (különösen kerékségi minőségében pél
da nélküli), hogy hivatalos következtetései
ben csalatkozott volna.

És ime, most ez a ritka és példa nél
küli eset következett be, mert egy negyed 
tizenkettd után, az óra alig jelentette ki há
romszor négyszer, hogy megy, middn han
gos lépések hallatszottak, s az ajtó oly se
besen és zajosan tárult fel, hogy a meg
riadt Sajtárnak alig volt ideje szivarját ki
kapni szájából, hogy ajkait nyájas mosoly
ra szedhesse, oly mélyen meg volt gyozdd- 
ve, hogy a föltárult ajtón d méltósága fog 
belépni.

Es ime d méltósága tisztes alakja he
lyett a szög toppant be, de jó isten, mind 
arczczal és mind lépésekkel! Hol van sze
meiből a szende alázat szelíd fénye? Voná
sairól a szánom-bánom, engedelem kérés? 
Meghajlásából a szögség (és a rozsda) ön
tudata? S mindenek felett zsebébdl a vas
tag csomag?

—  Jó reggeltédes Sajtár! Hogy van?
Édes Sajtár!
Kinevetnének önök, és méltán —-mert
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felvilágosodott századunkban nem történ
nek ily féle csudák — ha azt állítanám, hogy 
Sajtár, kinek arczát egy másodpercz alatt 
ismét a kerékség lángja borította el, mind
ezen dolgok láttára és hallattára a szó be- 
tüszerinti értelmében kővé változott; de 
azért senki sem veri ki fejemből, hogy leg
alább lelkét bizonyos szellemi kővéválás 
szellője, habár szerencsére csak egy-két 
másodperezre, nem érintette. Minden, ki 
ezt a meredt szemet és dermedt arezot úgy 
látta volna a szögre bámulni mint én lát
tam, egyetértene velem abban, hogy, ha a 
valóságos kővéválás szokása már rég ki 
nem ment volna divatból, Sajtár e pillanat
ban megteszi magán e műtétet. Kétségte
len ugyan, hogy a kerékség bűvereje még 
ez átváltozásban is megóvta volna őt a 
közönséges kövélételtől, s hogy legalább is 
márványnyá, ha nem még becsesebb drága
kővé, változott volna, — mégis, mind a nagy 
gépezet, mind a kis és nagy Juliskák érde
kében, határozottan szerencsének kell ne
veznünk ezen csuda elmaradását.

Az egyedüli érdem e tekintetben 
Schreinitz Adolfot illeti, a ki nem engedte 
sokáig bámulni és dermedezni legközvetle
nebb főnökét, hanem egy-két szóval iga
zolta zajos betoppanását és engedelmet nem 
kérő arczát.

— Elsütöttük édesem, elsütöttük. A 
dolog be van végezve! kiáltá diadalmasan. 
A leányt megkértük és nem kaptunk ko
sarat ! íme a jegygyűrű!

E szavak hallattára Sajtár barátunk 
bámult ugyan még egy ideig és hitetlenke
dett, de miután a fényes karikagyűrű csak
ugyan ott kevélykedett Schreinitz sovány 
ujján, hát végre is elhitte a meglepő tudósí
tást, felállt asztala mellől, letette tollát, s fel
kérte „kedves barátja urát“ (oh emberi 
gyöngeség, hát még a kerékség méltósága 
sem képes kiirtani a szívből!) hogy beszél
je el a dolgot, hogyan történt.

És Schreinitz elbeszélte, és ez elbe
szélésből kitűnt, hogy Trohek Antal, a fe
kete kutya, igazságtalanul és gyalázatosán 
rágalmazva volt, midőn a goromba és fu
kar nyárspolgárok példányaként állíttatott 
fe l; ő nem volt goromba, nem volt fukar;

Trohek csak egyszerűen egy ügy íí és gyá
moltalan nyárspolgár volt, kinek Ítéletére 
és józanságára, azon körülményből Ítélve, 
hogy ily emberre tudja bízni leányát és 
még inkább hatvanezer forintját, bizony 
nem sokat lehet adni. Legalább Sajtár, a 
józan Sajtár, igy gondolkozott, s átalában 
nagyon csekély véleménynyel kezdett len
ni „kedves barátja urának“ jövendőbeli 
papájáról.

Pedig a józan Sajtárnak ez egyszer 
nem volt egészen igaza, mert ha felfüggesz
tette volna ítéletét, legalább míg Adolf ba
rátja teljesen megismertette őt a dolgok 
állásával, átlátta volna, hogy Trohek Antal 
(a mint azt egy olyan ügyes kereskedőről 
hiba is volt oly heveskedve föltenni) épen 
nem volt oly együgyű ember s oly köny- 
nyelmű apa, mint a minőnek Sajtár elha
markodva tartotta, hanem ellenkezőleg jó
zan és okos férfiú, ki a fenforgó kényes 
tárgyat a leggyakorlatiabban s a leghelye- 
sebben intézte el.

Ez a leány belé van ebbe a fiatal em
berbe bolondulva (hihetőleg igy okosko
dott magában) s ha tiltani és szét akarnám 
választani, az ő tűlérzelgős és phantastiku^ 
természetével, (a mit bizony szegény bol
dogult anyjától örökölt, mert az volt még 
csak az igazi!) még valami botrányt csi
nálna; ámbátor másrészről az is bajos 
dolog, hogy én a leányomat és keservesen 
szerzett vagyonomat eg’y ilyen minden ál
lás nélküli (írnok, írnok 300 forint fizetés
sel ! Na’iszen még csak az volna szép! Egy  
Trohek leányának!) és vagyontalan ember
hez adjam! Dejszen! Nem oda Buda, azt 
már csakugyan nem teszem. Odadom a 
lyányt, nem erőszakolom, odadom; de csak 
egy föltétel alatt: Nekem nincs fiam, nincs 
ki a régi és solid Trohek-czéget örökölje, 
úgy mint azt én boldogult atyámról (isten 
nyugasztalja meg szegényt!) átvettem; azért 
ha tetszik az urfinak (és ha leányomat 
igazán szereti, hát tetszeni fog,) kereske
dővé qualificálni magát, s hozzám társul 
szegődve solidul és takarékosan viselni, 
hát isten hírével! vigye a leányt. Ha pe
dig nem, hát nem adom. Majd bizony ; az 
én keservesen szerzett pénzemből, a mig
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én élek, senki fia is uraskodni nem fog. Ha 
tetszik a leány, tessék a becsületes munka 
és szorgalom is ! Jobb szerettem volna biz 
én , az igazat megvallva, ha leendő vöm 
egy kis vagyonnal és állással is bírna, de 
ha már az a hóbortos leány belébolondult, 
mit csináljak?

Schreinicztól annyi hősies önmegtaga
dást józanon várni sem lehetett, hogy mind ■ 
ezt ily modorban beszélje el barátjának, 
hanem Sajtár sokkal okosabb ember, hogy- 
sem az ő előadása nyomán is rá ne jött 
volna a dolgok ilyetén természetes mene 
téré, s azért, mint igazságos ember, nem kis
sé kezdte restelleni magában a derék Tro- 
hekről hozott elhamarkodott ítéletét, a mint 
hogy kissé láthatólag is elpirult, midőn azt 
kérdezte kedves barátjától, hogy elfogad- 
ja-é az öreg ur ajánlatát ?

— Persze hogy elfogadom, csak nem 
ettem bolond gombát, hogy el ne fogad
jam, úr leszek én igy is, tán még nagyobb 
úr mint a nélkül, hatvan ezer forint a ta
karékpénztárban csak nyomorult három 
ezer forintot hajtana, mig igy,  mint az 
„öregu mondá, m eglehet háromszorozni, 
sőt négyszerezni is a jövedelmet! S külön
ben is az öreg már jóval túl van a hatva
non, s mindössze is csupán egy pár évről 
lehet szó. Addig mért ne tölteném kedvét 
a szegény embernek ?!

És aztán odament fiókjához, s zsebre 
rakván egy csomó apróságot (szivarpipa, 
névjegy, szerelmes levelek stb. stb.) meg 
szorította volt legközvetlenebb főnöke ke
zét, ünnepélyesen meghívta őt lakodalmá
ra, kikérte hogy néha lásson be a fekete 
kutyához, s azután egész könnyelmű vidor- 
sággal bucsúzkodni kezdett volt főnökétől. 
(A szegény órának még ekkor sem bocsá
tott meg, s még csak egyetlen tekintettel sem 
mondott neki istenhozzádot.)

-— De hát a méltóságos úr ? — mon
dá, még ez ünnepélyes pillanatban sem fe
ledkezve meg a loyalitásról, Sajtár — nem 
lenne-e illendő nála is tenni buesutisztele- 
tét ? Bizony, ő sem volt rósz ember önhöz ?

Majd alkalmilag, mondá könnyel
műen Adolf urfi; most lehetetlen, sietnem 
kell, Adél vár reám.

És azután elsietett, ugrálva, fütyörész- 
ve, és Sajtár Jánost egyedül hagyta álmél- 
kodó töprengésével.

A derék segédkerék, a mint a szele- 
burdi fiatal ember kirohant a szobából, 
visszaült asztala elé, kezébe vette tollát, s 
mintha mi sem történt volna, egy tökéletes 
kerék edzett nyugalmával folytatni akarta 
munkáját.

Nem ment. Minden látszólagos nyu
galma és egykedvűsége mellett sokkal lá
zasabb és felindultabb volt, mint hitte vol
na. Égész délelőtt szó sem volt többé a 
munkáról. A tegnapi daemonok visszatér
tek, s a mi hallatlan volt nála a hivatalban, 
az egész időt hasztalan álmadozás és ábrán
dok közt tölté.

Sőt az egész hosszii úton, a Vízivárosig, 
nem forgatott egyebet megzavart fejében, 
mint azon gyarló gondolatot, hogy hej ha 
a maga idejében neki is több esze lett vol
na, s ő is többet tartott volna magára, s 
jobban felhasználta volna ifjú kellemeit... 
bizony most talán! . . .  Ki tudja? Hisz ha 
ez a haszontalan ember, ki még a helyes
írást sem tudja. . . Hát ő? . . ö l . .  Mert 
bizony, akárki mit beszél, (semmi sem 
könnyebb a szónál,) bizony jobb a vagyon 
az örökös szükségnél. . És . . és . . mikor 
hazaérkezett, hasztalan futottak elébe mo
solygó gyermekei, kedves hű anyjoka 
hasztalan kérte, kényszeritette, hogy le
gyen hát vidámabb egy kissé, s ne ejtse 
rajta azt a szégyent, hogy ezt a felséges 
káposztát (igazán, ma különösen jól el van 
találva) még csak meg se Ízlelje: Sajtárnak 
se kedve se étvágya nem jött meg, s a mi 
hallatlan eset a Sajtár család történetében, 
az egész délután a nélkül múlt el, hogy 
akár csak egyik gyereket meglovagoltatta 
vo^na. Egész napon át ott ült, szó nélkül, 
mogorván, a vén zselyeszéken, s bár (hogy 
felesége és a gyermekek kérdezősködései- 
től és faggatásaitól szabaduljon) könyvet 
vett kezébe, de jól látta azt az anyjok, sőt 
tán még a gyerekek is észrevették, hogy 
bizony nem igen olvas ő abból, hanem, ha 
mindjárt gépiesen forgatja is a lapokat, 
csak'folyvást komorkodik és sóhajtozik.

És aztán lassanként (a bánat, mint a
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himlő, ragadós) az anyjokis elszomorodott, 
a gyermekek is elszomorodtak, sőt a kiseb
bek mindjárt-mindjárt még sírva is fakad
tak.

Bizony nem ok nélkül szomorkodol 
jó asszony, s ti szegény apró teremtések 
jól sejtitek, hogy e nap épen biisulásra és 
sírásra való, mert hej, szomorú árnyak és 
fellegek tolultak egetekre, s a vidám, derült, 
verőfényes napoknak, ha tán nem is örök
re, de fájdalom, legalább egy időre vége van!

Mert Sajtárt, az eddig oly józan és de
rék Sajtárt, ez a Schreinicz-féle eset valóban 
egészen kiforgatta sodrából. Folyvást ül
dözte és gyötörte Őt az a szemrehányó gon
dolat, hogy ő tulajdonképen önmagát rabol
ta meg, (még csak tudni sem lehet mennyi 
drágaságtól!) és önkezűleg saját leghatha- 
tósabb eszközeit törte össze, a midőn a sze
gény, és minden tekintély- és befolyásnél
küli Aulich szabó mester leányát fele
ségül vette. (Hálátlan bűnös szív! bezzeg 
akkor-tájt irkáltad egymásra a sok epeke- 
dő szerelmes verset, s boldog voltál, ha a 
kedves Juliska csak egyetlen mosolylyal 
is jutalmazta rósz rímeidet! Aztán meg, Au
lich mester, a jámbor Aulich mester! Akire 
most oly lenézéssel gondolsz. Bezzeg volt 
idő, midőn kitűnő szerencsének tartottad, 
ha ez a derék mester egy-egy vasárnapi 
ebédre vagy születésnapi vacsorára magá
hoz meghívott. Igaz hogy akkor még csak 
írnok voltál, sőt tulajdonképen dijnok, — 
de épen azért kétszeresen rósz dolog tőled, 
most ily gonosz és kegyetlen gondolatok
kal bántani és sértegetni a boldogult emlé
kezetét !)

Ez a bűnös és kegyetlen gondolat 
mindennap bekopogtatott az inkább szeren
csétlen mint bűnös Sajtárnál. Ettől hallotta 
az első jó-reggelt, s ez kivánt neki legutol
jára jó-éjszakát. Jó éjszakát! Minő gúny! 
Mintha álmaiban is folyvást nem üldözte 
volna őt, s isten tudja minő daemonokkal szö
vetkezve, minden éjjel nem megtestesítette 
volna magát mindenféle csábos és ingerlő 
képekben: majd mint háziurat, majd mint 
gazdag földbirtokost, majd pedig mint egy  
nagy hirü és virágzó szesz- vagy gépgyár 
tulajdonosát tüntetvén őt fel a jóllét és ké-

I nyelem talapzatán! Könnyen megérthető 
dolog, hogy ily ingerlő és csábos álmokból 
mindennap hatszáz forintos forrású malom
ban ébredni fel nem a legkellemetesebb do
log volt Sajtárunkra nézve. De azért még 
sem volt helyes dolog tőle, ártatlanokkal 
éreztetni rósz kedvét, s szegény jó kis fele
ségét (sőt elég kegyetlenül még a gyerme
keket is) tenni felelőssé egy gonosz szivü 
daemon incselkedéseiért.

Mert nem tett ugyan világos, érthető 
szavakban kifejezett szemrehányást soha, 
az igaz, (annyira még sem volt igazságta
lan és kegyetlen!) de hát az a folyvásti, 
minden időbeli komorság, azok a durczás, 
kegyetlen arczok (melyek lassankint még 
a gyermekeket is mind elriasztották tőle. 
Bezzeg jöhetett most már későn-korán ha
za hivatalából, nem rohantak elébe nevetve, 
csevegve, ugrándozva mint a boldog napok
ban szokták!) az az örökös szótalan, mogor
va magábavonulás, nem jobban fájt-e sze
gény Juliskájának a világon minden szó
beli szemrehányásnál. Kérte is eleget, hogy 
tárja fel előtte szivét, s mondja meg nyil- 
tan, ha ellene van panasza; ha talán ő vé
tett volna ellene valamit: isten látja a lel
két, ő szívesen engedelmet kér, és szívesen 
megjobbitja magát!

Mit mondhatott volna? Minő panasza 
lehetett volna a hálátlannak? Nem is mon
dott egyebet, mint hogy hagjjanak neki 
békét, mert rósz kedve van. 0  nem bánt 
senkit, őtet se bántsa senki.

És aztán szegény Juliska békét is ha
gyott neki; hanem hej, csak a ki mindent 
lát, csak az a jó isten tudja, mennyire bú
sult, szomorkodott s mily sok titkos könyet 
ejtett (mert előtte mindig vidám igyekezett 
lenni) keserves virasztásai között.

A hivatalban sem folyt a munka a ré
gi erélylyel, a régi vidám kedvvel. Igaz 
ugyan, hogy kerékségi minőségében még a 
daemonnak sem volt akkora hatalma felette, 
de azért még odáig is kisérte őt szerencsét
len rögeszméje, s oda guggolt tintatartójá
ra, (épen neki való hely volt e fekete ör
dög vállán !) hogy az első kedvező pillanat
ban megrohanhassa őt.

Itt különben Schreinicz eltávozása óta
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mi változás sem történt. (Mely írnok távo
zása idézett valaha változást elé valamely 
hivatalban? Ki venné észre az uj szögeket 
a gépezetben?) Állása különben még be
töltve nincs, asztala még folyvást üres.

Most már csak ketten vannak, Sajtár 
és az óra. Az óra folyvást cseveg és megy, 
Sajtár folyvást ir, s midőn nem ir, — oh 
jaj neki — a daemon a fekete ördög vál
láról nyaka közé ugrik és sátáni vigyorgás
sal szünet nélkül azt sugdossa fülébe: 
Szerencsétlen szamár, magadat okolhatod. 
Te voltál az magad, ki önkéntesen össze
törted földi szerencsédet.

Aztán hogy lett volna a szerencsétlen 
embernek kedve vagy étvágya!

Nem is volt. Se mosolyogni se jó izü- 
en ebédelni (hej pedig valaha szeretett, 
meg tudott is ám!) nem látja őt többé Ju
liska, a ki bizony szegény nem hibás a do
logban , mert csak olyan jó ételeket főz 
mint eddig, ha még nem sokkal jobbakat.

íg y  folytak a dolgok napokon sőt he
teken át, egyforma toll perczegések, egy
forma óraketyegések, egyforma könyek 
és egyforma gyötrelmek között.

Schreinicz már rég megtartotta la
kodalmát, de Sajtár (bár maga és felesége 
számára is szóló Írásbeli meghívást kapott) 
nem jelent meg az ünnepélyen. Minek is 
ment volna oda ? Hogy a daemonnak még 
nagyobb hatalmat engedjen maga felett ? 
A fekete kutyához sem fordult be soha, sőt, 
mivel eddigi vonalán útjába esett, még 
nagy kerülőket is tett, csak nehogy va
lamikép Schreiniczczal találkozzék. Nem 
gyűlölte őt, (mért is gyűlölte volna az is
tenadtát?) hanem nem szeretett vele talál
kozni. Mert Schreinicz mindig olyan vig 
volt, s ha az ember szomorkodik, nem igen 
kedvelli a vidám arczokat. A mint mondók 
tehát, napok sőt hetek teltek el ily módon; 
a midőn egy szép reggelen(csodálatos,pedig 
épen péntek volt) Sajtár gyors, hangos lé
péseket hallott, s hivatal-ajtaja zajosan föl
tárult.

Most már nem ok nélkül kapta ki szá
jából pipáját (a Schreinicz távozása óta 
már csak pipázik!) mert csakugyan ő mél
tósága volt.

— Jó újságot hozok, édes Sajtár, ő 
excellentiája aláírta kinevezését; e naptól 
fogva ön valóságos fogalmazó.

Valóságos fogalmazó! Jó isten, minő 
hatást tett volna e bűvös szó mind magára 
Sajtárra, mind még inkább Sajtárnéra s 
átalában az egész családra csak pár hóval 
ezelőtt is .!

Most — nem mondanánk ugyan iga
zat, ha azt állitanók, hogy Sajtár barátunk 
egészen közönyösen fogadta e hirt, de azt 
sem mondhatjuk hogy valami rendkívüli 
hatást tett volna rá, — sőt azon gúnyos 
mosoly után Ítélve, mely ő méltósága tá
vozása után ajkaira tévedt, s mintegy öt 
perczig ott múlatott, azt kell következtet
nünk, hogy a gonosz daemonnak még ezen 
örömet is sikerült megmérgezni a szeren
csétlen ember szivén.

Valóban senki sem is olvashatta volna 
le arczárói, mert folyvást komor és szomo
rú volt. Még otthon sem sejtettek semmit 
is azon örvendetes újdonság felől, hogy a 
malom forrása egy háromszáz forintos ér
rel izmosodott, s Juliska is csak a legköze
lebbi hó elsején tudta meg a dolgot, amidőn 
a rendes havi pénz tiz forinttal szaporodott.

Eleinte azt hitte a szegény asszony, 
hogy tévedés van a dologban, és megkér
dezte férjét, — midőn azonban megtudta a 
valót, hát csak lerogyott a vén zselyeszék- 
be, és hangosan és keservesen sírni és zo
kogni kezdett.

Vajon örömében vagy bánatában sirt- 
e? Ki tudja? Mind a kettőre volt oka.

Sajtár tán okkal-móddal kitudakol
hatta volna a dolgot, ő azonban e tekintet
ben nem mutatta magát kiváncsinak, s meg
elégedett egy pár közönséges frázissal fele
sége lecsillapítására.

A szegény asszony le is csillapodott, 
csakhogy ezután még szomorúbb volt mint 
eddig.

Átalában, e magában véve örvendetes 
esemény, vidámság helyett, még nagyobb 
levertséget idézett elő a Sajtár családban, 
s még a gyermekek is lassanként felejteni 
kezdték ártatlan mosolyaikat. Soha sem 
láttak egyebet könyeknél, komorságnál és 
szomorúságnál,
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íg y  telt el megint néhány hét, midiin 
egy napon Sajtár (oh örvendetes csuda !) 
nem oly komor arczczal tért haza hivata
lából mint rendesen szokott, s Juliska ki
mondhatatlan örömére jobb étvágygyal 
ebédelt (legalább neki úgy tetszett) sót egy- ; 
két barátságos szót is váltott vele és a gyer
mekekkel.

Másnap még vidámabb volt, harmad i 
nap még vidámabb, negyed napra pedig 
ismét a régi vidám, boldog Sajtárrá Un, ki 
egész asztal felett nevetett, csevegett, az 
ételeket (mint hajdan tévé) sorban mind 
megdicsérte, délután pedig az apróságokat 
mind meglovagoltatta.

Vajon mi volt ennek az oka ? Mi idéz
te elő e rögtöni és kedvező változást?

Mi volt az oka? Ne légy kiváncsi, jó 
asszony, s isten óvjon meg tőle, hogy va
laha megtudd a valót! Gondold, hogy go
nosz álom volt csupán, s adj hálát istennek, 
hogy immáron felébredtél belőle.

De önök előtt nincs miért eltitkolnom 
az okot. Sajtárnak sikerült az ördögöt ki
űzni magából, s ezen műtét folytán egy
szersmind szemeiről is lehullott a hályog, 
s most már nem csupán azt látja tisztán, 
hogy három-négy hónapig nem volt egyéb 
mint egy valóságos kötözni való bolond, ha
nem egyszersmind azt is, hogy neki van a 
világon a legkedvesebb, legjobb felesége, a 
kit bizony most már nem adna ő oda tiz 
annyi kincs- és gazdagságért sem, mint a 
mennyivel az a gonosz szivü daemon sze
meit hónapokon át kápráztatta.

Ez ördögűzési műtétre különben egy
maga az elgyámoltalanodott Sajtár (a minő 
akkor volt) aligha képes lett volna azon 
nagy szerencsétlenség nélkül, a mi a sze
gény Schreiniczot érte.

Mert nagy szerencsétlenség érte. A 
felesége egy főhadnagy után szökött, a ki
vel, mint mondják, még lyánykorában szo
rosabb viszonya volt, s hogy az öreg Tro- 
heket is ez a körülmény tette volna oly 
kevéssé válogatóssá a vő választásban. Na 
de ilyenkor a világ minden rosszat össze
vissza beszél. Constatirozott tényként csu
pán annyi áll, hogy Adél ő nagysága pár 
hete csakugyan eltűnt.

íme, ezen szerencsétlenségből merítet
te Sajtár ama csöppeket, melyek beteg 
szivét és agyát meggyógyították. Nem első 
orvosság a mi másnak méreg.

Nehány hét múlva az ördögüzési mtí- 
I tét után , Sajtár egy reggel épen még a 

szokottnál is gyorsabban és erélyesebben 
perczegtette pennáját, (még mindig régi hi
vatalában, mert a valóságos fogalmazó
szoba még nem üres) midőn egy halk és 
félénk kopogtatás vonta magára figyel 
mét.

Szabad-ot kiáltott, és kit láta belépni? 
Schreinicz Adolfot! Betegen, halványan, 
nyomorultan és piszkos, rendetlen öltö
zetben.

— Schreinicz! Csakugyan a Schrei
nicz ! Isten hozta! Hogy van ? Üljön l e !

— En vagyok, mondá szomorúan a 
fiatal ember. Családommal meghasonlot- 
tam, s most ismét szegény és nyomorult 
vagyok, s még hozzá beteges is.

— De üljön le hát édes, barátom, — 
mondá Sajtár, legparányibb árnyalata nél
kül a kerékségnek — üljön hát le.

— Két nagy kérésem van a tekintetes 
úrhoz, (bezzeg nem „édes Sajtár“ többé), 
egyik : hogy ha lehetséges, szánja meg nyo
morúságomat és szerezze vissza számomra 
irnoki állásomat, habár csak dijnoki minő
ségben is ; a másik: hogy soha se beszél
jen és tudakozódjék családi viszonyaimról! 
Megteheti ?

— Meg, mondá komoly megindulás
sal Sajtár, és be is váltotta szavát.

Másnap már ott ült az uj szög régi 
helyén és sokkal szorgalmasabban perczeg
tette tollát mint valaha.

És e naptól kezdve legszorgalmasabb 
szöge az egész gépezetnek Schreinicz 
Adolf. A hivatalos óra már mindig asztala 
előtt találja őt, s még maga Sajtár is sok
szor ott hagyja a hivatalban/ mert szoká
sává tette soha sem távozni a hivatalból ad
dig, mig napi munkáját (bár' mily sok le
gyen is) teljesen el nem végzi.

— Keserű leczkét kapott  ̂ de meg is 
viselte! szokta mondogatni Sajtár, a mint 
olykor rátekint és halvány arcait vizsgálja.
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Attól tartok, hogy nem sokáig viszi a sze
rencsétlen.

Valóban úgy oda is volt, mintha, mint 
mondani szokás, hálni járna belé a lélek. 
Bizony pedig ennél különb éji szállást is vá
laszthatna, a hol nyugodalmasabban pihen
hetne, mert a szerencsétlen embert minden 
öt-hat perczben köhögési rohamok fogják 
el, s különben is szakgatott, nehéz lélegze
te van, hogy igazán jó álmának kell lenni, 
hogy valaki benne háboritlanul alhasson. 
Arcza sárgás-zöldes szinü, s egész kiaszott 
sovány teste folyvást remeg mint a nyár- 
levél. Sajtárnak igaza van : aligha sokáig 
viszi szegény!

De télig, s a tél után tavaszig, mégis 
csak elvitte.

Egy reggel azonban nem jelent meg 
a hivatalban.

Sajtár azt mondta magában, hogy bi
zonyosan leverte már lábáról a szerencsét
lent, — és nem csalatkozott, mert másnap 
sem jelent m ega hivatalban.

— Holnap meglátogatom — mondá

magában Sajtár, és csakugyan meglátogatta.
Epen jókor érkezett, hogy egy sápi- 

tozó öreg asszonyt megnyugtasson, hogy 
ne búsuljon, nem marad nyakán, lesz a ki 
eltemettesse.

Másnap azután csakugyan le is szegez
ték a szegény szög koporsóját.

Jól járt ; nyomorá és szánandó egy 
szög volt, kivül belül a rozsda marta.

Hanem legalább szép temetést csap
tak neki. Maga ö méltósága is jelen volt.

És Sajtár?
O most már nem kerék, hanem valósá

gos henger, kinek malmát most háromszor 
olyan izmos forrás (sőt most már egész fo
lyóvíz) hajtja, mint elbeszélésünk korában.

És óra kománk ?
Óra kománk most is ott bosszantja a 

zsémbes vén kályhát unalmas egyhangú 
ketyegésével, s bár mindig mondja hogy 
megy .. me gy . . .  és valóban látszik is hogy 
halad: nem egy hamar akad olyan szög a 
gépezetben, a ki megérkezése napját még
henger korában is megérje.

BALÁZS SÁNDOR.

S Z O M O R Ú F Ű Z - L O M B O K .

I.
Két szép szeme, mely úgy ragyog, 
Tette, hogy én árva vagyok.

Rózsákkal behintett képe, 
Belesodort az örvénybe.

Ajka, mely a csókot adta,
Vezetett a kárhozatba.

Szive, mely csak játszott velem, 
Tán bűnössé is tett engem.

Azóta nincs maradásom ; 
Onsiromat magam ásom. —

Ragaszkodom fűhöz-fához;
S az a két szem üldöz, átkoz.

Másnak üdvöt nyújt az álom ;
Én nyugtomat sem találom.

Beteg vagyok, kerget a láz,
Hogy egy kis lyány igy megaláz;

Pedig én öt csak szeretem . . .
— Ah, gyógyíts meg én istenem !

II.
Minden ember boldogtalan:
Ha veszteni valója van.

Egy virágszál elég lehet 
Megmérgezni az életet.

Egy kis gyermek elhalása 
Szép remények sírját ássa.

Egy kedvencz eb, egy hű barát, 
Hogyha elhagy, fájdalmat ád.

Kedvesed, ki mosolyg, örül,
Könyet hagyhat rád örökül.
/

Édes anyád — oh szent, drága! — 
Megtanít, hogy mi az árva.

Ki a mit bir, köny közt bírja: 
Rabja annak és mártírja,
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— Csak nekem van boldog kedvem : 
Mindent—mindent elvesztettem.

A T Ő Z S É R.

Egy szép fiatal arszlánt látunk, tüzes fekete 
lovon, végig lovagolni Lanark kies vidékén, egyik 
úri birtok hosszú fasorai között.

Egy közép nagyságú mezei jószág ez, csi
nos négy szeg házzal, festői viz partján, keletről és 
északról védve meredek emelkedés által, melyet 
más vidéken hegynek is neveznének, de itt csak 
Falder-halom név alatt ismeretes.

Arszlánunk öltözete, mely a múlt század 
úri divatjának felelt meg, a legkedvezőbb színben 
tüntette fel annak deli alakját.

Azonban Harburn Károly (ez az ifjú neve), 
nem szorúlt más személyes előnyre, mint arcza 
szép és nyílt kifejezésére.

Közönyös dolog, hogy vonásai kölcsönöz
ték-e arczának e kifejezést; elég az , hogy olyan 
volt. Nem nézhetett az ember reá a nélkül, hogy 
kezet ne kívánt volna vele szorítani, oly derült, 
sugárzó és oly férfias valami volt minden vonásá
ban ; és e vonások csak a belső embert igazolták'.

Minden ember szerette őt, kivéve némely el
adó leányokkal megáldott anyákat és apákat; de 
még e neheztelő anyákat is hihetőleg kiengesztelte 
volna egy heti ismeretség után.

Harburn nem volt oly kitűnő tanúló, se az 
alsóbb, se a felsőbb oskolákban, mint X . . . és 
Y . . . lord társai, de ezen előkelő úrfiakat még 
sem méltatta senki oly figyelemre, mint öt; jólle
het nekik kétezer font évijövedelmök volt, és korra 
nézve sem különböztek tőle.

Az igaz , hogy némely nagyúri blazirt agg
legény másképen Ítélt volna ! Azok minden 
esetre a pisze orrú X . . .  és a lőcslábú Y . . . lor
dot ép oly szépnek, kedvesnek találták volna, mint 
a deli külsejű Harburnt. De Anna és Margit ba
rátnőim , kiknek egyike sincs még húsz éves, és 
velők még sok fiatal leány, nem egyeznének beié 
az ítéletbe, és bizonyosan kedvezőbb színben tűn
nék fel nekik lovagunk, ki épen most érte el a 
fasor végét, és kifordulván az országúira, s lovát 
gyorsabb ügetésre biztatva, szabad menetet enge
dett elfojtott érzelmeinek.

E perczben is azon lényre gondol, ki hosz- 
szabb idő óta szivének állandó tárgya, a szép, bá
jos Cleghorn Nancyra.

Oh, mily boldog lehetnék vele! sóhajt fel 
magában, csak az a szívtelen, sziklafejü atyja ne 
volna útamban, kit ép annyira kell gyűlölnöm, 
mint leányát szeretnem. Ugyan mi kifogásai is le

hetnek a vén bolondnak ellenem ? S végre is , ha 
határozottan megtagadná leánya kezét, tudnám 
mi tevő legyek; de igy hímel-hámol, kötekedik, 
furfangoskodik, és ez az, mi böszültté tesz.

De történjék akármi, én mégis elveszem 
Cleghorn Nancyt., és nem gondolok sokat azzal a 
vén —

— Hé ! n i! kis ficzkó ! kiálta fel lovagunk, 
félbeszakitva magánbeszédét s megállítván tajték
zó paripáját, mely felingerülve horkolt és békét- 
lenül kaparta a földet hogy tovább mehessen.

—• Hát mi baj, öcsém ! Talán bántott valaki, 
hogy úgy jajgatsz ?

Egy körülbelül tiz éves fiú ült a kerítés tö
vében az országút mellett, és sírt, mintha szive 
meg akarna hasadni.

A fiú előtt egy fa láda töredékei hevertek, 
és egy ócska vörös karton zsebkendő, melybe egy 
pár foltos csizma volt kötve.

Sirás közben még azt a fáradságot sem vet
te magának, hogy összeszedje a sárban elszórt hol
miját, mely nehány csomag kék czérnából, egy 
eltört ritka fésűből és több efféle czikkböl ál
lott.

— Hát nem hallod, mi történt veled, és mi
ért vagy ily nagy bánatban ? kiáltott reá a lovag.

Erre a fiú, le ve vén szemeiről kezeit, melyek
nek bütykeivel — úgy látszott —• annyira össze
vissza dörzsölte azokat, mintha még beljebb 
akarta volna nyomni fejébe, — oly arczot tünte
tett fel, melyről bajos lett volna megmondani, sár 
van-e több rajta, vagy kétségbeesés és rémület!

— Két ember kirabolt, zokogott keservesen, 
és elnyargalt minden vagyonommal.

— No, az nem lehetett valami sok, rnondá a 
lovag; meglehet, hogy találsz oly jó emberre, ki 
ismét lábra állít.

— Nekem nincs jó emberem, feleié a fiú bá
natosan, kinek arcza, elgondolya róla a bánatot és 
sarat, igen nyíltnak és becsületesnek látszott. — 
Nekem soha sem volt jó emberem, és azt hiszem 
nem is lesz soha! folytatá még bánatosabb hangon.

— Dehogy nem lesz, sohase félj! beszéld el 
bajodat körülményesen: talán segíthetek valamit 
rajtad.

— Ezelőtt három nappal indúltam el, ba
tyummal hátamon, Glasgowból.

— É3 hogy tettél szert batyudra, s mi volt 
benne ?

Határa nincs örömömnek . . .
. . . Várom, mikor őrülök meg!

SZÁSZ GERŐ.
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-— Takarékosság által szereztem. Árva gye
rek voltam, vagy, a mint mondták —• lelencz ; 
mert egy bérlő földjén találtak a mezon, és mi
helyt munkára képes lettem

— S mikor volt az? szakitá félbe a lovag.
— Négy éves koromban, uram ; ekkor ott 

hagytam a tanyát, hol a borjukkal laktam, meg a 
vetésekre jártam egy kereplővel, ijeszteni a varja
kat. — Minden héten három pencet, élelemre pe
dig naponkint egyet adtak. így hát elkezdtem 
egy kis pénzt rakni félre. Douglas volt a bérlő 
neve. Karomra egy jegy volt sütve, mely hor
gonyt és sülyedő csolnakot ábrázolt; és e bélyeg
ről Douglas Brandnak (bélyeges Douglas) hittak. 
A pap, ki megkeresztelt, a szent szertartás végez
tével egy félkoronás ezüst pénzt tett az árvák per
selyébe, hogy buzdító példát adjon a buzgó ke
resztyéneknek. S midőn tiz éves lettem, épen ma 
egy hónapja — megérkezettnek hittem az időt, 
hogy kilépjek a világba és szerencsét keressek. 
Tudok írni, olvasni, egy keveset az uj testamen- 
tomból könyv nélkül, ezenkívül megtanultam a 
„Kis kátét“ is, meg a „Zarándok utazásának“ felét.
— Ekként, a jó pap és megtakargatott pénzecském 
segélyével, vettem holmi árukészletet, kést, füsüt, 
czérnát, gyüszüt, ollót, varrótűt, gombostűt, tütar- 
tót, varróvánkost, meg Írószereket, tárczát, viasz
tekercset, csipkét és galandot. Mindez négy font
ba, tizennégy shillingbe és négy pencebe került; 
sok pénz ez, uram ! Két köszörűs legény rávett, 
hogy mutassam meg portékámat, és a mint meg
mutattam, mind elvitték a mim volt, — öt kést, 
tizenhat gyüszüt, húsz czérnacsomagot; mind oda 
van ! nekem semmim se maradt, csak ez a hit
vány fa láda meg ez az ócska zsebkendő, benne 
az ünneplő csizmám. Ezzel, nagy vesztesége eszé
be jutván, újra sírva fakadt.

— S mennyibe kerülne mindazt visszasze
rezni, a mid a rablás előtt volt? kérdé lovagunk.

— A vett-árát érti ön? kérdé a gyermek, 
kereskedői számító szellemtől ragyogó arczczal,
— vagy pedig azt, a mennyit kaptam volna érte, 
ha eladtam volna?

— Mindenesetre a vételárt. Mennyit árultál 
az eredeti négy font, tizennégy shilling és négy 
pence árából?

— Egy fontot és három shillinget kaptam, 
mondá a gyermek, a portékámnak mintegy tizen- 
ketted részéből, de ezt a pénzt is megtalálták ha
risnyámban, soha sem viselek többé harisnyát, 
mert ez okozta veszteségemet. Most egy fillérem 
sincs.

— Szegény fiú, mondá a lovag, igy hát 
tönkre jutái, és senkid sincs, a ki bajodon segít
sen. Hanem, vigasztalódjál, gyermek, én nem va
gyok ugyan gazdag, de ma igen jó kedvem van, 
és ime, osztozzunk rajta, a mim van. Ezt mondva, 
felnyitott egy erszényt, és benne kilencz guineát 
találván — négyet a gyereknek adott és igy szó
lott : azt mondtam, hogy osztozzunk; hanem

láthatod, hogy ez nagyon nehéz dolog, mert ki
lencz guineánk van, és egyikünk sem tud váltani.

— Vessünk koczkát a páratlanra — felelt 
Douglas Brand hirtelen; de ezt oly halkan mondá, 
hogy jótevője nem hallotta, és mélyen elpirult 
midőn meggondolta, mily rút hálátlanság sugallta 
ezt az indítványt.

—• Oh! uram, mikép háláljam meg jóságát? 
Ön ismét emberré tett. Ezt nem feledem el soha, 
és mig élek, imádkozni fogok önért.

— Használd okosan szerencsédet, kis bará
tom, és ha épen kedved van imádkozni, kérjed az 
istent, hogy Nancy feleségem legyen, — feleié 
lovagunk a szép reményeit visszanyert kis sza-

. tócsnak e hála nyilatkozataira.
Ezt mondva, megsarkantyúzta lovát s elvág

tatott, és nehány perez múlva eltűnt az utána bá
mészkodó Douglas szeme elől.

— Én istenem ! áld meg ez ismeretlen jóte
vőmet, kit őrangyal gyanánt kiildtél hozzám, és 
kinek segítsége nélkül most egy, egész világ
tól elhagyatott koldus gyerek volnék. Oh ! bár
csak legalább megkérdeztem volna nevét, hogy 
szivem mélyébe bevéshettem volna! — Összes va
gyonát, jövőjének szép reményeit visszanyert ifjú 
hősünk csak jótevőjének eltűnése után kezdé fel
fogni nemes tettének kiszámithatlan következéseit 
rá nézve, és legott térdeire borult és imádkozott 
érte, hogy Nancy az ő felesége legyen ; s szent 
fogadást tett, hogy egész életén át főtörekvése 
lesz, hogy méltó legyen jótevőjére, és hogy a ma
ga idején meghálálja.

Hagyjuk e szent fogadás mellett, mig ismét 
találkozunk vele.

Lovagunk mintegy hét angol mérföldet ha
ladhatott, midőn fekete ménlova mintegy magá
tól tért le az országúiról egy mellékútra, mely 
két meglehetős magas domb közt fekvő, igen kes
keny völgybe vezetett.

A mint egy kigyódzó folyó partján végig 
lovagolt, a táj zordabb lön; az eleven sövények
kel és fasorokkal szegélyezett szántóföldek helyé
be magas, kopár hegycsúcsok emelkedtek, legki
sebb mivelést sem árulva e l; — de hirtelen a 
völgynyiláson egy fehér kapu tűnt fel, melyen át 
egy keskeny útra ért ki.

Ez balról, egy hegy tövében, jól müveit, fél
sziget alakú szántóföldekre vezetett, melyek szé
lén egy csinos lakház állott. E ház egyik oldalán 
épen akkor dús terméssel megrakott szép gyü
mölcsös terült el, a másikon pedig diszkért, hová 
nehány lépcső vezetett le egy szobából, a ház 
nyugoti oldalán.

E léposőzeten állott meg egy nő, mintha 
épen a kertbe akart volna menni, zsebkendőjét az 
odatartó lovagunk felé lebegtetve, ki könnyedén le
szökvén lováról s a kantárt nyakára dobva, lépés
ben elvezette az istálló ajtajához, hol az ott vára
kozó lovásznak adta át.
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Egy perez múlva Harburu Károly a no nya
kába borult, anyja volt.

— Mielőtt megkérdezném, bogy mulattál, 
mit végeztél, meg kell mondanom a nagy újságot, 
mely reád vár. — Vau rangod, fiam. Ki vagy ne
vezve tisztnek, és egy hét múlva el kell hagynod 
engemet. Ez újság feletti örömét elfőjtá a hang, 
melyen anyja az elválást illető szavakat ejté. Kö- 
rülbelöl ezt olvashatta anyja szivében :

— Te jól tudod, mily elhagyatva vagyok, s 
mégis örülsz az elválásnak.

Károly legkevésbbé sem örömest hagyta el 
szeretett anyját; akár egész életét vele töltötte 
volna. De a haza iránti kötelesség unszolta, hogy 
tiszti állomásért folyamodjék. Angolország akkor 
ama történetileg nevezetes harezba volt bonyolít- 
za az amerikai gyarmatokkal, mely ezek elszaka
dásával végződött az anyaországtól. — E harcz- 
ban minden fegyverképes angol hazafi részt vett; 
pirulás nélkül ő sem maradhatott otthon. Szíve 
imádottjáról való szép álmai közé a csatazaj és 
kardcsörgés édes hangja vegyült, és a haza iránti 
kötelesség érzete erősebb volt, mint fiúi szeretete ; 
erősebb mint a szép Cleghorn Nancy iránti for
ró szerelme.

— Egy hét múlva elhagylak tehát, édes jó 
anyám; hisz’ mi sok boldog napot töltöttünk 
együtt, és véghetetlenül fájna, ha egyetlen egy 
szomorú órát okoznék is neked.

— Azért nem akarod megmondani, mire jár
tál ma Falder-Mainben?

— Dehogy nem , jó anyám. Hogy ne mon
danám. Az öreg most is oly szívtelen, mint más
szor; Nancy most is oly híven ragaszkodik hoz
zám, mint ismeretségünk első órájában. Azt mond 
ta ma, ne búsuljak ; ha nem lesz elég vagyonunk 
a miből megélhessünk, ő majd fest és keres. S mi
lyen remekül fest az az angyali leány! Csak lát
nád, hogy lefestett engem és a lovamat!

-— De a festészet nagyon kétes kereset, és 
azonkívül nem egészen —

Ah 1 itt van megint a ti félreértett családi 
büszkeségtek, szakitá félben Károly ingerülten, 
mely egy perczig sem feledteti veletek, hogy Bru
ce Robert ivadékai vagytok. Szeretném tudni, 
hogy a festészet miért ne lenne ép oly tisztessé
ges foglalkozás, mint a fegyver-, vagy a tollforga- 
tás furfangos ügyvédek kezében. De nem volna 
szükségünk Nancy keresetére. Neki csak egy nő
vére van, és én egyetlen fiú vagyok. Igaz, hogy 
Glen-Burn nem valami nagy jószág; de meg élhe- 
hetünk belőle ; és pedig boldogan. Olvashatnánk 
és festhetnénk ; sétálhatnánk és lovagolhatnánk ; 
még más jószágot is bérelhetnénk és marhát 
hizlalhatnánk hogy mozogni sem tudnának. Igen ! 
édes anyám, mi mind ezt tehetnök, csak az a szik- 
laszivü vén gazember ne volna.

És most a fiatal harezfi átkozta az öreg Cleg
horn Györgyöt, mint boldogsága egyedüli akadá
lyát. Talán megváltozik, mire visszatérek; ezen

vigasztalással távozott a rövid hét elteltével a szü
lői háztól, és szeretett Nancyje arczképével nya
kán csüngő arany medaillonban ; saját életnagy
ságú arczképe pedig, a mint Angus kedvencz lo
ván üJ, Nancynál maradt emlékül.

Most már azt kérdezhetnök, visszatért-e 
Harburn Károly szülőföldjére ? Nőül vette-e a 
szép Nancyt? Az öreg György márvány szive 
meglágyúlt-e idővel és tudatta e Károlylyal, mint
hogy a „hős“ legjobban érdemli a „szépet“, hogy 
odaadja leánya kezét, jutalmáúl sok vitéz tettei
nek, melyeknek hire hozzá is eljutott?

Őszintén sajnáljuk, hogy e kérdésekre nem 
tudunk még határozott feleletet adni. Hisz igy 
elszakadna beszélyünk fonala, melyet azonban 
valamivel hosszabbra kell nyújtanunk.

Legelőbb is egy kis időre Amerikába kell 
mennünk beszélyünk hőséhez, és elmondanunk 
róla, hogy ama vérengző szabadság harcz legne* 
vezetesb három csatájában tántorithatlan bátorsá
ga által a legfényesebben tüntette ki magát; az 
utóbbiban kapta azt a kardvágást homlokán, mely 
oly érdekessé teszi öt, és szakértők véleménye sze
rint még növeli férfias szépségét. Beszélnem kel
lene még egy ármányszülte viszálkodásról tábor
nokával, melynek egy győzelmes párviadal, az 
ármánykodó segédtiszttel, vetett véget; —■ továb 
bá hogy ezredese leányát a vad indiánok közül 
kiszabadította, és még sok más ilyen dolgot, me
lyek elég anyagot szolgáltatnának egy több kö
tetes regényre is.

De nem akarván visszaélni szives olvasóim 
türelmével, minél rövidebbre vonom Össze beszé- 
lyemet.

Hősünk már mintegy két évig volt távol ha
zájától, midőn anyja egyik levelében ezt irta :

— „Reményiem, édes fiam, hogy enyhült már 
fájdalmad, melyet az utolsó levelemben közlött 
hir okozott. Én valóban mindig csudáltalak, hogy 
tudtál annyira belebolondúlni abba leányba. A 
múlt vasárnap, igen szép idő lévén, átlovagoltam 
Falder-Mainbe, a templomba. Ott láttam először 
Nobbs őrnagyot. Arczbőre igen sárga, harmincz 
évig volt valamely keíetindiai fejedelem szolgála
tában, kinek nevét nem tudom kiejteni. Minden
féle, nem igen kedvező hírek járnak erkölcseiről 
és hitéről. Mondják, a pap is tett \olna kifogáso
kat ellene; mások meg azt is állítják felőle, hogy 
mohamedanus. Csak az öreg Cleghorn György 
nem talált semmi kifogást ellene, Örömest odaadá 
neki leányát. Egy hét múlva indúlnak, a mézes 
heteket hosszabb utazáson tölteni. Nancy lefestet
te őt, igen furcsa indus egyenruhában. E kép az 
ebédlőjükben van felakasztva, és mint mondják, 
nagyon hasonlit a „Szaraczén fej“ czimü fogadó 
ezégjéhez. A menyasszony igen boldognak lát
szik, és én reményiem, édes fiam, hogy e levél 
téged is annak fog találni.“ — Úgy volt. — Az 
előbbi levél tartalma erős lázba ejté; ez pedig oly 
jó kedvben találta, hogy az ezredben hire járt,
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hogy báróságot nyert, melylyel tízezer forint évi : 
jövedelem jár. Ott volt minden mulatságon közel i 
és távol; udvarolt minden szép asszonynak és | 
leánynak, gúnyolólag beszélt a szerelemről és hű
ségről, és gyakran oly kaczagásba tört ki, melv* 
be, úgy látszik — egy kis zokogás is vegyült. És ! 
leoldott nyakáról s félre tett egy kis mellképet, 
mely egy kék szemű, piros ajkú, és szőke hajú nőt 
ábrázolt, és melyről azt állitá, hogy ifjan elhalt 
nagynénje képe, miért is igen gyöngéd unokaöcs 
nek tartották. En úgy tudom, hogy anyjának nem 
volt nőtestvére — és legkisebb kétségem sincs 
benne, hogy a száműzött kép a szép Nancyé, 
Nobbes őrnagy nejéé ! . . .

II.

Mindenki ösmeri amaz ajaccioi ügyvédnek 
Napoleon Bonaparte nevű fiát, ki századunk ele
jén nagy zavarba ejté a müveit világ lakosainak 
nagyobb részét. Trónusokat felforgatott, másokat 
meg felemelt; megingatá a hatalmak egyensúlyát, 
és éveken át rettegésben tartá az egész világot. E 
nagy hóditónak köszönhette nagy vagyonát Brand, 
Bustle és társak czimü angol kereskedőház, mely
nek főnöke Douglas Brand volt. Á „kis“ corsikai 
soha sem állitott hadsereget a nélkül, hogy száz
ezreket ne rakott volna le a mondott kereskedel
mi ház pénztárába. Ha csatát nyert Olaszországban, 
ha megsemmisitett egy német hadsereget, úgy lát- 
szék, mintha az csak a nevezett üzérház vagyo
nának szaporítására történt volna, mintha a világ
hódító e kereskedelmi ház titkos társa lett volna.
— Douglas Brand úr soha sem kocsikázott ki a 
nélkül, hogy az akkori nagyúri divat szerént, 
kocsisa mellett kétfelöl két fényes bérruhába öl
tözött inas ne foglalt volna helyet, másik kettő 
hátul állván. A londoni aristokratia csudálkozott 
rajta: egy Douglas rnikép ereszkedhetik le a ke
reskedelem alacsony foglalkozásához, és csak az 
üzletnek nagyszerűsége engesztelte ki. Ha Doug
las Brand egyszerűen, mint más ember, sódarral 
vagy marhával kicsiben üzérkedik, az sértette 
volna az aristokratia büszkeségét, de oly férfiú, 
ki képes volt három nagy hajót megrakni sódar
ral, és még nagyobb hármat füstölt hússal a világ-' 
faló franczia katonák számára: egy ily férfiú ma
gasan kiemelkedett a közönséges üzérek sorából
— ez hatalommá vált és látható képviselőjévé az 
angol nemzet kimeríthetlen kincseinek. Douglas 
Brand tehát az összes financzia megtestesülésének 
tekintetett; és ö, kinek sódar és füstölt hús üzle
tében mindig egy egész sereg ügynök sürgött-for- 
gott, emelte ama nemzeti öntudatot, hogy: — „a 
brittek nem lesznek rabszolgák soha!“

Mondám, hogy az aristokratia eleinte egy

kissé megbotránkozott rajta, hogy disznó és mai 
hahús besózással és eladással foglalkozzék oly 
család ivadéka, mint a Douglas Brandé. Ez is né
mi válaszul szolgálhat ama nagy jelentésű kér 
désre : „minő varázs rejlik egy névben?“

Ha Brand, Snooks lett volna; vagy ha Doug
las Brand, Snooks Brand lett volna, senki sem 
botránkozik meg rajta, hogy disznó- és másnemű 
hússal kereskedik. De Douglas Brand ezelőtt ne- 

| hány évvel abban a ritka szerencsében részesült, 
| hogy az ősi Douglas család egyik eladósodott tag

jának jelentékeny pénzösszeget kölcsönözhetett, 
és azóta ezen telivér Douglastól több levelet ka
pott, melyekben nagy háladatosságát fejezé ki 
nagylelkű rokona iránt, és egyszersmind kéri a 
határidő hosszabbítását; és minthogy azóta ama 
hires skót klán család több tagja is folyamodott 
hasonló segélyért a közhirü rokonhoz, senki sem 
kétkedett benne többé, hogy Douglas Brand nem 
ivadéka ama történelmileg ismert ős családnak; s 
midőn az ezer nyolezszáz tizenötödik évben Doug
las Brand, nagy érdemeinek elismeréséül, melyek 
főleg abban állottak, hogy milliónyi vagyont tu
dott szerezni, angol báróvá neveztetett k i : átalá- 
nos lett az a hit, hogy az angol lovagkor ismét 
visszatér, és hogy Brittanniának legkevésbbé sem 
kell tartani a megaláztatástól, vagy tenger feletti 
örökös uralkodásának csökkenésétől.

Douglas Brand maga első sorban állott azon 
férfiak közt, kik Angolország megrongálhatlan 
hatalmában és intézményeinek tökéletességében 
rendíthetlen hittel bíztak.

A nemzet, melynek minden fia előtt oly pá
lya nyílik mint az övé, — mint Douglas Brand 
nyilvános ebédeken szokta mondani — hol egy 
jelentéktelen és kétes származású férfiú a legmaga
sabb egyházi és államtisztségekre emelkedhetik ; 
oly nemzet saját fiainak dicsősége, és a szomszéd ál
lamoknak irigység tárgya ! •—

Bekövetkezett a Waterlooi nap, mely nagy 
napja az angol nemzetnek, de még nagyobb oly 
kereskedelmi házakra nézve, mint Douglas Brand 
báróé, melyet csak a főnök nagy eszélyessége 
mentett meg a bukástól.

Sir Douglas Brand idejét látta, hogy megpi
henjen babérjain, és megfosztá a ház czimót neve 
dicsfényétől, ámbár még jelentékeny tőkéje ma 
radt most is az üzletben. Gyűjtött kincsei hirt, 
rangot, nagy sereg jó barátot, ülést a parlament 
ben, és még sok más kitüntetést szereztek neki; 
de csudálatos, hogy ennyi fény és dicsőség köze
peit egy bizonyos jelenet élete hajnalából soha 
nem tűnt el szeme elöl. Egy deli, jóarczú lovagot 
látott szüntelenül maga előtt, kivel a lancashirei 
országúton találkozott, és ki nagy jóltevője volt; 
nevét, ha tudta volna is, azóta bizonyosan elfeiejté.

(Vége köv.)
Angolból

DALLOS GYULA,

14
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K I S F A L U D Y - T Á R S A S Á G .

A Kisfaludy-társaság e folyó hó 6-án tartotta 
nyilvános közülését a nemzeti muzeum teremében. 
Tárgyai valának : az elnök báró Eötvös József 
megnyitó beszéde; a titoknoki előadás á társaság 
múlt évi működéséről; báró Kemény Zsigmond 
emlékbeszéde Vörösmarty felett; Székács József 
„Uj biblia“ czimü satirai költeménye; hivatalos 
jelentés a múlt évi pályázatokról, és uj pályáza
tok kihirdetése ; végre elnöki zárszó, — A szép 
számmal összegyűlt férfi és hölgy közönség által, 
a tetszés jeleivel kisért mindezen előadások már 
megjelentek nyomtatva a nagyobb lapokban, an
nál fogva, mint olvasóink előtt valószínűleg isme
reteseket, mellőzzük, csupán a hivatalos előadásra 
s jelentésre szorítkozunk, hogy a társaság műkö
désének lapunkban is nyoma maradjon. Greguss 
Ágost titoknoki előadása így hangzik :

Tisztelt gyülekezet!
Szépirodalmi intézetünk , a Kisfaludy-társaság 

ellen az utóbbi időben egy súlyos vád emelke
dett : súlyos, mert olyanoktól ered, kik e részben 
illetékes bíráknak látszanak, maguktól a szépiro
dalom mivelőitől, színmüvek, beszélyek, regények 
íróitól; és súlyos, mert nem mond kevesebbet, 
mint azt, hogy a társaság elejti saját, alapszabályi- 
lag is elébe tűzött feladatát, mely abban áll, hogy 
az ízlést nemesbbé tegye, felsőbb irányt alapítson 
meg s a szólómüvészeti formákat a magyar szép- 
irodalomban tökéletesítse.

A vád azt mondja, hogy a társaság épen a 
magyar szépirodalmat hanyagolja e l, hanyagolja 
pedig az által, hogy a magyar müveket mellőzi 
vagy legalább hátrább teszi a külföldieknél, s ki
zárólag ez utóbbiakat ápolja; azaz: a társaság 
nem nyújt a közönségnek eredeti dolgozatokat, 
csak merő fordításokat.

S e vádat némelyek oly kétségtelennek és 
döntőnek tekintették, hogy már a kárhoztató íté
letet is benne látták foglalva, és ennélfogva —■ 
mintegy tettleges bizalmatlansági szavazatként — 
egy uj társulat szervezéséről kezdtek gondolkozni, 
mely a Kisfaludy-társaság hibáit helyrehozandó, 
teljesítené a kötelességet, melyet az elmulasztott. 
Az uj társulat szervezése még eddig nem sikerült 
ugyan, de a vád elterjedt s a nagy közönségben 
is akadtak hívői.

Es ha visszapillantunk társaságunk múlt 
évi munkásságára, vajon nem kell-e e vádat ala
posnak ismernünk?

íme a tagok működése : Arany János Shak- 
speare „Sz. Ivánéji álmát“ fordítja, Bérczy Károly 
Puskin „Onyegin “jét, Greguss Ágost Goethe „Ko- 
rinthusi aráját“ és Sand György „Antóniáját, 
Lévay József Shakspeare „Titus Andronieus“át,

Szász Károly „Macbeth“jét s „II. Richardját“, 
Szabó István a hellén anthologiát.

S mik a társaság kiadványai ? A pártolók 
első hároméves folyamát, melynek könyvilletmé
nye összesen 180 nyomtatott iv, Thackeray,,Es
mond Henrikjével (ford. Szász Károly és Szász( 
Béla), Moliére vigjátékaival (ford. Kazinczy Gá 
bor) és Sand György „Antóniájával fejezi be.

A második hároméves folyamban pedig leg- 
kevésbbé sem titkolja, hogy ismét lesznek műfor
dítások is. Számolhat-e igy újabb pártolókra ?

S mit készül kiadni azonkívül ? Shakspeare 
színmüveit. Ezek gyűjteménye számára fogadta 
el a lefolyt évben a „Sz. Iván éji álmot“ Arany 
Jánostól, „Titus Andronicust“ Lévay Józseftől, a 
„Téli regét“ s „II. Richard“ot Szász Károlytól.

Elhatározta továbbá a társaság, hogy még 
e nyáron kiadja „Evlapjai“ VIII. és IX-dik köte
tét, az egyiket Toldy Lerencz, a másikat Arány 
János szerkesztése mellett; az elsőben meglesz
nek a társaság történetei 1848-tól 1860-ig, az 
utóbbiban 1860-tól mostanig, mind a kettőben a 
tagok különféle értekezései; de bizonyosan kü
lönféle fordítások is.

Elhatározta még a társaság, hogy a magyar 
népdalok, mesék és közmondások gyűjtését újra 
megindítja, Gyulai Pálban szerkesztőt is válasz
tott az uj gyűjteménynek, s közreműködésre hívta 
föl a honfiakat. A népköltészeti gyűjtemény első 
köteteinek szerkesztője, Erdélyi János, megígérte, 
hogy mind tanácsával, mind a kezében levő 
anyaggal szívesen szolgál, s lelkes gyűjtők , mint 
Abonyi Lajos, Arany László, Illésy György, Kazin
czy Gábor, Szabó Károly és mások, az ország kü
lön vidékeiről, nagybecsű küldeményekkel gya
rapítják e szellemi népkincstárt. E kincs magyar, 
édes miénk, s minden bizonynyal érdemes arra, 
hogy az enyészettől megóvjuk; de a társaság mű
ködése itt is csak gyűjtés, eredeti munkásságot 
itt sem tanúsít.

A forditgató, gyűjtögető munkásság ezen 
halmazához képest mily csekélység az a kis szá
mú eredeti dolgozat, melyet tagjaink az 1863/4-d ik 
év folytán a társaság kebelében fölmutattak : Tóth 
Kálmán vigjátéka („A király házasodik“), Székács 
József „Uj bibliája, Madách Imre „Tündérálma“, 
b. Kemény Zsigmond „Vörösmarty“a !

De talán mások pótolják e meddőséget, s 
ha magában a társaság kebelében nem teremnek 
eredeti müvek, legalább azokat karolja föl, me
lyek máshonnan kerülnek bírálata alá? Nem úgy 
van. A tái’saság oly szerencsétlen, hogy a hozzá 
beküldött munkák közül jobbadán csak a fordítá
sokat helyesli, mint pl. Camoens „Luziádáját 
(Greguss Gyulától), Schiller „Wallensteinját (Tö
mör Ferencztől); az eredeti dolgozatok pedig, a 
mellett, hogy sokkal gyérebben fordulnak elő, sok
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kai gyöngébbek is. Eredeti regény, mit a társa
ság foképen óhajtana, 1860 óta csak egy, ez is 
csak nehány héttel ezelőtt, került a társaság birá- 
lószéke elé.

Hát a pályázatok mily sikert mutatnak? Itt 
csakugyan nem lehet tagadni, hogy a társaság 
épen az eredeti munkásságot ösztönzi —■ s mi az 
eredmény? A tavaly kihirdetett két föladat közül 
a széptanira, már másod Ízben, nem érkezett sem
mi felelet: a balladáira özönlött a pályamunka, s 
a vége az lett, hogy a társaság még a nyertes bal
ladát sem érdemesíthette a közgyűlésen való föl- 
olvasásra.

Tény tehát, hogy eredeti müvek dolgában, 
legalább az utolsó időben, a társaság nem igen 
szerencsés; valamint tény az is, hogy kiadványai
ban átalánosan nagy tért nyit a fordításoknak, 
mindenesetre nagyobbat, mint az eredetieknek. 
Vájjon miért ?

A társaság azt nézi főfeladatául, hogy a mit 
közrebocsát, igazán jó legyen; a külső irodalmak
ból bizton szedheti azt, és kell is szednie, mert 
irodalmunkba még mindeddig nincsenek átültetve 
mindazon müvek, melyek nem egyes nemzetek 
irodalmi tulajdona többé, hanem az összes emberi 
nemzeté, s azon legerősebb szellemi kapcsot al
kotják , mely a nyelvek által elválasztott müveit 
társadalmakat egybefüzi, összetartja s egy hala
dásban mozgatja előre. Velők kell léptetnünk, 
vagy hátramaradnunk. Az igaz, hogy ellehetünk 
valahogy nélkülök, de ők még könnyebben el
lesznek nélkülünk , a minek csak mi vallanók ká
rát , mert a miveit világot ugyan megfosztanók 
egy közreműködőtől, de magunkat valamennyitől, 
s magunkra hagyva, csakhamar nemzeti művelt
ségünk vesztével lakolnánk azért, hogy magun
kat a világmiveltség éltető közlekedéséből ki
zártuk.

De hiszen, fogják erre mondani, ha az ide
gen jót fölkaroljuk, azért még nem kell az ere
deti jót elhanyagolnunk. Ez teljesen igaz, s a Kis- 
faludy-társaság maga legjobban szeretné, ha mi
nél több eredeti müvet adhatna ki ; hogy azonban 
ezt nem teszi, annak leginkább eredeti müveink 
szerzői maguk az okai: részint mivel eredeti mü
veik gyöngék, részint mivel nem fordulnak ve
lők a társasághoz. Vessünk csak egy pillantást 
jelen irodalmi állapotainkra. Napjainkban, az éhes 
szépirodalmi lapok korszakában, az iró könnyeb
ben érvényesítheti munkáját akárhol másutt, mint 
a Kisfaludy-társaságnál. Másutt nem bírálják meg 
oly szigorúan s tán jobban is megfizetik. Olyan 
két ok, mely a mai nemzedéknél dönt. A könnyű 
szerrel fölkapás és az „auri sacra fames“ fájda
lom elnyomta már azt a nemes nagyravágyást és 
szent lángolást, mely a széphalmi mestert és hí
veit , a Berzsenyieket és Kölcseyeket, a Kisfalu- 
dyakat , a Szemere Bálokat és Fáy Andrásokat 
lelkesítette. A költészetet nem tekintik többé azon 
isteni szűznek, ki mennyei nektárral jutalmazza

imádóit, hanem Schiller fejős tehenének , mely 
tejjel vajjal látja el a házat. Az irás nem hazafiui 
áldozat többé, hanem az önzés számítása. A toll 
katonáit nem fegyelmezi többé a művészet egyet
len urának, az eszménynek királyi hatalma ; a rea- 
lismus sansculottai lettünk, s a szabadságot éltet
ve, a jogositlan kiváltságok korlátáival együtt a 
szépség örök törvényeit is lábbal tapodjuk. Nem 
hallgatunk többé a vezér intésére :

Jót s jó l! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, 
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Hogyan keressen tehát a Kisfaludy-társaság 
szépet ott, a hol nincs ? a hol az is, a mi legalább 
hasonlit a széphez, elfordul tőle s különféle szép- 
irodalmi bankházaknál ügyekszik magát realizálnif

Efféle irodalmi bankházakkal a társaság nem 
versenyezhet, már csak azért sem, mert nem for 
gathat annyi pénzt. Neki nem szabad koczkáztat- 
ni a tőkéjét, ennek csupán kamatjait fordíthatja 
czéljaira; hogy pedig mily csekély összeget adnak 
e kamatok, multévi közgyűlésünkön volt alkal
mam épen c helyről előterjeszteni. Azóta — két
ségtelenül a sanyarú év hatása folytán — a társa
ság alapítóihoz csak 13 uj alapitó járult, úgymint: 
Acs Károly ur, a bajai kath. f ’ógymnasium, Csapó 
Kálmán, ifj. Csapó Vilmos urak, a debreczeni h. h. 
felsőbb tanulók olvasó egylete, Hamary Dánielné 
asszony,« hontmegyei kaszinóba marosvásárhelyi Ka
zinczy-alapítvány (200 fttal), Ruttkay Márton, Sze- 
lestey László, gr. Széchenyi Gyula, gr. Teleki Sán
dor, b. Wenkheim Ae7a urak; s kettőt még ezek kö
zül is ki kell venni, Acs Károly és gr. Teleki Sán
dor urakat, mint a kik még 1862-ben állotttak az 
alapítók sorába s csak hivatalos bejelentésük tör
tént 1863-ban.

A pénztárnok kimutatása szerint a társaság 
vagyona 1863 folyamában nem egészen másfél 
ezer (1446) fttal szaporodott s a lefolyt év végén 
pénztárában 9260 ft. 41 krja, kívül fekvő alapít
ványokban 8725 ftja, s igy összesen 17,985 ft. 14 
krja volt, mely töke kamatjai 900 ftra sem rúg
nak.

Pénzerö tekintetében tehát a társaság leg
szerényebb kiadónkkal sem versenyezhet. De nem 
versenyezhet kiadóinkkal más tekintetben sem. 
Mig t. i. más kiadó bármely vállalatnál az anyagi 
nyereséget nézheti irányzójául, a társaság nem ad
hatja magát merő üzletre, sőt le kell az anyagi 
nyereségről mondania, mihelyt a munka, mely az
zal kecsegteti, nem kitűnő vagy legalább nem 
több a középszerűnél.

Es igy híjába kiáltja nekünk nehány béké- 
telen: Adjatok eredetit! Mi visszakiáltjuk nekik, 
hogy elébb alkossanak ők oly eredetit, a melyet 
adhassunk. Mert a társaság csak jó eredetit adhat, 
s ha jó, meg eredeti között keli választania, inkább 
lemond az eredetiségről, mint a jóságról; sőt, ha vá
lasztania kellene a között, hogy vagy értéktelen hol 
mit adjon,Vagy semmit,bizonyosan inkább választa
ná a semmit, mint a roszat vagy középszerűt: mert

14*
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nem adva semmit, csak mulasztási hibát követne 
el s nem vétene az irómü vészét igényei ellen ; de 
roszat adva, megtagadná a szépséget és nemes íz
lést, tehát megtagadná azon elvet, mely saját léte
iének alapja, lételve megtagadásával pedig csak
hamar le kellene mondania léteiéről is.

Valóban különös tünemény, hogy ez a kihűlt 
nemzedék, mely nem hiszen többé csodákban, a Kis- 
faludy-társaságtól mégis csodát kiván: azt akarja, 
hogy mózesi vesszeje legyen, a melylyel a kopár 
sziklából vizsugárt fakaszthasson. A Kisfaludy-tár- 
saságnak nincs mózesi vesszeje, nem fakaszthat 
vizsugárt a sziklából; de igenis képes arra, hogy 
a költészet elapadhatlan forrásait a világirodalom 
közös Helikonjáról a mi völgyeinkbe is levezesse 
s velők a mi földünket is megtermékenyítse. Ma
gyar nyelven Shakspearet és Moliéret a magyar 
birtokává teheti.

És képes a Kisfaludy-társaság arra is, hogy 
a Helikon azon magaslatain, melyek a mi szükebb 
határunkba tartoznak, keressen oly forrásokat, 
melyeket majdan más nemzetek szintén levezet
nek a maguk völgyeibeés képes az ily forráso
kat meg is találni s Archimedes és Columbus föl
fedezési örömével a nemzet birtokába bocsátani. 
Ne sértődjék meg jeles két társunk szerénysége, 
ha a Kisfaludy-társaság nevében dicsekszem ve
lők : Aranyt és Madáchot a Kisfaludy-társaság adta 
át a nemzetnek.

Ne mondjátok, hogy ez kevés! A valódi ge
nius mindenütt ritkaság, s istennekhála, nem mond
hatjuk, hogy minálunk ritkább, mint másoknál. 
Sőt e részben inkább azt mondhatjuk, hogy a gond
viselés az utóbbi időkben épen minket különös 
kedvezésében részesített. Csak nemzeti fejlődésünk 
legújabb félszázadára pillantsunk vissza: egyfelől 
Kazinczy, másfelől Széchenyi, e két legnagyobb 
nyomában a nagyok mily sűrű, mily tömött pha- 
lanxja tolul előre! A sorok meg-megritkultak, de 
újra betöltek, s mai nap is örömmel tapasztaljuk, 
hogy se meg nem fogytak, se meg nem törtek. A 
kitünöbb harczosok közül e teremben is többeket 
látunk; — de az élőkről hallgatok. De hát a meg- 
dicsöülteket előszámlálhatom-e mind? Sokáig tar
tana, és fölösleges is, hiszen emlékök minden ma
gyar kebelben él. Feljebb neveztem nehányat; 
azok mellett még csak egy-kettőt említek föl a leg
elsők közül: Vörösmartyt, Wesselényit, a Telekie
ket. Nem a gondviselés különös kegyelme-e, hogy 
minket, az európai nemzetcsalád oly kisszámú, oly 
hátramaradt s minduntalan élethaláltusában forgó 
tagját, oly nagy elmékkel s oly nagy számban ál
dott meg? bölcs vezérekkel, hogy ezt az uj kort, 
mely utolért bennünket, mi tanuljuk utolérni! bátor 
védekkel, hogy az idegen elemek veszélyes rohamai 
s még veszélyesebb édesgetései közt önállásunkat 
megóvjuk! —

Jelentés az 1863-dik évi pályázatok eredmé
nyé-pl. A Kisfaludy-társaság tavalyi közgyűlésén 
két pálya dijat hirdetett ki:

I. Adassék elő a magyar széptani kritika 
története 1830-ig. Jutalma 50 arany. Ézen föladat
ra egy pályamunka sem érkezett.

II. Kíván tátik egy ballada. Jutalma 10 arany. 
Ezen pályázat, a mennyiben a kitűzött határideig 
35 pályamunka érkezett be, külsőleg sikeresnek 
mutatkozott, eredményben azonban — mint a 
munkák bírálatával megbízott választmány hivata
losan jelenti — még csak kielégítőnek sem mond
ható.

A pályázó balladák két csapáson járnak.
A nagyobb rész amaz, irodalmunkban régibb, 

de valósággal uj iskola erőtlen viszhangja, mely 
a népi, különösen északi ballada befolyása nélkül, 
egészen irodalmilag fejlődött, inkább rövid költői 
elbeszélést, mint balladát adva e név alatt. Erőt
len viszhangja, mert némi modorbeli utánzáson kí
vül semmi sincs, a mi amazok behatóbb tanulmá
nyára emlékeztetne vagy csak a sikeres követés 
nyomait mutatná is. A legtöbbje elővesz egy isme
retes tárgyat a történet vagy monda köréből, el
mondja az eseményeket történeti rendben, körül 
önti jobb-rosszabb dictioval, türhetőbb vagy épen 
silány verseléssel, s megvan a ballada. De nem 
csak mint ballada nem sikerül egy sem, de átalá- 
ban mint költemény is gyönge valamennyi. Ez 
osztályból csak a XVIII-dik számú („Zápolya 
végórája“) vonta magára némileg a bírálók fi
gyelmét folyékonyabb előadása által, de mint bal
lada ez sem üti meg a mértéket, bármily alacsony
ra helyezzük.

A másik, kisebb részen már némi törekvés 
jelei mutatkoznak lélektani alapra fektetni a bal
ladát s formában akként egyesíteni az elbeszélést 
egyfelől lyrai másfelől drámai elemmel, miként 
ez a jobb balladákban érezhető. De a lélektani 
alap többnyire nem biztos, következetessége nem 
sikerül: ez hibája különösen az „Edua“ czimünek 
(XVII-dik sz.), mely első tekintetre előnyös szín
ben tűnik fel társai között. A formai egybeolvasz
tás sem igen megy tovább a jó szándéknál: á drá- 
maiság gyakran csak némi feleselésben nyilatko
zik, s a drámai erőt egy-egy közönséges durvaság 
pótolja. Sehol az a szabatosság nyelvben, képek
ben, gondolatban, mely a balladának, minthogy 
nem ér rá sokat beszélni s mindig a legjellemzőb
bet kell eltalálnia, sajátja.

A bíráló választmány hajlandó lett volna 
egyiknek sem ítélni oda a jutalmat; mivel azon
ban az alapszabályok értelmében a jutalom a bár 
csak viszonylag legjobb munkának is kiadandó, 
ha csak a pályadij kihirdetésében az ellenkező 
világosan kikötve nincs, a választmány végig te
kintve a pályázó munkák összes során, egy értei- 
müleg a XIV. szám alatti „Halvány Panna“ czi- 
mü és „Minden pálya dicső“ Kölcseyböl vett jel
igéjű költeményt találta olyannak, mely társaihoz 
viszonyítva legtürhetöbb, lélektani alapja nincs 
elhibázva, bár az egész, hangulatra, cselekvényre 
nézve, egy ismeretes ballada benyomását érezteti,
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s ha nem épen öntudatos utánzásnak, de oly remi- 
niscentiának mondható, mely tönkre tesz minden 
eredetiséget. Ezt leszámítva, formai berendezése 
elég ügyes, nyelve nem szószaporitó, itt-ott még 
fukar is a homályig, de a dictio, egy két merészebb 
kifejezésen kívül, nem mutat eredeti szépsége
ket.

A társaság, a bíráló választmány jelentése 
alapján, a tiz aranyos balladai jutalmat a „Hal
vány Panna“ czimü, XlV-dik számú s „Minden 
pálya dicső“ jeligéjű pályamunkának Ítélvén, az 
illető jeligés levélke fölbontatott, s a jutalomnyer
tes ballada szerzőjéül Tóth Endre tűnt ki. —-

Pályadijak, melyeket a Kisfaludy társaság 
1864-dik évi február 6 dikán hirdet.

I. Kívántatik a ballada elmélete. — Jutalma 
50 arany.

II. Kívántatik egy elégia. — Jutalma 10 
arany.

A pályamunkák, idegen kézzel, tisztán má
solva, bekötve, lapozva, a szerző valódi nevét rej
tő, lepecsételt jelmondatos levél kíséretében, f. 
1864-dik évi dec. 31 -dikéig a társaság titoknoká- 
hoz küldendők.

Az I. számú pályadijért a társaság tagjai is 
versenyezhetnek, a II. számúért csak nem ta
gok-

Megjegyzendő, hogy mind az I., mind a II. 
számú pályadijért versen) ző munkák közül csak 
az nyerhet jutalmat, mely nem csupán aránylag 
jobb a többinél, hanem a melynek önálló becse 
is van.

Kelt Pesten, a Kisíaludy-társaságnak 1864- 
dik évi jan. 28-dikán tartott üléséből.

Greguss Ágost, 
titoknok.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(Jan. 16—29.)

A pályavigjátékok bevégezték versenyüket: 
hála istennek már mind a kilenczet előadták. Nem 
tudjuk, hogy a közönség mint van velők, de mi 
nagyon belefáradtunk mind nézésökbe, mind bí
rálatukba. Akárki találta ki a pályázás e módját, 
jobb lesz vala, ha valami egyeben töri a fejét. An
nak van értelme, hogy egy év alatt előadott vígjá
tékok vagy tragédiák közül Ítéljünk oda vala
mely jutalmat; a közönség tetszését, a journalis- 
tika nyilatkozatát is föl lehet venni egyik ténye
zőül s e mellett annak is kevésbbé leszünk kitéve, 
hogy a pályázás kedvéért gyöngénél gyöngébb 
müveket legyünk kénytelenek végig nézni. Ellen
ben igy a bírálók kényszerülnek oly müveket is 
pályázásra bocsátani, melyeket különben előadás
ra nem fogadtak volna el. Ha például a pályázó 
müvek közt csak egy van jobb, nem zárhatni ki a 
többiek közül mind azt, mi némikép figyelemre 
méltó, mert ez aztán nem pályázás, hanem közve- |

tett jutalmazás. Ha egy pár van jobb s a többiek 
közt a feltűnőbbek többé kevésbbé mind egy ér
tékűek, szintén nem bocsáthatni csak kettőt a pá
lyázásra, különösen okkor, midőn két pályadij 
van kitűzve. Ha a pályázó müvek jobbjai egy s 
más szempontból mind majdnem egy értékűek, 
igen természetesen mindenik előtt meg kell nyitni 
a pálya sorompóit. Ily eset volt a mostani is. Le
het, hogy a pályára bocsátott müvek közül egy 
párt ki kellett volna zárni, azonban ez még keve
set változtatott volna a pályázás unalmasságán. 
íme az ilynemű pályázás nehézségei pályabirákra 
és közönségre nézve egyaránt. Hát a játékrend 
és színészek nem szenvednek-e miatta? Az ily 
pályamüveknek rövid idő alatt, egymás után kell 
színpadra kerülniük, más uj darabra nem lehet 
készülni, a szinészek nagy fáradsággal elkészülnek 
néhány oly darabra, melyeket különben nem ad
tak volna s egyszernél többször nem is adnak elő. 
Tartsuk meg hát a rendes pályázást, vagy ha a 
színpadi sikert, a journalistika véleményét is 
számba akarjuk venni mielőtt jutalmaznánk, tűz
zük ki úgy a jutalmat, hogy egy év alatt előadott 
müvekből válaszszanak a bírálók. Most térjünk át 
a még hátralevő müvek bírálatára; ez úttal rövid
séggel akarjuk jóvá tenni eddigi meglehetősen 
részletes bírálatainkat.

Becsület és szerelem. Vígjáték 1 felvo
násban. — Az eddig előadott pályavigjátékok közt 
ezt tartjuk leggyöngébbnek. Igaz, nyelve jobb 
mint némelyik pályatársáé, de cselekvénye rósz, 
szelleme cynismust árul el, nem csak komikai 
alapeszméje nincs, de még egyetlen komikai hely
zetet sem képes nyújtani. — Tárnái, gróf Alberti 
titkára, szerelmes a házi kisasszonyba, Szerénába 
s ez is beléje. Azonban Alberti grófnénak, Sze
réna mostoha anyjának is tetszik a titkár, mit 
egyébiránt ez még csak nem is sejt. A titkár 
Örökre oda akarja hagyni a házat, de mielőtt elmen
ne, búcsúlevelet ir Szerénának, azt egy bokré
tába szúrja s indul átadni neki, midőn épen a 
grófnéval találkozik. A grófné némi szemtelen ka- 
czérsággal magának tulajdonítja a bokrétát, a le
vélkét hozzá intézett szerelmi vallomásnak hiszi, 
azért egész nyíltan szerelmet vall a titkárnak, 
elkéri arczképét, s karpereczébe illeszti. Tárnái 
térden állva kéri vissza a levélkét, azonban jő 
báró Zombori, meglepi őket, szétrebbennek, mi
alatt karperecz, levélke földre hull. A báró föl
szed a földről mindent, szerelmet vall a grófné
nak, visszautasittatik; követeléssel, fenyegetés
sel áll elő — és a reggelinél csakugyan hozzá 
kezd a grófné titkának fölfedezéséhez. A titkár köz
be szól, összevész a báróval s végre párbajra 
hivja, mit a báró elfogad. Alberti gróf gyanakszik 
nejére, kivált midőn a karperecz kezébe jut. Sze
réna feláldozza magát mostohaanyjáért vagy a 
titkárért vagy atyja becsületéért, (tisztán nem ve
hettük ki) s magáénak vallja a karpereczet, me
lyet az anyjáéval a minap cserélt volt el. A gróf
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né e vallomás alatt kifut, és szobájából levelet ir 
férjének, melyben kijelenti, hogy 6 a bűnös, és 
elhagyja a házat. A grófot meghatja e nyiltság, 
érzi magában, hogy ő is hibázhatott -volna, vagy 
talán hibázott is. Megbocsát nejének, leányát pé
pedig férjhez adja a titkárhoz. B. Zombori a 
párbaj elöl elszökik, még pedig gróf Alberti 
lován, s e szerint még lólopásba is elegye
dik. — Hol itt a komikai alapeszme, jellem 
vagy helyzet? Még figyelmet igénylő jelenetre 
sem találunk; annyira utálja az ember az egész 
históriát, hogy kifejlődésére teljességgel nem 
kiváncsi. A mi hibának van festve, az csak puszta 
gazság, mint a b. Zomborié, mi erénynek vagy 
nyomorultság, mint a gróf Albertié, vagy émely
gős affectatió, mint a titkáré és Szerénáé. Nem 
így szokás az emberi gyöngeségnek komikai ki
fejezést adni s a félreértést komikai helyzetekre 
használni íöl. S mennyire nem ismeri a szerző 
a magyar társadalmi életet. Müvében egyetlen 
vonás sincs, mely sejtetné, hogy legalább akarna 
magyar életet, még pedig magyar fensőbb körű 
életet rajzolni. S mennyire nem tudja az emberi 
gyöngéket vagy bűnöket a szereplők társadalmi 
állása színében fölmutatni. Lehet gyáva báró, de 
gyávasága nem úgy? nyilatkozik, mint a b. Zom
borié. Lehet férji becsületét számba nem vevő gróf, 
de nem olyan, mint Alberti. S miért a gróf e tettét 
részvétgerjesztöleg rajzolni, mely tulajdonkép ko
mikai tárgyalást kíván ? A részvétgerjesztés törek
vése csak undort szül minden józan emberben.

A házasság politikája. Vígjáték 1 felvo
násban. — Őszintén raegvalljuk, hogy mi e kis 
müvet legtöbbre becsüljük az egy felvonásos pá- 
lyavigjátékok között habár nem tartjuk jeles mű
nek, sőt hogy cselekvényesség és kerekdedség te- 
kintében a két három felvonásos pályatársaival is 
szembe merjük állitani. Epen azért senki sem 
veheti rósz névén tőlünk, ha csodálkozunk, hogy 
a „Fővárosi lapok“ épen ezt tartják legértékte
lenebbnek s e mellett még durva frivolitással és 
bántó cynismussal is vádolják, mig a „Becsület 
és szerelem“ czimüt eléggé dicsérik s inkább 
csak a végét mondják elhibázottnak. Igaz, alap
eszméje nein uj, sőt már elcsépelt, de tárgyalásában 
nem találhatni feltűnőbb reminiscentiát. Nagyon 
méltánylandó benne, hogy tárgyát úgy válasz
totta és fogta fel, a mint az egy felvonásos víg
játék formája megkívánja. Egy felvonásos £álya- 
vigjátékaink mind többet Öleltek föl, mint a meny
nyit egy felvonásban kifejthetni, s vagy alapesz
méjükben vagy tárgyalásukban oly hiba van, 
hogy már e miatt sem számíthattak valódi sikerre. 
E vígjáték legalább kikerülte ez örvényt, s ha 
nincs feltűnőbb fényoldala, legalább nem szenved 
organicus betegségben. Egy fiatal és boldog há
zaspárt fest, kik semmiség miatt összezördülnek. 
A nő oda akarja hagyni a házat, a férj nem igyek
szik megkérlelni, erősen tartja magát, de egyszers
mind fél a következményektől. A nő bánni kezdi

a mit tett, de nem akar nyiltan közeledni férjé
hez, hanem kerülő utón, mig végre kibékülnek. 
Tulajdonkép a nő a komikai alak , kíváncsisága 
teszi azzá, a férj inkább csak akkor nyer némi 
komikus színezetet, midőn minél szilárdabban 
tartja magát, annál inkább fél a következmények
től. Az összezördülés és kibékülés folyama szüli 
a komikai helyzeteket. Könnyed komikum, de 
épen egy felvonásos vígjátékba való. Hibája az, 
hogy a boldogságból az összezördülésre való át
menet kissé el van hamarkodva, nem eléggé indo
kolt, s egész folyamatja leleményesb és lélekta
nibb lehetne. A kibékülés végső mozzanata eléggé 
sikerült, bár előzményeit szintén jobbaknak óhaj
tanok. ügy látszik a „Főv. Lapok“ birálója épen 
ebben találja a cynismust, mert: „A férj azt kiált 
ja : tüzet! az ifjú hölgy letérdel ez elébe a basa elé
be s gyufát véve meggyujtja a csibukot. Gratulá
lunk ehez a morálhoz és. jó ízléshez.“ Hogy ebben 
mi cynismus vau, teljességgel nem értjük. A nő a 
szobában sokkép tudtára akarja adni férjének, 
hogy jelen van, leül, közelebb húzza hozzá szé
két, de ez háttal fordul feléje s tetteti magát, mint
ha észre sem venné. A nő mindenkép. észre kí
vánja magát vétetni, s erre jó alkalom, midőn a 
férj cselédjét kiáltja, hogy pipájába tüzet hozzon ; 
a késedelmezö cseléd helyett ő gyújt tüzet, leha
jol, vagy ha jobban tetszik, letérdel, hogy férje 
jobban meggyujthassa a csibukját. Közvetett, ön
megalázó vallomás nélküli kérlelés az egész. A 
férj észreveszi, keblére emeli, kibékül vele, s elbe
széli a széléncze titkát, a miért összezördültek. 
Ha ez cynismus, akkor nem tudjuk mit mondanak 
a „F. Lapok“ Shakspeare „Makrauczos hölgy“ 
czimü vigjátékára, alkalmasint a cynismus neto
vábbjával fogják megbélyegezni. Frivolitást sem 
vettünk észre, csak egy helyt; de, ha jól emlék
szünk, ez is a színész (Réthy) hibája, ki bizonyos 
szót nagyon kétértelműen és előszeretettel han
goztatott. Más szót kell tenni helyébe, ezt aztán 
kár nélkül lehet hangoztatni a hogy tetszik. Nem 
árt, ha még egy nagyobb hibán is segít a szerző, 
mit annyival könnyebben tehet, mert nem vág a 
mii organismusába. A férj atyja a iakadalom után 
egy levelet adott át fia szolgájának, oly megha
gyással, hogy csak akkor szolgáltassa fia. kezébe, 
midőn nejével először összezördül. E levélben az 
van írva : nem kell engedni a nő szeszélyeinek. 
A szolga mihelyt észreveszi az összezördülést, át
adja a levelet, mely aztán befoly a férj magavise
letére szemben nejével. Szükségtelen az egész. 
Jobb, ha a férj maga jő arra a gondolatra. De ha 
már a szerző annyira ragaszkodik e leleményéhez, 
legalább ne a szolgára bízassa az apa által a leve
let, hanem magára a fiúra. A szolga nem tudhatja 
mindig és pontosan, hogy gazdája mikor zördül 
össze nejével, de különben is túlbizalmasság egy 
cseléd iránt, ha mindjárt régi is.

Divatos beteg. Vígjáték 3 felvonásban. —■ 
Nem merjük, nem tudjuk elmondani e vígjáték
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meséjét, épen azért bírálni sem igen van kedvünk. 
Félünk, hogy belezavarodunk, pedig eléggé ligycí
meztünk és sem szomszédaink beszélgetése, sem 
a kegyetlen zártszéknyitónö „tessék felkelni“ ki
áltásai nem zavartak bírálói kötelességünk teljesí
tésében. Azonban, úgy hiszem, nemcsak figyel
münk fogékonytalanságában rejlett a hiba, hanem 
magában a szerzőben is. Úgy összebonyolitotta a 
cselekvény szálait, hogy nemcsak személyeit játsz- 
sza meg a félreértés, hanem közönségét is. Az 
expositió elég világos, de mihelyt a bonyolodás 
megkezdődik, oly kevéssé értjük a szereplők jel
lemét, oly kevéssé vagyunk elkészülve a történen- 
dükre, oly sebesen, egymást keresztülvágva, sőt 
itt-ott egymásnak ellenmondva történik minden, 
hogy elvégre nem tudunk eligazodni. Szerző erős 
bonyodalmat akart szőni s halmozott lett belőle, 
gyors menetűvé kívánta tenni müvét s úgy járt, 
mint a habari ember, ki többé-kevésbbé érthetlen- 
né válik. Lehet, hogy nyugodtan elolvasva, min
dent gonddal összevetve, tisztábban kivehetnők 
cselekvényét, de igy, legalább mi, sem eléggé 
megérteni, sem emlékünkben tartani nem voltunk 
képesek. Nem is szólunk hozzá tüzetesen, de a 
mit itt-ott megjegyeztünk, röviden elmondjuk róla 
nézetünket. Szerző az idegesség divatját kívánja 
gúnyolni, azonban nem vehetni ki elég tisztán: 
vajon Vilma, a mű hősnője, igazán ideges-e, vagy 
csak affectált ideges. Ez gúnyt érdemel, amaz nem, 
ezt gyógyíthatja a vigjátékiró, amazt bizzuk az 
orvosra. De akármelyik idegességet érti a szerző, 
tagadjuk, hogy korunknak oly divatos betegsége 
volna, mint volt, ha jól emlékszünk, a XVII-dik 
és XVIII-dik századnak. Menjünk tovább. Vajon 
elérte e szerző czélját, kigyógyult-e Vilma ideges 
ségéből akár komikai, akár más úton? Mi úgy vet
tük észre, hogy a darab végével ismét újra lehetne 
kezdeni egy más darabot, mely szintén Vilma 
idegességét vehetné tárgyul, csak hogy más kö
rülmények között. Vilma alapjában az maradt a ki 
volt, mig ellenben az orvos urak, tudniillik férje és 
Bátorfi Kálmán, egészen elidegesednek s csaknem 
félesztiekké válnak. Egy pár kisebb hibát is megje
gyeztünk. A nejével szemben oly félénknek rajzolt 
férj igen hamar, s igen nagyon neki bátorodik Bá
torfi tanácsára, Tárnoki Dezső ur pedig, a beszély- 
iró,oly együgyünek van rajzolva, hogy nem hihet
jük képesnek valamire való beszély írására. 0  Bá
torfi tanácsára udvarol Vilmának, hogy féltékeny
ségre gerjeszsze férjét, s igy annál hamarább elnyer
hesse a férj rokonát Etelkát, kit szeret, de a ki
nek nőül vételét épen Vilma férje akadályozza. 
Jól van, de miért nem mondja meg szeretett ked
vesének, hogy ez csak csel, miért engedi, hogy 
ez hütelennek gondolja s epeszsze magát érte ? Mi 
szükség erre? Elég a bonyodalom, s nem volt 
szükség .még egy indokolatlannal is szaporítani. 
Egyébiránt a mű jól kezdődik, a közönséget kel
lemesen lepte meg egy pár részlet. Valóban a 
szerző nem egy helyt tesz tanúságot tehetsége- és

ügyességéről, de a mi fődolog, az mind el van hi- 
I bázva: alapeszme, bonyodalom, jellemrajz.

Gy. P.

V E G Y E S .
— Az akadémia nyelv- és szép tudományi osz

tálya tegnapi (febr. 8-dikai) ülésében Hunfalvy Pál 
r. tag értekezett a medvetiszteletről az osztyákok, a 
vogulok és az ajnók közt Jezo szigetéu (Japan fö
lött). A szentül. tisztelt állatra vonatkozó mondá
kat különösen a finn „Kalevala“ s vogul danák 
alapján ismertette.

Ezután Ballagi Mór r. tag bírálatra ajánl
ván Takács István ur munkáját, melyben a szerző 
Révaynak és Fogarassynak a személyes birtokra
gokról fölállított elméletét birálja s végül saját 
elméletét állítja föl, a nevezett munka a nyelvtu
dományi bizottság bírálata alá bocsáttatott. Ugyan
csak ezen bizottság beadta véleményét egy, szin
tén Ballagi Mór ajánlata folytán birálat alá bocsá
tott értekezésről, mely a „magyaros szórend“-et 
tárgyalja; a bizottság e munkát el nem fogadha- 
tónak nyilatkoztatja és szerzőjének visszaadandó- 
nak Ítéli.

Id. Mándi Péter ur megint küldött pótlékot 
a nagy szótárhoz. (M. S.)

* A magyar akadémia ez évi igazgató-taná
csi ülésében előterjesztett elnöki jelentés szerint 
remélni lehet, hogy az akadémia épülete tavaszra 
már annyira készen lesz, hogy a jövő nyáron az 
akadémia bútorzatát és könyvtárát rendre átszállít
ván,a szünnapok után üléseit mársaját házában tart 
hatja. Az építkezési költségeket illetőleg a bizott
ság a legtakarékosabban járt el, úgy hogy majd 
minden főbb tétel kevesebb volt az előleges költ
ségvetésnél. A tulajdonképi építkezésre 1862 és 
63-ban 369,793 frt adatott ki.

* A „Hon“-ban valaki (J. M.) szót emel a 
Kisfaludy-társaság működésének iránya ellen, s 
nem helyesli a titoknoki jelentés azon részét, 
melyben az mondatik, hogy a Kisfaludy-társaság 
nem azért nem ad eredeti müveket, mert pénze 
kevés — pedig ez is vajmi kevés — hanem azért, 
mert a (hozzá beküldött) jó  eredeti munka még 
kevesebb, vagy épen semmi. Erre a választ meg
olvashatja J. M. magában a titoknoki jelentésben, 
hanem arra meg mi szeretnek a választ olvasni, 
hogy melyek azok a müvek, melyeket az általa 
említett írók egy részétől a társaság inkább kiad
hatna mint Moliére, Elliot, Hugo, Thakeray és 
Sand müveit? — mert az nem áll, hogy Antonia 
leggyöngébb regénye lenne Sandnak,

* A Csekén felállítandó Kölcsey-szobor már 
készül Gerenday Antal műtermében. A szobor — 
l8 l/2 láb magas — porosz gránitból és carrarai 
fehér márványból lesz, s junius hóra egészen el
készül.

* A „P. N,“ megczáfolja a „F. L.“ azon -—
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általunk is közlött hírét, mintha Révay és Gyar- 
mathy szobrai a berlini akadémia számára készül
nének ; Révay szobra elkészítésével a magyar aka
démia bízta meg Izsót, — Gyarmathyéról pedig 
szó sem volt. Ezt bizony gondolhattuk is volna.

* A nemzeti színházi pályavigjátékok közül 
az első (50 arany) dijt Balázs Sándor „Az égben“ 
ezimü, a másodikat (30 arany) Szigeti József „A 
jó madár“ ezimü pályaműve nyerte, egyik sem 
egyhangú szavazattal. Az idei pályázatok ered
ményei — átalában véve — nem igen kedvezők.

* A Vörösmarty-szobor egylet e hó 21-kén 
tartja közgyűlését, melyen a szobor felállításának 
helye lesz meghatározandó. E gyűlésre meghívja 
tagjait és a nagy költő tisztelőit Sz.-Fehérvárra, a 
gazdasági egylet termébe.

* Veszter Sándornak debreczeni tisztelői dí
szes síremléket akarnak állítani. Az adakozások e 
czélra már szépen folynak.

* A budai műegyetemnél a mű- és diszépi- 
tészeti tanszék felállítása legfelsőbb helyen meg
engedtetett.

—- Egy iró szerkesztőségünknél Táncsicsné 
számára, 3 uj forintot tett le, mint a „Fővárosi 
Lapok“ hasábjain megjelent költeményének tisz- 
teletdíját. Átadtuk.

* Fraenkel Bernát, Miskolczi könyvárus elő
fizetést hirdett Tompa Mihály „Egyházi beszédei“ 
második kötetére. Ä munka díszes kül- és belkiál- 
litással tavaszszal fog megjelenni s az előfizetési 
díj — 1 frt — minél előbb a kiadóhoz küldendő. 
Ajánljuk-e?

* Vásárhelyi Ilka „Részvét keringők“ ezimü 
zenemüvét adja ki. A tiszta jövedelem az aradi 
leves-osztó egylet javára forditatik. Az előfizeté
seket — egy forintjával — február 29-kéig Klein 
Mór hangszer-kereskedése fogadja el, Aradon (úri 
utcza 24-ik sz.)

* A „Győri Közlöny“ munkatársa, Borongó 
úr, három aranyat tett le a nevezett lap szerkesz 
tőségénél, mint pályadijat a legjobb verses sati- 
rára, mely a „Gy. K.“ 1864-iki első félévi folya
mában meg fog jelenni. Int a pálya . . .

* A lévai kaszinó elhatározta, hogy ezután 
termeiben időközönként felolvasások tartassa
nak a jelesebb magyar költők müveiből, az egy
let tagjainak egyik legnemesebb foglalkozását e 
felolvasások képezvén. Követendő példa.

* A „Budapesti Szemle“ ez évi folyamának 
első füzete tegnap megjelent. Jövő számunkban 
bővebben.

UJ KÖNYVEK. *)
RÉGI MAGYAR VITÉZI ÉNEKEK és ELEGYES DA

LOK. XVI-dik, XVII-dik és XVIII-dik századbeli 
eredeti kéziratokból és régi szétszórt nyomtatvá
nyokból egybegyüjté és jegyzetekkel ellátta Thaly 
Kálmán. Toldalék : a bujdosó Balassa Bálintnak 
két eddigelé ismeretlen költeménye. I, IÍ kötet. K8r. 
436, 428 11. Ára a két kötetnek 4 ft. (Lauffer, Pest.) 

BERTA KIRÁLYNÉ. Történeti regény a XI. századból. 
Irta Bolanden Konrád, forditá Garay Alajos. Kiadja 
a szent-István-társulat. 1863-ik évi tagilletmény. 8r. 
444 1. Bolti ára 1 ft. (Emich nyomdája, Pest.) 

RENAN MÜVE S A NÉMET ÍTÉSZÉT. (Francziából.) 
Abbé Meignantól. Kiadja a szent-István-társulat. 
1864-ik évi tagilletmény. K8r. 86 1. Ára 25 kr. (Koz
ma nyomdája, Pest.)

SMULE ITZIG. Tréfás költemény, hét énekben. Irta 
Ormodíj Bertalan. K8r. 23 1. Ára 40 kr. Kapható 
minden könyvárusnál. (Kertész nyomdája, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Zsámbokrét. Vámunk kell a tavaszt. A remények a 

zöld vetéssel talán jobban kihajtanak. Most zordon 
idő jár. Viszontüdvözlés.

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

Népballada. Lehetet volna belőle szépet csinálni, de 
egykissé máskép.

Rab panasza. Nagy a hang, kevés hozzá a tartalom.
A Családi Kör szerkesztőségének. Régen várjuk, 

hogy elvigye tőlünk valaki azt a kéziratot, melynek 
áttekintésére csak egy pár napot kértünk volt.

Gondoltam-e. Közölni lehetne, de másutt talán kedve
zőbb feltétel ajánlkozik.

Roináncz. Bérezek mögé. Mind formai, mind tartalmi
hiányokat találtunk.

Melinda — inda. Kissé nagyon felötlő rím ; a többi rész 
helyes ; alkalmilag közölhetnék is. Az idős ügynek. . 
stb. Figyelmet gerjesztett, inkább a forma mint a 
tartalom által. Amaz erősebb, pedig összhangzásban 
kellene lenniök. Másért is bajos lett volna közölni. 
Csak előre!

Mesturam stb. Kopott thema már ez, s itt nem igen 
van felújítva.

A hontmegyei t. kaszinónak. Tévedés lehet, baj nincs. 
Közelebb megküldjük a jegyzőkönyv kivonatát, mi
kor bejelentetett s a pénz beadatott.

T A R T A L O M .
A szellemi fásultság. Arpád/i G. — Both Bajnok 

özvegye. Arany János. — Három gép. (Beszély.) Balázs S. 
— Szomorúfüz-lombok. Szász G. — Á tőzsér. Angolból 
Dallos Gy. — Kisfaludy-társaság. — Nemzeti színház. Gy. 
P. —  Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

y f *  Teljes számú példányokkal még1 szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó. —

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



KÖSZÖRŰ.
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 ,  
h o v á  a  d o lg o z a to k , e lő f iz e 
t é s i  p é n z e k , r e c la m a t ió k  is  
k ü ld h e tő k  : Ü llö i-ú t  é s  3 

I p ip a -u te z a  s a r k á n , i l .  s z .

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

KÖRÉBŐL.

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 Emich 
Gusztáv kiadó- hivatala 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. FEBRUÁR 21, 1864. ELSŐ FÉLÉV. 8. SZÁM.

Z R Í N Y I  M I K L Ó S  I F J Ú S Á G A .

Nem volt a töröknek esküdtebb ellen
sége a Zrínyiknél; nem volt híresebb vi
téz az országban, mint eme család minde- 
nik tagja. Pedig mindenike nagyon rövid 
ideig járhatta szüléje vitézi oskoláját.

Mikor a szigetvári magyar Leonidas, 
Zrínyi Miklós, a bizonyos halál előtt ke
véssel, fia György számára birtokot s párt
fogást kér Miksa királytól, csak tizenhét 
éves a fiú. Zrínyi György, a hírneves „or
szág kapitánya“ 1603-ban, Vépen, termé
szetes halállal végzi dicsőséges életét. Ár
vái közül az idősbik, Miklós, bár részt vesz 
már némely csatákban, de nagyon ifjú 
még; a kisebbik testvér, György, csak hat 
éves fiúcska. A nagyobbik testvér, Miklós, 
kit csak mintegy 1610-ig említ a krónika, 
1625-ben hal meg, úgy látszik magtalanul. 
Ocscse György lett már korábban a csa
lád feje, kinek két fia volt: Miklós és Pé
ter. Midőn ezek apját Györgyöt 1626-ban 
hirtelen halál ragadja el, nagyobbik fia, 
Miklós, kinek ifjúságát akarom vázlani, 
nem töltötte volt be tizedik évét. Ez utóbbi 
Zrínyi Miklós, kit „költő“ névvel szoktunk 
megkülönböztetni öt-hat ily nevű ősétől, 
még mintegy tiz éves koráig, 1625-ig sem 
láthatta folytonosan atyját. Ez gyakran 
járt oda Zalamegyéből a felvidékre, sőt 
külső országokra is, hogy II. Ferdinánd 
pártján buzgólkodjék Bethlen Gábor ellen 
s részt vegyen amaz európai háborúban, 
mely „hannincz éves“ nevet visel. Gyak
ran vált szükségessé az apa távolléte az 
által is, hogy horvátországi bánná lett ;

Csáktornyáról sűrűn szólítliaták ügyei most 
Zágrábba majd a pozsonyi gyűlésekre. De 
mig atyját láthatta, s mind az a mit tőle 
látott, nagyon alkalmas volt fölkelteni a 
fin szeretetén kivül a gyermek bámulatát.

Az apa még ifjú volt, halálakor is alig 
harmincz éves. Mindaz, a mit róla mond a 
hu krónika, személyes bátorságot, kalan
dos tevékenységi ösztönt s vasgyíiró testi 
erőt tanúsít. Mester volt a vadászatban. Az 
üldözött rókát lóhátról dárdájába szúrta s 
úgy mutatta be vadásztársának, Ferdinánd 
herczegnek, ki, ha akkor Stiriában mula
tott, szomszédja volt Muraköz urának.*) 
Vadászati szenvedélyét örökölte fia is, 
— s ez a szenvedély okozta férfikorában 
gyászos halálát. — Azonban a férfias mu
latságok közt nem a róka, medve és vad
kan volt „nagy vad“-nak nevezhető a Zrí
nyieknél. Az ügyességnetovábbja a szom
széd török oroszlánok elleni vállatatok- 
ban tűnt ki. Kénytelenség volt ez több
nyire; de néha csupán kedvtelés- s gya
korlás-képen történtek nagy lesek a török 
ellen, kit várából kicsalni s tőrbe ejteni 
nemcsak dicséret, hanem valódi tisztesség 
vala. Nem számlálom elő Zrínyi György 
kosztaniczai és jeszenóczi győzelmeit, me
lyek újra föleleveniték a Zrínyi nevet a 
török szomszédok rémületére s a magyar 
bajtársak tetszésére. — Már is számosán 
kíildék a nemesek közűi fiaikat Zrínyi 
György udvarába, látni, tanulni a hösj&pMm

*) Rattkay. Memorabilia regum et 
matiae, Croatiae et Slavoniae. 1772 diki kiadás iE»
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és gyakorolni a harczok kézi mesterségét. 
Ez volt abban az időben az nrfiak egy ré
szének felsőbb iskolája.

Nem lehetetlen, hogy Györgyben 
több volt a csupa személyes bátorság, mint 
a tudomány. Eletirójánál olvassuk, hogy 
habár a nyájas, derült s mindenki iránt 
leereszkedő bajnok örömest hallgatta oly
kor a komoly és tudós férfiak beszélgeté
sét, maga nem sokat forgatta a könyveket. 
De az utóbbi foglalkozás kevésbbé hatvala 
az ifjúi és gyermeki képzeletre, mint ama 
kalandok, melyek kézzelfogható példái vol
tak a leleményességnek és vakmerő bátor
ságnak. Az oroszlánt nemcsak síkon tá
madta meg, hanem fölkereste barlangjában, 
a Zrínyi birtokkal szomszédos Kanizsában 
is. Jobbágyával egy szekér fát vitet az 
utóbbi török várban tartott hetivásárra. 
Maga parasztnak öltözik s szintén bemegy, 
mint jobbágyának béres-szolgája, meg- 
hagyván ennek, hogy minden gyanú elhá
rítására üssön is rá egyet-kettőt a törökök 
iáttára. A csel sikerült, pedig veszélyes 
voltát nevelte, hogy a kanizsai török szin- 
ről-szinre ismerhette Muraköznek minden 
vajdáját, — annyival inkább gazdájukat.

Atyja távollétében is sokat láthatott 
a*gyermek, mi a későbbi harczos és költő 
képződésére nagy befolyással volt.

Mig a családfő odajárt, neje és gyer
mekei az ősi birtokon vidéki életet éltek. 
Nagyon ritkán nevelték akkor városon a 
gyermeket, s a leghatalmasabb four ház
népe is, a salon és városi társadalmi élet 
helyett, melyről alig volt fogalma, megelé
gedést talált a családi életben s a szaba
dabb természet kebelén. — Habár a Zrí
nyieknek Zágrábban is volt saját házuk, 
eme, kivált abban az időben kis vidéki vá
roska, mely alkalmasint csak egy mostani 
mezővárossal versenyezhetne, nem sok ke- 
csegtetéssel kínálkozhatott. Mióta a Szi
getvárnál elesett Zrínyi Miklós, a család 
második megalapitója, kézre keríté Csák
tornyát s vele a Zalamegyében levő terje
delmes birtokot, az egész Dráva-Mu- 
raközt, nem különben egy-két vasmegyei 
urodalmat, a család állandó székhelye 
Csáktornya lön. Habár e nemzetség, a tö

röktől kifizetvén legtöbb horvát- és dal- 
mátországi birtokaiból, székhelyét a telje
sen magyar területre tette által, nagy bir
tokai voltak az akkori Slavoniában, me
lyet ma Horvátországnak nevezünk. A 
Zágrábtól nem messze feküdt Medveváron 
kívül, melyet közelségénél fogva még a 
Csáktornyái uradalomhoz lehetett számitni, 
külön birtokrészt képezett az, mely a Kul- 
pa mellékén s azon túl messze elterjedt, a 
mai magyar tengermellékig és a dalmát 
tengerpartig. Eme második birtok rész fő
helyének, úgy látszik, Ozaly várát tartot
ták a károlyvárosi részekben. Kevés volt 
ebben az ősi Zrínyi birtok : házasság és 
sokáig vita alatt volt jogczimmel szerzé 
ezt ugyancsak a szigetvári Zrínyi, a Fran- 
gepán családnak egy magtalan és megté- 
bolyodott tagjától. — Midőn két Zrínyi 
testvér osztozott, úgy látszik az idősbik- 
nek a fontosabb Csáktornyái, az ifjabbik- 
nak a szintén roppant terjedelmű ozalyi 
birtokok jutottak osztályrészül. Legalább 
későbben igy osztozik Zrínyi Miklós öcs- 
csével, Péterrel. — Nem maradt róla sem
mi adat, hogy nagybátyjok és apjok, Mik
lós és György, megosztoztak volna. Ha 
osztozás történt, az idősbik, Miklós, lett 
volna valószínűen Csáktornya ura, és 
György, hősünk atyja, az ozalyiés tenger- 
melléki birtokot kapja. Ekkor Zrínyi Mik
lós, a költő, hihetősen nem Csáktornyán 
született. — Ezt a kérdést eldönteni bajos 
adatok hiányában; de a valószínűség eddi- 
gelő a mellett szól, hogy apa és nagy
bátya meg nem osztoztak, mindkettő ál
landó székhelye Csáktornya volt, s Zrínyi 
a „költő“ Csáktornyán született.

Bármint legyen ez, a birtok nagy ter
jedelmű volt. Egy-egy Zrínyi a Balaton 
mellékétől az Adriai tengerig utazhatott, 
hogy csaknem mindig a család valamelyik 
várában háljon meg, s nagyon hihető, hogy 
a főurak családja a vidéki életet az által 
tette változatossá, hogy székhelyéről ideig- 
óráig más várba tette át lakását. A költő 
anyjáról, ki Szécsi leány volt, keveset tu
dunk ; de átalános szokás volt, hogy a férj 
távollétében a nő vezette a fölügyelést a 
családi birtok felett, — s minél gyakrab-
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ban volt távol a családfő, annál nagyobb 
mértékben rákényszerité a szükség a nőt 
az ily szerepre.

A mit Zrínyi Miklós maga körül lá
tott és hallott, mind hasznos tudomány volt 
későbbi komoly életpályáján. Az Ősi birto
kon sajátságos gazdálkodás folyt. Minden 
várnak volt egy-egy tiszttartója, ki a job
bágyokkal megmiveltetvén az urodalom 
földjeit s beszedvén tőlök a tizedet, az ara
tás és szüret áldásait behordatta a várba s 
elhelyezte a bástyák alatti pinczékbe. 
Azonban a vár több volt gabonásnál, a 
tiszttartó több egyszerű gazdatisztnél. A 
vár egy-egy örökös hadi lábon tartott erőd, 
a tiszttartó megannyi katonai parancsnok 
volt, valamint a nagybirtoku földesur meg
annyi született tábornok. -— Az ágyúgo
lyó, fegyver és puskapor szintoly nélkii- 
lözhetlen volt az élet fenntartására, mint a 
biíza és bor, melylyel a földesur a kenye
rén élő várőrség táplálkozott; a tiszttartó
nak szintúgy kellett értenie a várfalak 
épitéséhez, mint a szántás-vetéshez, — kü
lönösen a Zrínyi-féle birtokokon, melyek 
nagyrészint igen ki voltak téve az ellen
ség folytonos leseinek. A török és magyar 
soha föl nem hagyott az ellenségeskedés
sel, s a béke csak annyit jelentett volna, 
hogy várakat ágyúval ostromolni nem sza
bad, — habár ezt a tilalmat is áthágta 
hol az egyik, hol a másik fél. A Csáktor
nyái vár s vele a Muraköz telhetőleg biz
tosítva volt ugyan elszigeteltsége által; 
mert a Murán hidat nem építettek nagyobb 
biztosság kedvéért; de Kanizsa s benne a 
török közeli szomszéd volt, s legalább a 
Zrínyiek védtelen faluira át-átcsaphatott 
néha a kis folyó gázlóin, a mi meg is tör
tént. Azon birtokok pedig, melyek a Kul- 
pán túl, a mai horvát határőrvidéken fek
szenek, a boszniai pasák rabló hadai miatt 
nem lehettek biztosságban. A család ön- 
fenntartása tehát inkább a kardtól, mint a 
gazdálkodástól függött, s mindenik tagja 
szükségkép harczossá és a török ellenségé
vé nevelkedett gyermeksége óta.

Gondolhatjuk, hogy Zrínyi Miklós ; 
már mint kis fiú egészen más nemű s na
gyobb emotiókon ment keresztül, mint a

mai kor gyermekei, kikre a felejthetlen be
nyomásokat a mezei munkák és más békés 
foglalkozások teszik.

Midőn Csáktornyán vagy Ozalybana vár 
kapuját sokat jelentő fontoskodással meg
nyitották, gyakran nem kévékkel rakott sze
kerek hajtattak be adobogónrfegyveres szol
gák léptettek be egész diadalmenetben, -elől 
hozván a töröktől elvett lobogókat, czifra 
fegyvereket, gazdagon fölszerelt paripákat,

| egy csoport török foglyot; körül véve 
iszonyt gerjesztő másnemű diadaljellel is ; 
mert szokásban volt, hogy az elejtett törö
kök fejét dárdahegyre tűzve s magasra 
emelve hozták be az örvendező „jámbora 
vitézek. — így vonul be egyszer hősünk 
apja Petriniába, s szolgája, Vojkovics, egy 
alkalommal tizenhét török fejet viszen di
adaljelül, Csáktornyára, melyeket nagy 
részben az ő vitézsége szerzett. *) — Zrí
nyi már gyermekkorában hozzá szokhatott 
a harcz némely iszonyaihoz, s elragadha- 

! tott rá környezetének azon hangulatra,hogy 
mindezt a legnagyobb dicsőségnek tartsa. 
Sőt van rá adat, hogy nem tiltották neki 
igen fiatal gyermekkorában, a harcztéren 
való megjelenést is. 1623-ban a kanizsai 
törökök egy nagyszámú csapatja átkél 
Muraközbe s kirabolja Kottori falut. Zrínyi 
György szolgái a légrádi várból kiütnek, 
visszaverik és megsemmisítik a rabló 
hadat. A némelyek szerint 1623-ban hét, 
mások szerint öt éves Zrínyi Miklós ott lá- 
batlankodik a légrádi vitézek közt, s igy 
elég korán engedik részt venni a véres ha- 
zard-játék izgalmaiban s kapatják azon 
gyönyörűségre hogy a törököt futni lássa. 
Ezt a futást nem felejtheti éltes férfi koráig 
sem. Nem kevesebb, mint ötszáz török 
megy neki vakon a Mura vizének s majd 
mind odavész, holott a gázló csak egy-két 
hajitásnyira volt az esemény helyétől. Intő 
példa előtte, ki később oly jelesül fejtegeti 
a harcz lélektani oldalait, mennyire elveszti 
eszét a megijedt ember.**)

Ilyen s ezekhez hasonló jelenetet

*) "Rattkay, Memorabilia. 177. és
**) Zrínyi Aphorism íi. A Nemzeti Könyvtárban. 

243. 1. Hogy ez esemény 1623-ban történt, bizonyítja Pe- 
thő krónikája emez évhez.
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többször láthatott a gyermek apja távollé
tében is. Már kis korában a vesszőparipa 
és katonásdi helyett a valódi paripa és va
lódi katonáskodás örömeit élvezhette s rút 
oldalain edzhette meg idegeit.

Már gyermekkorában megszerzi a 
hős azon mesterségben a külső fogások 
egy részének ismeretét s akkor nyeri meg 
azon erkölcsi tulajdonok alapját, melyek 
mintegy elemeit képezik a hadakozásnak; 
már gyermekkorában játszanak el szeme 
láttára az élet valóságában egy-egy jele
netet, mely talán a férfi hőskölteményében 
egy-egy episoddá nő vagy színezésül szol
gál. Egyes vajdák személyes vitézségében, 
kiket személyesen ismert, már nagyából 
megvolt a költemény Deli Vidjének alap- 
gondolata. Költőnk gyermekkorában tör
ténik meg, hogy az egy Yojkovics szemé
lyes bátorsága ment meg egy magyar csa
patot a töröktől, — egy ladikban sietvén 
át a Mura vizén, megszorított és körülvett 
társai segítségére. A törökkel való csatáro
zásokban az egyéni bátorság, ügyesség és 
testi erő döntött, s e részben a „Zrínyiász“ 
csak eszményit, de hu a valósághoz. Ha áll 
is az, hogy a képzelet országa határozot
tan elvált birodalom a valóságétól, s hogy 
a reális élet nagyon részletes ismerete 
gyakran ártalmára van a költészetnek, — 
ha elismerjük, hogy könnyen válik prózai
vá, a ki azt Írja és rajzolja, a mit minden
nap lát, — bizonyosnak tarthatjuk, hogy 
a gyermeki években vett benyomások és 
közvetlen szemléletek csak előmozdítják a 
költői lélek fejlődését. A költészet a lélek
ben van s a nem tárgyban, — s valamint a 
nép naiv dalnoka költeményt készit egy- 
egy napi eseményből, úgy a gyermek előtt 
költői az is, ami később a megszokás által 
prózaivá vagy épen unalmassá lesz. — A 
dajkamese és gyermekdal aligha gyakorol 
hatalmasb befolyást a gyermeki kedélyre, 
mint a közvetlen szemlélet, mely későbbi 
korban a képzeletnek legalább szabatossá
got és tisztaságot ád. Egy hősköltemény 
leendő Írójára nézve jobb színről színre lát
ni gyermek korában harczosokat és har- 
czokat, mint csak regékből s töredék hal
lomásból alakitni rólok ködös, meghatáro- i

zatlan képeket. A gyermeki kedély termé
szetes költőiségén kívül hozzá kell vennünk, 
hogy mindaz, a mit az első években látunk, 
későbbi években nem prózai valóság, ha
nem az eleven képzelet és érzékenység 
azon egyesülése, mely az illusiót okozó 
művek teremtésére szükséges.

Nagyon lehetséges, hogy hősünk 
atyja sem volt a valódi hősiség oly meg
testesülése, s nem az az óriási alak, minő
nek a gyermek képzelte, sőt olyan sem 
tán, minőnek kortársai magasztalták. A 
mit róla tudunk, arra mutat, hogy koránt
sem közelíti meg azt az eszményképet, me
lyet később fia alkotottá valódi hősiségről. 
Zrínyi György vitézsége főkép a nagy sze
mélyes bátorságban és egyes bravourokban 
tündöklőit; — Zrínyi Miklós pedig később 
a hősiség lényegét sokkal magasb rendű 
szellemi tulajdonokban találja. — Nem tu
dom mennyiben való az az adoma, melyet 
a Zrínyiek egy dicsőítője ir Zrínyi György
ről ; de ha elfogadjuk, el kell ismernünk, 
kogy csekély fogalmat ád róla, miben ke
reste ő a hősiséget. Midőn Wallenstein, — 
ki, bármi véleménynyel legyünk róla mint 
emberről, kora egyik legkitűnőbb hadve
zére, — Galgócz alatt táborozik, Zrínyi 
György egy csata után beáll hozzá s egy 
török fejet dob lábaihoz. „Láttam én már 
több levágott fejet is“, mond a német ve
zér. „Láthattál; de többet nem vágtál.“ 
Zrínyinek e szavai, a krónikás szerint, 
életébe kerültek. E miatt mérgeztette meg 
Wallenstein, — s igy halt meg Zrínyi 
György 1626-ban Pozsonyban, hová vitet
te volt magát.—A mérgezést,azonkívül hogy 
maga a krónikás egyátalában nem indo
kolja, hallgatagul tagadja Pethő Gergely, 
a család egyik közel ismerője s dolgainak 
hű följegyzője. Különben is Zrínyi György 
hirtelen halála könnyen történhetett más 
utón is. Azon időben, különösen a galgóczi 
táborban, nagy pestis uralkodott. Rattkay 
alkalmasint azon mendemondáknak adott 
hitelt, melyek, kivált amaz időkben, köny- 
nyen tulajdoniták méregnek a hirtelen ha
lált.

Nagyobb hitelt érdemel-e a krónikás 
azon előadása, melyben Zrínyi György
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magavetését adja eld ? el nem dönthetjük; 
de ha az, ki minden lehető magasztalást 
ráhalmoz kedvencz hőseire s kivált a Zrí
nyiekre, a fentebbi hetvenkedéssel akarja 
kortársai előtt népszerűbbé tenni a vitézt, 
mindenesetre jellemzi az akkor divatozott 
fölfogást.

Midőn krónikáink csaknem személy 
válogatás nélkül hires, nevezetes hadi em
bereknek tüntetnek föl minden magyar 
várurat, minden végbeli kapitányt, némi 
korlátozással és megkülönböztetésekkel 
szükséges fogadnunk magasztalaikat, ha
bár bizonyos mértékig valóságot beszélnek. 
Nemzetünkben soha sem hiányzott az az 
elszántság, mely rokonos a könnyelmű 
koczkáztatással s midőn elfajul sem kislel- 
kü félénkség, hanem megfontolatlan vak
merőség. De e nemzeti tulajdon mellett a 
magyar hősiség sajátságos jellemet öltött a 
török benlakta idején, — s még inkább 
egyénivé lett. A tömeges összecsapások 
minél ritkábbak voltak, s kivált a XVII-ik 
évszáz végéig egy-egy embernyom alig lát
ta nagyobbszerü seregek összeütközését. A 
törökkel való örökös harcz portyázásból 
(mit akkor csatázásnak neveztek) s kisebb 
osztályok összeütközéséből, néha szabályos 
párviadalokból állott. Egymást a várakból 
a síkra kicsalni s egy alkalmas helyen el
rejtett tetemesb erő által tőrbe ejteni, vagy.

a nagyobb huszáros ügyességben és testi 
erőben bizva, vele nyíltan összetűzni, — 
végre a törökön a rablást rablással, barmok 
elhajtásával, sokadalmak fölverésével s oly
kor török külvárosok fölégetésével boszúl- 
ni meg — ebben állott a hadi tudomány. 
A török rabló csapatok pusztításai kény
szerítők ily tettekre a magyar vitézeket, s 
ki kellett fejlődnie a guerilla harcz rend
szerének oly mértékben, mint talán soha 
és sehol ki nem fejlett volt.

A török ellen minden talpalatnyi tért 
szüntelen oltalmazni kellett. A várakba el
szállásolt török katona a zsákmánylást, 
életszükségnek, dicsőségnek tartotta, — 
nem annyira barmokra, kincsekre vágyott, 
mint rabszolgákra, — s különösön asszo
nyokra és gyermekekre, kik a legnagyobb 

^pénzértéket képviselték, — akár eladás 
akár kiváltás által. A magyar is kény
szerítve volt hasonló eljárásra. Egy-egy 
sikeres kirándulás után a magyar várak 
piaczán nemcsak lovakkal és elfoglalt tö
rök árukkal ütöttek kótyavetyét, hanem 
a török foglyokkal is. — A töröktől egy
szer hősünk nagyapja, György, kétszáz 
ezer forint értékű zsákmányt nyert, — s 
az értéket török foglyok képviselték; mert 
mindkét fél lehető magasra szabta a vált- 
ság díjat.

(Folytatjuk )
SALAMON FERENCZ.

Á R T O K  É S  I DA.
I.

„Oh kedves az élet, szép a világ;
Itt hagyni nehéz nyarad', ifjúság.
De szép Ida nélkül nem élhetek;
— Világom, éltem, Isten veletek!

Pokol az éden is pár nekül;
Le a sírba, le, csak ne egyedül!
Kevély, daczos Ida ott lesz velem; 
Egyszer halok, egyszer megölelem.

Kértem, könyörögtem, kinevetett.
A halállal szóltam, megegyezett.
Csak vigyem el, úgymond, majd összeád, 
Öleljem örökké szűz derekát.

ölelni fogom szűz hóderekát.
Csókolni tüzes parázsajakát;
Rongy életemet igy jól eladom,
A halált, a rondát, kikaczagom.“

n.
A sírbolt zárva, a kulcs kihajítva.
„Ketten valahár?, kelten, Ida!

„„De Isten a harmadik, tudd meg, p ó r !““ 
„S mi mindketten csak hamu, por !

„„Itt esküszöm, őseim hamvaira,
Hogy meghalok inkább!““ — „Hahaha!
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Hisz magam is épen úgy akarom. 
Szerelmet ad ajkam, halált karom.

Ragyogó szép tested úgy égetett,
Ki nem állhatom már; legyen hideg!

Es lelkedet, azt magamba szivom, 
Hogy el még a halál se válaszszonV

— Sirmécs odafönn, aludj ki hamar, 
Hóváll ne remegj, az éj betakar.

III.

Tizenkettőt ver az óra, 
Vigyázzatok házatokra.
Atya, fiú és szentlélek,
Mondja minden jótét-lélek.

Dúl, fúl a szél, szaggat fákat; 
Mint valami dühödt állat.
Ablak, ajtó zörg; a sírbolt 
Egyszer igen nagyot sikolt.

Hirtelen megállapodék 
A szél, mintha hallgatóznék. 
Még egyet nyög, egyet sóhajt, 
Mit jelenthet? Kéjt-e vagy jajt ?

IV.

Szivében a tör, de az^ajk meleg 
Egy perczig; — ez Ártor, a tied !

Csak perczig, ugyan minek is tovább? 
Több kéjt az öröklét maga sem ád !

S gyűlt ajka halóéhoz közelit,
— De holtat a holtak nem engedik!

Egyszerre, holott mi zörej se volt, 
Valamennyi előtte áll a holt.

A lányra eresztik pókkarjokat;
Nem huzza ki száz ló egy ujjokat.

Rángatja el Artor, sehogy se megy. 
Megkondul azonba’ fölötte : egy!

Eltűnnek a vázak, de már mit ér? 
Még tüzel az agy, de már fagy a vér.

Es üthet az óra akár hatot,
Nekiek már mindegy: az utolsó volt.

V.

Hova lett a kisasszony s a vadász ?
Túrt hangyaboly, zúg forr a grófi ház.

Egyházfi le föl, lót-fut, mi baja?
Orsó a szeme, gereben a haja.

Házát keresi, nem tudja melyik.
Hebeg, sokat is; nem érteni, mit?

Kezében a kriptakulcs, — oda hát 
Le a baktert, a szolgált katonát.

Lemegy az, föl is é r ; beszélne már ;
De néma örökre, szegény; mi kár !

A diák, pedig olyan jó feje volt,
Esze nélkül jött föl: tébolyodott!

Megy harmadik is, nagy Ígéretért.
De mi haszna, az meg már föl sem ért.

Ne senki be többet! Hívnak papot, 
Beszenteli újra a templomot.

A kriptagarádot befal azák.
Azóta, kié volt, kiholt az ág,

Halasztva a pör, temetve titok.
Úgy várja be az ítéletnapot.

S csak sejti ki hallja, mit beszél,
Mely szökdös az ablakon át, a szél.

VAJDA JÁNOS,

«
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A Z  E L S Ő  Á L O M ,
(Beszély.)

Mezey András háza a béke hona volt. 
Körét nem tudom mi tévé oly nyájassá: a 
mindenütt nyilvánuló jóllét kelleme-e, mely 
a józan beosztású, takarékos gazdálkodás 
tanúsága; vagy inkább családi életének 
üdve, nyugalma? A ki e hajlékot ismerte, 
örömmel ment felé, biztos lévén, hogy vi
dám arczokra s megelégedésre talál, mi az 
idegen szivét is emeli s benne törekvést 
ébreszt hasonló boldogság elérésére.— Az 
utas pedig, a falu végén ballagva, kiváncsi 
szemekkel tekintett a vas rácsozató keríté
sen át e csinos külsejű nemesi házra, me
lyet pázsit környezett, tarka virágok sere
gével élénkítve. S mindez csak szép keret 
vala a barátságos falak közé foglalt még 
szebb családi képhez, melynek egyszerű, 
de háladatos tárgyát, a tevékenysége még 
jó idejében álló atya alkotá egyetlen gyer
mekével. — Ki nem hallotta a vidéken 
Mezey Vilma hírét? Lassan terjedt az 
ugyan mint szerény ibolyák illata, de ma
gára voná végre mindazok figyelmét, kik 
a hajadonban egyszerű házias növelést, 
fris kedélyt és erényes viseletét keresnek. 
Csoda-e, ha Vilma ily tulajdonságok mel
lett apjának legfőbb öröme, kincse s úgy
szólván élete lön! Misem érdemli meg úgy 
a fáradságot, mint ama bármely csekély 
meglepetés, melyet a jó atya lyánkája szá
mára kigondolt: szűnni nem akaró vidám
ság, negédes csók, gyermekes czirógatás 
volt mindannyiszor a bő jutalom. Viszont 
Mezey András is bátran remélheté minden 
családi ünnepen, hogy gyermeke egy-egy 
sajátkezüleg készített ajándékkal köszönti 
őt fel. — Vilma igénytelen szokásaiból a 
folytonos megelégedés következett. Ha vá
gyaink könnyen teljesíthetők, számot tart
hatunk a boldogságra. Az egész környék 
tisztelte Mezeyéket s minden érdemes csa
lád jó viszonyban élt velők; a lyánykák 
szerették fölkeresni Vilmát, hogy az illő

| mértékben bocsánandó pipere kiállítására 
útmutatást nyerjenek tőle, mert nagy 
ügyességgel birt a női munkákban; az 
ifjak pedig, s leginkább a szünidővel ha
za érkező diákok s jogászok sovárgó testü
letéi, széltiben udvarolgaták, ámbár nem 
volt eset arra, hogy a szép Vilma — akár 
prózában, akár kötött szavakban fohász
kodott szív vallomásaikért,— kedélyes mo
solygásnál egyébbel fizetett volna. Mezey 
András boszankodott is — már a mennyi
ben tőle telt — lyánya hidegségén.

—■ Egyszer csak meg kell lenni an
nak is! mondogatá, a férjhez menetelt ért
ve, valahányszor hire jött, hogy egyik 
vagy másik házasulandó legényt a bu 
emészti Vilmáért. . .

Es ő ilyenkor, gyakran használt s 
mindig hatásos fegyvereivel győzte le apja 
kívánságát:

— Hát már terhére vagyok az én 
atyuskámnak? Meguntak volna itthonn. 
engemet?

Természetes, hogy azután az öreg ur
nák kellett mentegetődznie s lyányának a 
megyebeli ifjúságon elkövetett kegyetlen
ségein egyidőre ismét megnyugodni. — 
Vilma nem sokára tizenhatodik évét volt 
betöltendő, midőn — látszólag legalább — 
az érzelmek tavasza még nem bírta kifa
kasztani szivében a szerelem csiráját. Ez 
természetellenes jelenségnek tekinthető, s 
mint ilyent megfejteni — ha képesek len
nénk — jogunkban áll.

Ama sok ismerős közt, kik Mezeyé
ket fölkeresték, nem maradt ugyan észre
vétlenül, de épen fel sem tűnt a szomszéd
ság egyik főrangú családja tagjának időn
kénti látogatása. Csak Vilmára nézve bír
hatott az különös érdekkel, Ítélve arczszine 
gyors változásáról, midőn ablakánál szá
guldott el a tüzes Ali, bátor lovagjával. 
Ily perczben nem találta soha öltözékét
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elég választékosnak, barna baját eléggé 
lesimitva, s tovább állt a tükör előtt mint 
azt tenni szokta egy egész liónap összes 
látogatói kedvéért. Szóval : Gyula gróf 
tetszett neki. A nők ösztönszerű érzésével 
fölismerte mindjárt ez ifjú viseletében ama 
gondosságot, melylyel a világ figyelmét 
viszonyuk fejlődhetéséről elháritni törek- 
vék, s már e gyengédség megveté iránta 
való rokonszenvének alapját. De meg 
Gyula kedves alak is volt, modorában 
szerfölött megnyerő s mulattató, bár nem 
mások gyengeségeinek rovására, mint azt 
a főbb körökben annyiszor tapasztaljuk. 
Elég külső és szellemi kellékkel birt tehát 
arra nézve, hogy a lyányka müveit lelkü- 
lete s ép ízlése kedvét találhassa az ifjú 
közeledésén. Nem mindig hiúság vezérli a 
vágyat, ha ellentétes viszonyokhoz köti is 
magát; inkább valami végzetszerű rejlik 
gyakran ily vonzalomban, s gáncs helyett 
sajnálkozásra méltó az, ki miatta szenved! 
Vilma gondolatköre sokkal nemesebb irá
nyú vala, hogy sem őt Gyula czime s a 
rendesen vele járó fény vakíthatta volna 
el; tehetett-e róla, ha épen ő felelt meg 
első álmodozásának, mely gyermekségünk 

, szüntekor csaknem kézzelfoghatón rajzolja 
elénk azt, a minek testesitésére törekszünk 
azután, hogy a jövőben reményeink koro
náját leljük fel!

Mezey András, minden szabadéivüsé- 
ge mellett, nem volt ment némi előítéletek
től. Érthető, ha veszsziik, hogy olyan kor
szakban született, a midőn az osztályok 
válaszfala még erősebben állt. A különben 
belátással bíró és kedélyes férfin csaknem 
bűn gyanánt rótta fel a születési rangot, 
ferde szemmel nézve mindazokra, kik töb
bek valának — egy nemes embernél! Bu
ga-mágnásnak csúfolá a főbbrendiiekkel 
örömest társalkodót, s ha közülök egyné- 
melyik kevélységét emliték: hát csak mág
nás biz a no! mondá rá vállvonítva. így 
Gyula gróf sem dicsekedheték szívélyes fo
gadtatással részéről; csak leánya' az ifjú 
javára itt ott elejtett megjegyzéseinek, meg 
saját tapintatos viseletének vála köszön
hető, hogy látogatásai ellen nem tőn átalá- 
ban kifogást, rögeszmés nézetei fejtegeté

sével, a vendég előtt legalább, elhallgat-
! ván.

Vilma boldog napokat élt; bírta az 
áldott adományt, hogy mindenben valami 
kis örömet leljen, mint egy méhe, mely az 
alig látszó kelyhecskéből is tud egy csöpp 
mézet kiszíni. Környezete szerété és ő is 
csak jó oldalaikról ismerte a vele érintke
zőket. Anyja rég elhalván, az özvegy apa 
szivét kizárólagos sajátjának nevezheté. 
Léte oly nyugodalmas, oly örömteljes volt, 
hogy azt hivé: annak mindig úgy kell ma 
radnia. És a sorsba való föltétien bizalom \ 
édes gondtalanságba ringatá el. . .

Jött az ősz, hullasztva a sárguló leve
let s érlelve a szőlőfürtöket. Szüretre ké
szült mindenki. Utczán, utakon csak hor
dókkal terhelt szekerek koczogtak, mig a 
kádárok öblös edényeket javítgatának, 
messze hallatszó tompa kongatással. Mezey 
András minden évben megtartá a szüretet; 
hivatalos volt rá a vidék úri családain kí
vül valamennyi szőlősgazda és szomszéd,V 
mert a régi világbeli földesur szerette e 
napot egy népünnep színezetével élénkitni. 
Mozsarak durrogtak, s a mázolt képű gyér 
meksereg dicséretben részesült a mennél 
nagyobb kurjongatásokért. Az úri vendé
gek is puttonokkal, bicskákkal lőnek föl
szerelve, a nők mint szedők, a férfiak mint 
csöbörhordók működvén. És mellette húzta 
a czigány s körben járt a mustos kulacs, 
utánozván ebben is a nép szokását. Mezey 
András széles kedvébe jött, még holmi tré
fákat csinált Gyula gróffal is, ki jeléül 
hogy a tréfaszót elérti „bácsinak“ czimez- 
geté a háziurat. -— Vilma szintén vidámabb 
volt a rendesnél s e nap előtte emlékezetes 
fog maradni mindenha.

Vajmi csekély szellet kell a parázs
nak, hogy lángra szíttassék : még cseké
lyebb szócska elég az izzó szerelem fellob- 
bantására. E lyányka úgy várta Gyula 
első vallomását, mint egy csemete a kike
let első hevét : a nyújtandó reménység 
zöldjét kihajtva rögtön utána! — Estele
dett már s végét járta a mulatság, midőn 
Vilma a présház tövében, gyepen üldögél
ve, bámulá a nyugvó nap vérpiros kerekét, 
ajkán az aligmult boldog órák emlékének
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mosolya s rezgő köny a szemében. Gyula 
előtte hevert hanyag kényelemmel s mint
egy elmerülten a köztök ejtett utolsó szó 
magyarázatában. *

— Kisasszony! Ön tehát még nem 
tökéletesen boldog? kérdé gondolkodva.

— Én ilyest nem mondtam. . .
— Azt hiszi, csak szavából értjük, a 

ki iránt közönyösek nem vagyunk ?
A lyányka elpirult.
— Kegyednek — folytatá az örven

detes jelre fölbátorodva — a teljes boldog' 
sághoz még valami hiányzik; oh keresse 
föl a mennyei szerelemre képes szivének 
párját: meglátja boldog lesz egészen! Ne
heztel rám ?... szánjon inkább, ha nem 
tudna soha . . . szeretni. . .

Vilma csak félig mámorban hallá a 
könyörögve ejtett szót; arcza kigyult s ke
zét tétovázva nyujtá Gyulának, ki a szen
vedély kifejezésével tekinte föl s tartá jobb
ját eléje — mintegy szent Ígéretül. — És 
e percztől fogva e nőkebel egy édes titkot 
rejthetett, édes titkot, mert a szerelem, ta
karva, kettőzött gyönyört nyújt.

Mezey András pedig meg sem álmo- 
dá, hogy mi minden történik az ő sziiret
jén! — Gyula gróf ezentúl sűrűbben tévé 
látogatásait s az öreg ur megszokta mind
inkább. Nem tűnt fel neki, ha lyányát bi
zalmas beszélgetésben érte az ifjúval s bár 
elő nem segíté, de nem is hátrálta ismerke- 
désöket. S Vilma az első szerelem leírha
tatlan kéjével élvezé a Gyulával töltött 
perczeket ; ama szüreti estén föloldatván 
szivök és ajkuk bilincse, szabad lön, az ér
zelemnek hangot adva, fennszóval szeretni. 
Hányszor nem mondá Gyula tágult kebel
lel : szép szemeinek rabja lettem, bájainak 
imádója, oh vallja meg hát, szeret-e igazán ? 
És a szerelmes lyányka ájtatosan figyelt 
szavaira, mintha újat hallana minduntalan, 
de nem válaszolt, tán hogy az érzelmek 
kitörését követő csendben néma békesség
gel élvezhesse ama kéjteljes szavak visz- 
hangját is. De ha azután Gyulája távozék, 
kihajolt a folyondárral beárnyalt ablakon, 
kezecskéivel még búcsút intve a tova ugrató 
lovagnak s nézve utána, mig csak a szilaj j 
paripát követő porfelleg végkép elenyésze. >

A leirt szüreti est óta közel egy év 
folyt le, szivviszonyuknak lényeges válto
zása nélkül. Az idő az események szülé
sében egyformátlan, nem rendszeres; élünk, 
éldegélünk hosszasan, nagy bú és fájdalom 
nélkül: egyszerre meg csak úgy hullanak 
ránk a csapások, megsemmisítve az elké
nyeztetett kedélyt. De ha beosztatnék a bal
sors adag számra, s bú és öröm egyensúlyt 
tartana: volna-e emberi szenvedés, „isten 
látogatása,“ mi a vallásos érzületnek, ha 
gyarlóságunkat veszszük, tán egyik fenn
tartója? — Szegény ártatlan lyány ka, rá
szorul ő is ez elmélkedésre, midőn vigaszt 
keresend egy, meglehet hosszú, élet mosto- 
hasága ellen ! \ >

Hire kelt a vidéken, hogy Gyula 
atyja, a már évek óta nyavalygó öreg gróf, 
végét járja. Fukarsággal és apai túlszigor- 
ral vádoltatván, nem sajnálta senki, — kü
lönben is csak névszerinti ismerőse lévén 
még szomszédjainak is. A közbeszéd tár
gya most e család lön; örvendtek Gyula 
körülményeinek javulásán, mert atyja még
oly állásba sem helyezé, mint a milyenben 
volt a megyének bármely kisebb rangú 
ifja. Majd’iszen — mondák — rajta lesz az 
most, hogy kárpótlást nyerjen eddigi szűk 
tartásáért; ifjúkori bűneit helyrehozva, ki
fizeti adósságait s ama körökhöz szegőd
hetik, hova születésénél fogva eddig is való 
volt! — Mezeyék házába csak gyéren ha
tolt az ilyen szó-beszéd, mert Gyula gróf 
szorosabb összeköttetése némileg napvi
lágra került már. A ki pedig Mezey And
rást effélével bántalmazni kívánná : nagy 
fába vágja fejszéjét! Csak a szelíd Vilmá
hoz fért egy-egy tőszurás barátnői részé
ről, kik irigyelték tőle a „szerencsét“. . . . 
De nem vala kénytelen e kisebb sérelme
ket soká tűrni, mert érzékenysége meg
szűnt egyx m ély  seb sajgására.

Az öreg gróf halála után Gyula né
hány hónapig váratott magára. Mezey e 
gyászolást természetesnek tartván, az igy 
nyilvánított kegyelet még növelé a fiú be
csét. Vilma ellenben szomorú lön; ked- 
vencz dalait elfeledé, sokat virrasztóit és 
kerülé a társas életet.
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— Bajod van, gyermekem? kérdez- 
geté a mindjárt aggódó apa.

— Nem nagy, majd jobban leszek 
atyuskám! — s meg volt nyugtatva legott. 
— Reá egyik napon ez történt:

Vilma búsan üldögélve szobája sűrű
södd homályában s mozdulatlan szegezve 
tekintetét egy irány felé — fölrezzent hir
telen, mint a ki rég lesett zajt vél már biz
tosan hallani. Lódobogás volt. Kitárva ab
lakát, az ott lelt czukorhoz nyúlt, mely a 
mindig tajtékzón érkező Ali rendes járadé
kát képezé. Ez egyszer a ház szögleténél 
elsuhanva, még urának sem hagyott időt 
betekinteni. A csalatkozott lyányka ott 
feledé magát a párkányzaton, nem véve 
mindjárt észre a mögötte szótlanul álló 
ifjút, kinek nemes külsejét a gyászruha 
komoly szépségre emelé. Egyik sem vala 
képes zavarát leplezni s főleg Gyula lát- 
szék kerülni ama kék szemek világát, me
lyek azelőtt mennyekig ragadták.

— - A legelső szavam, kezdé megszólí
tását , bocsánat-kérés hosszas elmaradá
somért !

— Sokat gondoltam önre. . .
— Pedig nem vagyok érdemes a leg

távolabb gondolatára. Hogy okát adhas
sam : legyen szabad türelmére számítnom. 
Elbeszélésem rövid ugyan, de önre nézve 
talán fájdalmas, — hallgasson ki s bocsás
son meg azután. . .

A reszkető nő mereven nézett a szólni 
kezdő ajakra.

— Kisasszony, higye el, az őszinteség 
most nehezemre esik, mert jellememet tá
madom meg általa; de a biró kevésbbé 
szigorú ítéletében, ha a tévedő mint önvád
lott lép eléje. — En a társadalom amaz 
osztályában születtem, hol a hiúság bizo
nyos neme velünk fejlődik és végre egy 
elkülönzési vágygyá fajul, mely hatható
san elősegíttetik az alsóbb körök daczos 
ellenszenve által az egybeolvadok iránt. ! 
Anyám emléke is azonos előttem a családi 
büszkeséggel: kevély, szigorú alak volt, s 
mint mondják, még halálos ágyán is ve
lem foglalkozók, hogy e grófi törzs utolsó 
ivadéka nem lép-e egykoron, az ő nézete

szerint méltatlan frigyre ? És lelkem az Ő 
porladó hamvain leírhatatlan kegyelettel 
csüng! — Gyermekéveimet a szülői ház
tól messze töltém s a későbbi tanulmányok 
is távol tártának; mint magára hagyatott 
ifjú, jó tanácsadó és szilárd elvek nélkül 
forgolódtam a világban, mert szegény nya- 
valygó atyám mitsem törődött anyagi és 
lelki állapotommal. Nem bánta ha csak rit
kán hallott felőlem, sokat költekezni sem 
lévén igy kénytelen. Ros£ czimborák a 
könnyelműség örvényébe sodortak, s 
egyéb élvek kimentése után, a játékhoz 
kerülék, — tetemes adósságokkal vásárol
tam meg az emésztő gyönyört. —- Most 
hazatérve bevallóm atyámnak egész múlta
mat, részvéte reményében. Segíts magadon! 
viszonzá hidegen s folytatta szenvedéseit, 
melyek oly fájdalmas hatással valónak 
rám, hogy a lehetőségig kerültem az atyai 
hajlékot. Ekkor ismerém meg önt. Oh en
gedje, hogy emelt hangulattal gondoljak 
vissza ama perczekre, midőn először ébredt 
bennem a mennyei vágyódás! Ön nyitott 
utat a tiszta szerelemnek szivembe! — Mi
dőn hosszas látogatásaim után atyám tuda- 
kolására bevallám, hogy önöknél mulatok 
sokat: jól teszed fiam! mondá rá, Mezey 
kisasszony egyetlen gyermek , gazdag 
lyány! — Es ez sértett engem, viszásan ha
tott rám, s kezdék házuk iránt idegenkedést 
érezni. Az emberek kétségkívül azt hiszik 
— gondolám magamban — hogy, mert ter- 
heim vannak, atyám fukar s nem segít: 
gazdag házassággal szándékozom álláso
mat biztositni. És hónapokig nem keresém 
fel önöket! — E közben atyám betegsége 
aggasztó fordulatot vön s a fővárosban tar
tózkodott nagynéném idősb lyányával se
gítségemre jőve, ápolni a nehéz beteget. 
Valóban, megindító volt látni unokatestvé
rem türödelmét, melyet egy kórágy körül 
tanúsita a szép hatal hölgy, tegnap még fé
nyesnél fényesebb ünnepélyek királynője. 
Az angyalok közt is legszebb lehet a kö- 
nyörület angyala, E lv ir t ily vigasztaló an
gyalnak tartám a halálos nyoszolya előtt. 
Nem tudom magam se, néma imádásom 
melyik perczében vált fennszóvá a szerel
mi eskü? Ó elfogadá, mert viszont szeret,—
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de én egy káromlóvá lettem, régibb esküt 
törve meg az újabb bálvány oltára előtt!

Mostfölemelkedék a halvány nő', gör
csösen kapaszkodva meg; nem szelíd falu
si lyány ka állt a hűtlen férfi előtt — egy 
fejedelmi jelenet inkább, a megvetés tekin
tetével.

— Esküje már feledve van! mondá 
elfordulva tőle.

A gróf megdöbbent e hangon és ily 
méltósággal szemben törpének érezé ma
gát. Arczát, szégyenpir égeté s alig lelt al
kalmas szót gondolatának.

— Kegyed talán nem is szeretett s 
könnyen felold minden kötelező emlék 
terhe alól!

— Feloldom . . . viszonzá, örökbúcsú 
gyanánt egy mosolyt játszatva ajkán : a 
megtört sz ív  és az erény büszkeségének 
szüleményét. Azután reszketeg karjait mel
lére szorítva távozni akart, de azon pillanat
ban már egyedül látva magát — aléltan 
rogyott le.

A nap a láthatáron kéklő hegyek mö
gé szállt s az alkonyat Mezey Andrást is 
hazasietteté külső gazdaságából. Gyula 
gróf csak kevéssel előbb vágtatott ki ud
varából s már a küszöbön fogadá ijedten 
egyik cseléd, ki Vilmát ájultan lelte a szo
bában. Mezey nem ért rá nagy aggodal
mában e váratlan esemény okára gondolni, 
mig eszméletén kívül volt leányát le nem 
fekteté. — Vilma kis vártatva magához 
tért ismét s atyját nedves szemekkel látva 
ágya előtt, végig simított homlokán, mint 
a rósz álomból ébredők, s lassanként visz- 
szanyerve emlékezetét, végig járatá ja tör
ténteken. A jó öreg, gyermeke iránti kí
méletből, nem fárasztá kérdéseivel s békén 
várta, hogy a szenvedő maga kezdjen pa
naszához.

Az életnek minden nagy változása 
másít a kedélyen; ha a gyengét csapás 
éri: általa néha erős lesz. Láttuk ezt Vil
mán is, midőn az iugatag ifjúnak lova- 
gias eljárás külszínébe öltözött hitszegését 
oly lélekerővel fogadá.

— Egy álmám volt, jó atyám, szólt 
végre a kipihent lyány, elmesélem neked: 
„mintha szivemben, mely mindeddig beérte 
csupán a virágok szerelmével, egy őszi es
te nagyobb vágy támadt volna fel. Mint
ha egy szép deli férfi, kit már régebben 
ismertem, e vágyat szerelemnek nevezte 
volna, a milyen az ő szivét is epesztené 
érettem! S boldog levék, mint még soha 
gyermeklyány; én szerettem őt — de ő 
talán csak ámíta engemet! Illatos kezecs
kémben igéré, hogy nőül veend s majd bí
bor- és bársonyra emel e nyomorult kis 
pázsitról, — mert nagy vérből származó 
lovag lehetett. Ősz után tél, tél után ta
vasz — s nyár Ion megint : és gyakran 
vártam hasztalan kedvesemre. De eljőve 
azért: oh, bár ne láttam volna soha is. . . . 
A gyors mén nemnyeríte rám mint egyéb
kor, s az ura feketében volt. . . M ást szeret, 
mondá, egy magához érdemes sorsabelit; 
ha akarom s föl nem oldanám szavától, el
vesz azért, mert szent egy lovagnak Ígé
rete! — És én fölmentém, csakhogy meg
repedt a szivem utána; de meghalnom 
nem lehetett, mert a világon volt ám még 
imádott atyám, ki velem kívánkozik le a 
sir mélyébe. . . S éltünk, éldegéltünk so
ká . . .  a lovag biborra, bársonyra emelé 
szép asszonyát; fényben s lakomákkal tel
ve napjaik, a biborrul, bársonyrul — ki 
hinné ? — nyomorra kerültek ... s mintha 
kis árváikat azután mi ruházgattuk volna, 
én és öreg atyám, a hosszú életet ért tisz
tes aggastyán. . .“

> VILMOS.
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P E T R A R C A .

Betéve a könyv. Lázas érzetek közt 
Hányszor lapozták át már ujjaim !

Nem földi hangok lágy viszhangja zendül 
S tut át rezegve szívem húrjain.

A dal varázsa újra visszacsábit:
Bámulom órjás szenvedély csatáit 

És áhitatnak lelke száll reám . . . .
Jer Valchiusa dalnoka,

Tanits szeretni höen — igazán!

Mint sír-keserg, mint harsog-zöng az ének ! 
Ott bolyg a dalnok árnyas fák alatt;

Szánóan bókol lomb, virág elébe,
Az ö buját csevegi a patak ;

Miatta búsul — hallgat a madárka. . .
— Mint sir keserg, mint zúg az ének árja, — 

Remegve csüggök bűvös hangzatán . . .
Jer Valchiusa dalnoka,

Tanits szeretni höen — igazán!

A sir hazáját ostromolja ajkad,
Könyörgve hívod eltűnt angyalod ;

Orpheüsz a poklot győzte meg dalával:
Sírt — mennyet bűvöl s kérlel meg dalod.

lm égi nemtöd le-leszáll hónából
Könyüd letörli, hű vigaszszal ápol,

Nem hűlt ki szíve a halál után . . .
Jer Valchiusa jdalnoka,

Tanits szeretni h($pn — igazán !

Laurádat halhatatlanná tevéd te, 
Halhatlanná tett Laura tégedet;

Örök dicsőség fénye koszorúzza,
Nem hervadó örök babér fejed.

És halhatatlan szíved kínja-búja,
S melyet fűzéi, a cziprus koszorúja 

Virúl örökké a szent sir fokán . . . .
Jer Valchiusa dalnoka,

Tanits szeretni hűen — igazán! —

— Oh mint irigylem gyötrelmes szerelmed 
Szerelmed üdvét és fájdalmait,

Dús lelked égő — gyöngytermö keservét, 
Egekbe szálló forró vágyaid !

Szerelmi bánat, édes kínok üdve,
Költői érzet . . . .  nálam rég feledve, 

Mindent rideg, fásult közöny temet. . .
Jer Valchiusa dalnoka,

Tanits szeretni újra engemet!

Oh jer! lövelld szerelmed szent tüzének 
Csak egy parányi szikráját belém :

S kihűlt szivembe újult élet árad,
Felolvad a fagy lelked lánghevén. 

Mindenható dalod „legyen“ szavára 
Szétoszlik a s z í v  vak-rekedt homálya . . . 

Jer hát! építsd fel újra mennyemet,
Jer Valchiusa dalnoka,

Tanits szeretni újra engemet! —

P E T R A R C A  S O N E T T J E I B Ő L .

IN MORTE Dl LAURA.

LXXVIII.

E’ mi par d'or in ora udire il messo . . .

Rémlik, mikéntha minden pillanatban 
Lánykám hivó szózatját hallanám : 
Megváltozám, nem az vagyok, ki voltam, 
Megtörve lelkem egy-két év súlyán.

Önönszemem alig ismer reám,
Kihalt az élet, mely úgy pezsge hajdan; 
Közel ha tudnám — megnyugtatna tán — 
Végperczem; óh úgy várom szakadatlan.

Mi boldog óra lesz az, majd ha földi 
Börtönje zárát lelkem áttörendi,
Ezt a törékeny, súlyos porhüvelyt;

S áttörve e fold sűrű vak homályán, 
Repülve a derült magasba lejt,
S meglátom istent, meglátom leánykám !

LX X X .

Ogni giorno mi par piü di mill' anni .

Mikéntha ezredév vón’ minden óra,
Mióta várom hívó szózatát; —
Ki itt e földön hűn vezérle jóra,
Egy jobb világba visz most engem át.

Világ — te szívek csalfa csábitója, 
Ismerlek én, — nem hallgatok reád; 
Fénysúgarát a menny lelkembe szórja 
S most lázasan sovárgom a halált.

I Nem borzadok, ha rémit —■ fenyeget,
Hisz áttüré kínját az ég királya 
S példát adott, szilárd, erős legyek;

S ő rá, kit a sors mellém rendele,
! Lánykámra is fútt a halál szele 

S nem szállt ború derült, szép homlokára.
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Lxxxr.
Non pub far morte il dolce viso amaro . . .

Kedves maradt szép arcza a halálban,
Széppé tévé szép arcza a halált.
Vaj kell-e más ok, hogy meghalni vágyjam? 
O hív, ki nemtöm volt ez élten át.

S ki áttöré a poklok kapuját,
Vérét adá s fukar nem volt irántam :
Halála által vigaszt, enyhet á d ;
Jöjj hát halál, jöjj — s légy üdvözve nálam!

Oh jöjj, ne késsél, itt az óra rég,
S ne volna bár, megértem a halálra,
Mióta lánykám sírba távozók. 
tf Ekkor aludt ki életem sugára ;
O véle kezdtem útam, véle járám, —
Meghalt: bevégzé vándor földi pályám.

LX.

Ite, rime dolenti, ál duro sasso . . .
A durva kőhöz szállj el gyászos ének,
Mely drága kincsem rejti föld alatt:
Hívd öt, ki égből fog felelni néked,
Bár földi része porban itt maradt.

Mondd el: csatáim fáradttá tevének 
S az élet, e bősz hullámáradat;
De utamon még egyszer visszatérek,
Emlékeit gyüjtvén — virágokat.

Mint él, mint halt meg, — róla — szakadatlan 
Csak róla szólok, s mint lett halhatatlan, 
Ismerje a föld s hadd szeresse meg.

Végperczemet ha majd elérem én,
Várjon reám, siessen ő elém 

! S hívjon magához égbe engemet.
LEHR ZSIGMOND.

A T Ő Z S É R.

(Vége.)
Harminczöt év múlt el azóta, és milyen har- 

minczot év? A nélkülözések és küzdelmek, remé
nyek és aggályok, bukások és emelkedések, és 
vegre a nagy süker évei. Az ember azt hinné, 
hogy mindezek elfeledteték Douglas Branddal 
gyermekkorának amaz eseményeit. Dekoránsem! 
Tisztán, mintha az előtte való napon történt volna, 
emlékezett mindenre. Balra az országúitól a kies 
Falder-bércz, aztán a hosszú, széles országút, 
keskeny gyepszalaggal szegélyezve, — a tüzes 
fekete mén, hátán a jószivü lovag, és végre négy 
csillogó aranypénz!

Egyszer a Times hasábjain kővetkező hir
detmény jelent meg: „Ha még életben van az a 
lovag, ki ezer hétszáz nyolczvanban egy szegény 
szatócsfiut nemesielküen felségéit, jelentse magát 
Dot és Carry ezimü bankárháznál Londonban, hol 
reá nézve igen előnyös hírt fog hallani.“

Ah! Harburn Károly, miért nem olvasod a 
Times újságot ? De mi haszna, bár elejétől végig 
olvasnád? Életed kevésbbé kalandos volt-e mint 
a Douglas Brandé? Vagy a te emlékezeted is oly 
élénk mint az Övé ? Koránsem. Mit tudnál te már 
a szatócsfiuról és a „nemeslelkü tettről?“ Ha el
beszélnék előtted az egész eseményt, talán akkor 
sem emlékeznél már rá. — Sok jót tettél te már 
azóta; sok emberben bíztál; sok jó barátot támo* i 
gattál, a mit kevés hálával viszonoztak; — rég j 
eltűntek ifjúságod szép emlékei; rég elfásultak ! 
ifjú szived nemes gerjedelmei. Most, ha hallanád, i 
hogy egy fiatal ember megosztotta kevés pénzét (

egy siránkozó szatócsgyerekkel, azt mondanád 
rá: „Beh nagy bolond volt! fogadom, hogy sze
génységre jut öreg napjaiban!“ Ily oktatást adsz 
te tizennyolez éves fiadnak, ki talán még szebb, 
mint atyja volt, és ép oly jószivü, ép oly tele szép 
reményekkel, mint te voltál, mikor a tüzes szemű 
Angust lovagoltad, és szived forrón égett a szép 
Cleghorn Nancyért.

Harburn őrnagy valóságos remete életet élt 
Glen Barn nevű kis birtokán. Neje, egykori ezre
desének leánya, kit a vademberek közül saját 
élete veszélyeztetésével mentett volt ki, ezelőtt 
tizenhat évvel meghalt; és a minta hosszú téli 
estéken kandallója mellett ült, sokszor összezava
rodott a két nő emléke, Cleghorn Nancyé, kit oly 
forrón szeretett, és a canadai leányé, kit nőül vett, 
és ki oly hamar elköltözött tőle. Arczvonásaik el
zavarodtak azon bűvös vásznon, melyre képzele
tünk a múltnak képeit szokta festeni. A képzelet 
és az emlékezet nagyon egymáshoz hasonló iker 
testvérek! Merengéseiben a sokat csalódott hős 
néha-néha lassan átlovagolt Falder-Mainba. Az 
öreg Cleghorn György már rég sírba szállt, és 
jószágát most egy indiai ezredben szolgáló Nobbs 
kapitány bírta, egyetlen fia Nobbs Hildebrand őr
nagynak, ki halmozva kitüntetésekkel halt meg, 
máj-bajban, és ki e jószág birtokába felesége 
után jutott vala.

Az ezer nyolezszáz tizenötödik év egyik 
nyári napján történt, hogy az ötvenhat éves Har
burn őrnagy, csúz és köszvény rohamai közt, rég
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eltűnt szép napjai felett tartott ily merengéstől 
ösztönözve, ismét lóra ült és átlovagolt Falder- 
Mainbe, hol szokatlan élénkség és sürgés-forgás 
koté le figyelmét. Az úri lak udvarán postaszekér 
állott; a lak előtti gyepen egy kétkerekű csinos 
skót kordély; a ház előtti téren két ember lépdel
ve mért ki valami helyet, a kordélyban ülő 
éltes idegen feljegyezte a lépések számát; a ház
ban minden ablak, minden ajtó tárva volt. A szo
bákban nők és férfiak lótottak-futottak, kalapá
csoltak, szedték le a képeket a falakról, mozdítot
ták ki a bútorokat helyekből. Harnburn leszállóit 
lováról, és harminczöt év óta először lépett be 
megint a jól ismert házba. A h! hogy a kő és va
kolat, a bútor és üveg holmi, sőt a festés meg a ké
pek is változatlanul maradhatnak évekig, mig sa
ját magunkban az a kérlelhetlen idő oly borzasztó 
változásokat tesz. Ott volt még a régi zongora, 
ott a régi gót karszékek, a képek, mind a hogy 
évek előtt; és mind ezek közt ott állott a gör
nyedt, ősz hajú, gyönge szemű, kopasz fejű, a régi 
zongoránál törtebb hangú, a bútoroknál ódonabb 
Harnburn Károly, kiben senki sem ismeré fel a hő 
érzelmű fiatal szeretőt, ki egykor oly boldog volt 
e szobákban.

Nem állotta sokáig e látványt, ismét haza 
készült remete lakába. Még nehány perczig nézte 
a zsibvásárt. Körülötte napszámosok bútort, ké
peket és más holmit hordtak ki az úri lakból. A 
postaszekér most a ház elé fordult, és utána gya
log egy elhízott, idomtalan alakú és ízléstelenül 
öltözött nő, ki rikító hangon kiabált a munkások
ra : „a képeket rakjátok egy ládába; de vigyázza
tok, hogy össze ne törjenek, és küldjétek czimem 
alatt Cheltenhamba.“

Erre aztán nagy ügyetlenül, a kocsis által 
segítve, felvánszorgott a kocsiülésbe, követve va
lami nőcselédtől, és egy egész rakás batyu- és ka- 
tulyától.

A kocsi elrobogott; az ősz őrnagy lóra ült 
és bánatos szívvel fordult el legszebb ifjú emlé
keinek e felforgatott szinhelyétől.

Egy öreg skót paraszt jártatta lovát, s az 
őrnagy, egy shillinget csúsztatva markába fáradsá
gáért, kérdező tőle: „öreg, itt valami nagy dolog 
készül, ugy-e ?“ Mire a vén paraszt bánatos han
gon feleié :

— Bizony nagy. A régiek elhalnak, kidől
nek, és a ki életben marad azt is kiszorítják in
nen. A londoniak tömegesen költöznek már ide s 
elfoglalják az egész Lenarkshirét.

— Tehát e jószág el van adva ?
— Hát nem hallotta még, uram? kérdé a 

vén paraszt, sajnálkozva az őrnagy tudatlanságán. 
Douglas Brand báró vette meg ezt is, Middenstrae 
Haught is, és mindent, le egészen a herezeg jószá
gáig ; mondják, hogy a fél megyét megakarja ven
ni, és aztán több jószága lesz mint az egész ne
mességnek ; most mérték ki az uj kastély helyét, 
mely oly nagy lesz mint a herczegé, és igy az

ősi család, a képekkel együtt, elköltözik innen. 
Ámbár úgy hiszem, nem nagy kár ez a sok kép, 
melyekért az a vén asszony most is oly nagy lár
mái ütött.

—- Vén asszony ? kérdé Harburn.
— Az hát, Nobbs örnagyné; az a kövér 

asszony, ki oly nehezen kapaszkodott fel a ko
csira. Egyetlenegy leánya volt az öreg Cleghorn 
Györgynek, és egy fekete emberhez ment férjhez, 
ki sokáig Kelet-Indiában lakott. Sokan azt álliták, 
hogy kanibál. Ezt én nem tudom, ámbár borzasztó 
külsejű ember volt, az ö képe az, mely a kandalló 
felett csüng, az a sárga fogú és füstös képű. Nem 
igen jó ízlése lehetett Cleghorn leányának, hogy 
hozzá ment.

Harburn Károly egy szót sem felelt az öreg 
paraszt e nyilatkozatára, és lassan folytatá útját. 
Csodálatos, mily csekély hatást tett reá az egész 
dolog.

Ismét hallotta tehát Nancy hangját, látta 
alakját; és egyszerre elmosódott egész múltjának 
képe. Nem foghatta meg őrjöngő szerelmét egy 
széles derekú, elhízott asszony iránt, kit a kocsis 
hatalmas karja is csak ügygyel bajjal segíthetett 
fel a kocsira.

Egy következése azonban mégis lett e láto
gatásnak. A mint az őrnagy haza ért, tűzbe dobta 
azt a kis képet, mely Amérikában mint nagy- 
nénjéé volt ismeretes: — ama szőke hajú, karcsú 
termetű, kék szemű női képet, melyet annyi ideig 
piros selyem szalagon hordott nyakán, és későb
ben íróasztalában rejtegetett, s a melyet olykor
olykor bánatos arczczal vett elő ismét, hogy visz- 
szavarázsolja emlékezetébe a bájos arczvonásokat.

Vágyva megszemlélni újonnan vásárlóit jó
szágait; vágyva Falder-halmát látni ismét, hol 
egykoron semmivé lett vagyonát visszanyerte 
volt egy előtte ismeretlen jóltevő kegyességéből, 
Douglas Brand sietett e vidékre, hol ezer hétszáz 
nyolczvanban, az évnek ugyanazon napján, újra 
kezdette vala pályáját. A dús gazdag ur kiszállott 
a kocsiból s előre küldé, maga pedig több angol 
mérföldet gyalog ment a széles országút mellett 
levő keskeny gyepen. Vizsga szemét hol jobbra 
hol balra forditá, egy helyen aztán megállapodott, 
ezt nézvén annak, hol annyi meg annyi évvel az
előtt kirabolták ; hol Összes vagyonának nehány 
hitvány töredéke elszórva hevert lábainál; és hol 
egy ismeretlen jóltevő megint visszaadá vagyonát 
és reményeit. Ä hely azonosságáról egy tüske ke
rítés is bizonyságot tett. Ennek tövében leült a 
nábob a puha fűre, és szabad menetet engedett 
merengéseinek. Vissza-visszapillantott egész múlt
jára, és eltakará arczát kezeivel. E pillanatban 
egy ősz hajú, görnyedt testű lovag szólítá meg a 
mélázó utast.

— Önnek valami baja van talán, uram ?
— Köszönöm, felelt a megszólított, levéve 

kezeit arczárói, nincs semmi bajom. Csak pihe-
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nek hosszabb gyaloglásom után. Hintóraat előre 
küldtem.

— Az út fordulójánál várja Önt, felelt Har- 
burn őrnagy, és némileg bántódva az idegennek 
előre küldött hintájára tett kérkedő czélzása által, 
meglegyinté kalapját, s tovább lovagolt.

Következő nap a Timesben másodszor is ily 
tartalmú hirdetés jelent meg:

— „Az a gentleman, ki az ezer hétszáz 
nyolczvanadik évben nemeslelküen felségéit egy 
kifosztott szatócs-gyereket a lankashire-i ország
úton, hihetőleg meghalt; de ha fia, vagy más ro
kona, hiteles bizonyítványokkal ellátva Dot és 
Carry bankárháznál Londonban jelenkeznék,_reá 
nézve igen előnyös körülményről értesülne.“

— Húszezer forintot adnék neki rögtön, 
dörmögé magában Sir Douglas Brand, midőn ko
csijába felült, és ha Mari leányom megtetszenék 
neki, — ah mi haszna ilyesmire csak gondol
nom is.

„Mari leányom?“
Igen is, Mari volt Sir Douglas Brand egyet

len és forrón szeretett gyermeke; nejétől a hires 
szépségű signora Estrella Nunez de Compostella- 
tól, egy száműzött spanyol nemes egyetlen mag
zatjától, kit a kérlel hetlen halál nehány évi bol
dog házasság után elragadott tőle. Azóta kétsze
resen szerette leányát, ki anyjának szakasztott 
képmása volt.

Sir Douglas Brand jószágain nagy változás 
történt. Uj házak épültek, régiek leromboltattak; 
kerítések ledöntettek, sövények kiirtattak, parkok 
és diszkertek ültettettek; az egész táj uj szint 
váltott.

Majdnem az egész környéket megvette. — 
Ki önként nem vált meg ősi birtokától, azt a ha
talmas ur ügyvédei kiperelték. És ezek közé tar
tozott a makacskodó Harburn őrnagy is, ki semmi 
áron sem akart megválni ősi kis birtokától, me
lyet családja századok óta birt; hol atyja szüle
tett, ő született és boldog-boldogtalan napokat lá
tott, és melyet fia is szeretett. A vidék nábobja 
ijesztgette, fenyegette a megátalkodott aggastyánt, 
ez meg nem engedett; mígnem a nábob egyik 
ügyvéde kifürkészett egy záloglevelet, melyen 
Harburn őrnagy mint adós volt aláírva. Egyik 
barátja részére vett volt fel bizonyos pénzössze
get, melyen ez valami tisztséget vásárolt. Barátja 
elesett a csatatéren hazájáért; a nagylelkű angol 
kormány a tisztség diját pénzes ládáiba rakta, és 
a záloglevél, mely Plarburn fekvő birtokára szólt, 
beváltatlanul maradt. Az ügyvéd sietett a drága 
okmányt megszerezni, és nagy diadal jeléül a ná- 
bobnak kézbesíteni.

Sir Douglas Brand rögtön fölszólította az őr
nagyot, hogy váltsa be a záloglevelet, különben 
kidobatja Ősi birtokából.

És a görnyedt testű, köszvényes, kopasz és 
mindennemű perekben járatlan aggastyán nagy 
bánatba merült. A nábob izenete következtében

lázba esett, mely nehány napig eszméletlenül tar- 
tá, s midőn magához tért, annyira el vala gyen
gülve, hogy a kovács, ki épen egy beteg lovat 
gyógyított, oly véleményen volt, hogy az őrnagy 
sírja felé közeledik.

Három éve telt, hogy Sir Douglas Brand 
uralkodik e vidéken. Szép tavaszi nap volt, és 
míg Harburn őrnagy haldoklik ősi kis jószágán, 
a nábob díszes olvasó szobájában ül, kezében tér
kép, mely egyenlő zöld színben terjedelmes birto
kait tünteti fel, csak a közepén van egy kis há
romszeg tér szembeszökő piros színnel jelölve ; 
ez Harburn jelentéktelen ősi birtoka.

Ez a kis vörös tér csorbitá meg a nábob 
boldogságát. Mutató ujját a kis vörös háromszegre 
szorítva felkiáltott:

Enyém lesz, törik-szakad. Nem telik bele 
egy hét, ez is zöldre lesz festve. Kidobatom azt a 
büszke katonát házából, ha nem egyezkedik ve
lem, — és örömtől ragyogó arczczal nézett egy 
kis pléh-szelenezére, mely a haldokló hős zálog
levelét rejté.

S mintha ez erélyes nyilatkozata által el 
volna már döntve ügye, önelégült arczczal készült 
sétára, hogy megnézze az új ültetvényeket és ir
tásokat.

A mint a kulcsárné szobája mellett elment, 
élénk beszélgetést hallott. Sir Douglas Brand fi
gyelmét mi sem kerülte ki.

— A legszebb férfialkat, kit életemben lát
tam, állitá a kulcsárné.

— A ló, Elgettné asszonyom, a ló még szebb 
a férfinál. A legnemesebb ló, melyet életemben 
láttam, bizonyitgatá Mari kisasszony. Hol találta 
Ön ezt?

— Hol ? A padlásszobában. Az elköltözött 
családtól hátrahagyott mindenféle limlom között. 
Megdöbbentem a férfi szépségén, és lehoztam, 
hogy a szobámban felakaszszam. Oh! bárcsak 
bennünket is meglátogatna egy ily szép férfi. Mit 
csinálna, Mari kisasszony ?

— Beh hóbortos vén asszony maga, felelt er
re a kérdésre a szobába lépő nábob, te meg bohó 
fiatal leány vagy, hogy ily badar beszédre hall
gatsz.

— Nézd apám, hisz ez csak fiatal ember, és
egy ~~

De itt megakadt a szó Mari szép ajkán, ar- 
cza halálsápadt lett, és megrémülve kiáltott fel:

— Atyám, édes atyára, mi bajod? Rosszúl 
vagy?

— Ki festette ezt ? kiáltotta Douglas Brand, 
egész testében remegve, és szemét mereven a fest
ményre szegezve. Igen ; ez ő ! Szakasztott arcza, 
alakja! S kis szünet múlva folytatá: „Hálátlan 
voltam én ? Elfelejtettelek ? Nem, oh ! nem ; egy 
perczig sem.“

— Atyám, atyám! mi bajod? mit jelentsen 
ez ? Kérdé Mari aggódó hangon.

— Azt jelenti, hogy ö az ! Ama férfiú, kit
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negyven év óta vágytam látni! Ki ö ? Mi a neve ? 
Tizezer forintot annak az embernek, ki meg
mondja nevét, ki elvezet hozzá!

— Hisz itt van, nézze atyám, ide van írva 
fehér betűkkel: „1780. Harburn Károly és Cleg- 
horn Nancy.“

— Tudod-e, leányom, ki képe ez? Ez az 
én legnagyobb jóltevőm a világon, neki köszön
hetem mindenemet! S a mélyen megindult nábob 
jó ideig nem tudta szemeit levenni a szegény kép
ről, mely a szép ifjú Harburn Károlyt ábrázolta, 
kedvencz lován, a tüzes szemű fekete Anguson; 
boldog napjaiban festve a bájos Cleghorn Nancy- 
tói, és gyalázatosán elhanyagolva és lom kamrába 
száműzve a későbbi Nobbs örnagyné által.

Douglas Brand rögtön befogatott, hogy leá
nyával együtt jóltevőjéhez siessen. A nábob na
gyon izgatott volt, és meglátszott rajta, hogy nagy 
dolgokat forral agyában.

Mig ezek Falder-Mainben történnek, az 
amérikai hős sirja felé közeledik. Egy pamlagon 
fekve ki-kitek inget a szemközti bérezre, s olvas
gatni látszik a bérez csúcsa felett elvonuló felhő
ket.

De gondolatjai másfelé repültek. Előbb Ca- 
nadába, melynek földjében neje aluszsza örök 
álmát. Onnan átszöktek E'alder-Mainba, hol Nan
cy mosolygó arczával találkozik, ki melegen szo
rítja kezeit, hogy felejtesse sziklaszivü atyja hi
deg fogadását; virágos erdőkben sétál vele, és 
gyönyörrel hallgatja gyöngéd vallomásait; aztán 
egy kövér, idomtalan nőt lát, kocsisától támogat
va, nagy ügyetlenül felmászni a postaszekérre; 
legutoljára pedig egy kegyetlen nábob levele tű
nik elébe, melyben fenyegeti, hogy kidobatja ősi 
házából.

—- Én itt fogok meghalni! kiált fel végre. 
Itt, és sehol másutt. Bárcsak jönne már a fiam !

Mintegy válaszúi ez utóbbi óhajtására, kívül 
kocsi robogás hallatszott, és nehány perez múlva 
a huszonegy éves deli ifjú atyja karjában volt.

—- Későn jösz fiam, hogy életemet meghosz- 
szabitsd; de elég korán, hogy nyugodtan halhas
sak meg. Lovagolj á t , . . . lovagolj kérlek — 
Falder-Mainbe — most Douglas Castle-nak neve
zik — lovagolj, kérlek — mindjárt, és mondd 
meg, édes fiam, a gőgös nábobnak, hogy én meg
halok nemsokára ; de hogy itt kívánok meghalni, 
hol atyám, nagyatyám és a többi őseim meghal
tak. Kérd, hogy ne tagadja meg egy haldokló 
utolsó kívánságát. Csak legyen még egy kis türe
lemmel, nem kell már sokáig várakoznia. Eredj, 
fiam, eredj, a fekete ló már meg van nyergeivé 
számodra, két óra múlva itt lehetsz megint.

Sir Douglas Brand eleinte mély gondolatok
ba merülve, szótlanúl ült leánya mellett. Ah ! mily 
szép volt Mari! Milyen spanyol szemek, andalu- 
siai verőfényt ragyogtatva angol arezra! Arczbőre 
fehér, mint a hó ; szemei és haja feketék, mint az

éj ! Azonkívül milyen jó, milyen ügyes! E gondo
latok s az ismert vidék által felköltött emlékek 
meglágyiták a nábob szivét. Megfejté leányának 
ezen rendkívüli lelkiállapot okát, elbeszélé élete 
történetét; és alig várta, hogy beléphessen jólte- 
vője hajlékába.

Épen le akartak fordúlni az országúiról, mi
dőn egy fiatal lovag, fekete lovon sebesen vágtat
va, jött szemközt. A nábob rávetette szemét, s ar- 
cza a legnagyobb meglepetés kifejezését váltotta. 
Feléje intett kalapjával és rákiáltott. — Álljon 
meg, álljon meg fiatal barátom! Ugy-e ön Har
burn őrnagy fia? szakasztott atyja!

— Igen, én ifjabb Harburn Károly vagyok, 
hát ön ?

—- Én ? Dougl as Brand vagyok.
A szegény Károly arcza elhalaványúlt, és 

remegni kezde egész testében.
— Uram, mondá összeszedve erejét, legyen 

irgalmas haldokló atyámhoz ; engedje ősi jószágán 
meghalnia.

— Meghalni! Oly roszúl van ? Nem, neki 
nem szabad meghalni; élni fog! nem lesz semmi 
bántalma! kiáltott mély indulással a nábob.

Az őrnagy fia nem értette szavait.
Brand rákiáltott kocsisára, hogy sebesebben 

hajtson, és a deli lovag némán követte.
Nehány perez múlva a nábob hintája bero

bogott a haldokló udvarára.
— Atyám, édes atyára, légy nyugodt, mon

dá az őrnagy fia, csendesen közeledve gyors visz- 
szaérkezésén csodálkozó atyjához; Sír Douglas 
Brand és leánya itt vannak, és szeretnének beszél-, 
nr veled.

— A zsarnok, — az elnyomó! Nem akarom 
látni, felelt az őrnagy izgatottan, bágyadt fejét 
felemelve vánkosáról.

— De ha úgy jő, xnint megtért bűnbánó! 
mi találkoztunk már egyszer, és nem az én hibám, 
hogy nem fedeztük fel, hogy mi jó barátok va
gyunk, — feleié a belépő nábob engesztelő han
gon.

— Meghalhatok tehát ősi lakomban ? kér- 
dé az őrnagy, figyelembe sem vevén a nábob 
előbbi szavait.

— Ha a vagyon, jóllét és szívesség hosszab
bíthatják drága életét, ön nem fog meghalni, leg
jobb barátom, legnagyobb jóltevőm e világon ! 
Nem emlékszik ön a kis szatócs gyerekre a lan- 
kashirei-i országúton? Nem emlékszik a négy 
fontra, melyet neki adott? En vagyok az.

— Egy gyöngéd mosoly röppent a haldokló 
ajkára. Vissza-visszagondolt, és egy kis szünet 
után gyöngéd, tétova hangon mondá:

— Igen, emlékezem, emlékezem. A fekete 
Anguson lovagoltamvOtt ült egy keservesen síró 
kis fiú. Kirabolták. Én felsegéltem. Látja uram, 
Nancy máshoz ment. És igy hasztalanul imádko
zott, hogy az enyém legyen.
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— Hátha még sem imádkoztam hasztalanúl, 
feleié a nábob, leányára és az őrnagy fiára tekint
ve. E percztol fogva én vagyok önnek adósa. A tő
ke, melyet öntől kaptam, dúsan kamatozott. A 
Timesben többször megjelent hirdetvény erejénél

AZ Í N S É G - B A Z Á R  P E S T E N .
— Febr. 11—14. —

Volt egy négy napi vásár Pesten, melyhez 
minden helybeli magyar lap hozzászólott már, —• 
alig van kivétel. Tudom, a „Koszorú“ nem akar a 
kivételek közé tartozni, — sőt hozzászólana, ha 
minden más hallgatott volna is, s hozzászólana 
minden áron, ha kétannyi lap leírta, földicsérte s 
megénekelte volna is. Még kedvetlen kötelesség is 
teljesítendő, mennyivel inkább a kedves köte
lesség.

A hol a jótékonyság a csinnal, ízléssel és 
szépséggel, s mindez lélekkel párosul: egy kivá
lóan a szépnek és szellemi valóságnak szentelt lap 
ott néma nem maradhat — s hogy későn szól a 
„Koszorú“ nem múlik egyeben, mint azon, hogy 
eme lap nem napi közlöny, — s neki az/ a vi
gasztalása, hogy a szép és emlékezetes dolog egy 
hét alatt csak el nem avúlhat!

Az ínségesek segélyezésére Pesten rende
zett bazár gr. Batthyány Lajosné indítványára lé
pett életbe, ő volt a rendezője, pénztárnoka, — a 
maga költségén diszité föl a bazár helyéül szolgá
landó termet, maga személyesen ült négy napon 
át a pénztárnál Damjanics Jánosnéval együtt, oszt
ván a belépti jegyeket s vevén át a belépti dijt és 
ajándékokat, — szóval, akit beléptünkkel először 
láttunk a virággal és zöld lombokkal díszes elő
csarnokban ; őt dicsérte mindaz a mit láttunk, — 
őt mindenek felett. A mi a pénztárnál bejött, kö
zel tízezer forint, hány kenyeret varázsolt úgy 
szólván semmiből az éhező néptömeg számára !

Az inditványozó és rendező urhölgy lelkes 
munkatársakat talált egész egy sereg főúri hölgy
ben. Mielőtt a bazár megnyílt volna, a terem ki- 
csinositása és rendezése alkalmával, kedvök telt 
abban, hogy,, telhetöleg mindent sajátkezüleg vé
gezzenek. Ök rakták el az áruczikkelc nagy ré
szét, ők szegezték föl a függönyöket, hogy a kiál
lításban mind izlésök, mind szivök megelégedését 
találja.

A kik nem látták az „inség-bazárt“, könnyen 
alkothatnak róla helytelen fogalmat. Hiúság van a 
dologban — mondhatják sokan, — emberi gyön- 
geségen épült intézet az, szólhat némely zordon 
moralista: a nők hiúk arra, hogy áldozatkészsé
güket mutatják egy nagy közönség előtt, —• a fér
fiak pedig elég gyöngék, hogy a mit egyrészint 
különben is az ínségesek javára áldozhatnának, 
itt szemtanúk előtt teszik az áldozatot, s a mit 
másrészint nem oda szántak, egy kérlelő tekin

fogva húszezer fonttal tartozom eddig is fiának, és 
zálogúl, ha kívánja, kész vagyok neki leányomat 
is odaadni!

Angolból
DALLOS GYULA.

tetért, egy nyájas pillantásért vagy nyájas mo
solyért ki engedik csikartatni magoktól.

De a ki a bazárt meglátogatta, a hölgyeknél 
csupa nemes szívességet, tiszta jóindulatot tapasz
talt, a hiúságnak még árnyékát sem. Valamivel 
alaposabb volna a férfiakra nézve fölhozott vád: 
ök valóban nem tudtak ellenállani. De gyöngesé- 
gök ép annyira megbocsátható, mint azé, a ki fa
latját megosztja az éhezőkkel, ha mindjárt utólag 
megérzené is egy kevéssé. A bazár oly alkalom 
volt, hol mindenki könnyen le teheté áldozatját, s 
bizonyosnak tarthatjuk, hogy a begyült pénz leg
nagyobb része nem fordíttatik vala különben az 
ínségesek javára, —. nagy részben nem oda vol
tak szánva a begyült összegek. Az itt megfordul
tak közt igen kevés lehet, ki már más úton is ne 
áldozott volna az ínség enyhítésére, s szintén ke
vés, ki ezzel lerovottnak vélné szenvedő ember
társai s honfiai iránt való tartozását. A mi a kicsi
karást illeti, szintoly nyugton lehetünk. Nincs vá
sár a világon, ahol kevesebb tönkre jutás alapja 
vettetnék meg, mint a közelebbi jótékony bazár
ban. — A legnagyobb csődhirdetéseket itt, egy
két nap csekélyebb nélkülözése könnyen helyre
hozhatja.

Aztán lehet-e, ki csak legkevésbbé is meg
bánja, a mit itt a pillanat föllelkesülésrében tett ? 
Ritka kivétel lehet, s talán nincs is. Épen az az 
egyik sajátság az ily bazárban, hogy nemcsak 
adakozik mindenki, hanem a legnagyobb mérték
ben fölkelti azt az érzelmet, mely a jótékonyság 
forrása, s melynek a vallás és erkölcstan szerint 
tett nélkül is meg van becse és értéke. A ki fö
löslegesnek tart egy ily bazárt, nem érti a töme
ges részvétnek epidemicus hatását: nem tudja, 
hogy otthon is vagy a szabad természetben imád
kozhatunk ugyan, de azért szükséges a templom, 
mely a vallásosság leghatalmasabb buzdítója; — 
nem tudja, hogy valaki lehet jó hazafi, de a ha- 
zafiság legmagasztosabb példái többnyire töme
gekben, tömegek hatása alatt és láttára fordulnak 
elő, akár gyűlés-termekben, akár a harezok me
zején.

A bazár hatása a tömeges részvét által nem
csak azon órákra terjed ki, melyeket tán benne 
tölténk. Azon kis tárgyon kívül, melyért saját 
szive sugallatára tán két-három annyit adott, mint 
a mennyin tárták, mindenki becsesebbet is vitt 
haza magával: egy maradandó kellemes érzését a 
jótékonyságnak és magafeledő áldozatkészségnek,

A bazárban foglalkozó árusnők, szives kész
ségük, legőszintébb nyájasságuk által, melyben
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árnyéka sem volt az úgy nevezett leereszkedés
nek mely a gőg és hiúság álarcza, leginkább 
emelték azt az ellenállhatván közszellemet, mely 
mindenkit magával sodort. Semmi kimért, semmi 
mesterkélt vagy erőltetett. Nem mondom, hogy a 
női bájak hatalmas segélyei nem voltak a csupa 
jótékonysági érzetnek; de nem a legtermészete
sebben egyesül-e a szivesség és jóság a valódi, 
mesterkéletlen kellemmel, mely a buzgalom tul- 
ságaiban sem szűnik meg vonzani és bájolni? — 
Habár azt vélted, minden urhölgy, ki ott áruiga - 
tott, a legszokatlanabb foglalkozást űzi, midőn 
bementéi egy ily bazárba, kellemesen meglepetve 
azt kezdted hinni, hogy e sok szép, kellemdús és 
derék hölgy sehol sincs jobban a helyén, mint 
épen itt. A szokatlant egyszerre a legtermészete
sebbé láttad átvarázsolva. Szeretném ismerni azt, 
a ki e bazárban járt s mégis más a véleménye.

A bazár előnyei közé tartozik, hogy kenyér
ré, változtatja az oly tárgyakat is, melyekkel kü
lönben nem segíthetnénk az ínségeseken. Sokan 
adták át fölösleges könyveik, képeik, fényüzési 
czikkeik egy részét, sok kereskedő hozott kézmü- 
iparczikket ajándékban : esztergályos szereket, 
kalapot, pipát, botot, porczellán, üveg edényt, 
czukros csemegét, mely itt azonnal pénzzé vált, s 
a pénz pár nap alatt készen kisült kenyér képé
ben érkezik meg némely legnagyobb Ínségben 
szenvedő falu szegény családjaihoz. — Hány csa
lád nyomorát enyhité csak Deák Ferencz nagy 
hazánkfiának keze munkája! Saját kezűleg fara
gott számos papir nyomtató követ. E nagy Ízlés
sel és finomul csiszolt és díszített fényüzési czikk- 
nek árát sem szabták. A vevő tetszésére volt bíz
va, hogy ily becses emlék értékét meghatározza. 
—• A kiknek kevesebb pénzök volt, kegyeletből 
sem kérdezősködtek ára iránt — sokan csak látni 
akarták. E czikknek azonban jó keletje volt. — 
Harmincz, ötven, száz forinton kelt darabja, — 
nem az érték, hanem a vevő tehetségének ará
nyában. Egy, bolt az általa faragott pipáról volt 
elnevezve: „Deák pipájához.“ Ez Zichy Ferdi- 
nándné és Karácsonyi Ferenczné boltja volt. A 
firmán kívül ide vonzá a vevőket az árusnök rend
kívüli ügyessége s a kereskedői fogások azon ki- 
meríthetlen gazdagsága, mely a szellemdús gr. 
Zichy Ferdinándnénak annyira rendelkezése alatt 
állott, mintha tanult szakja volt volna.

Még tán nagyobb volt a tolongás a hosszu- 
dad s egy törpe korláttal kétfelé választott terem 
egy átellenes boltjában, hol gr. Zichy Jánosné és 
gr. Deyenfeld Berta k. a. férfi divatczikkek eladá
sával foglalkoztak. — Mindkét árus hölgy a kész
ség s szeretetteljes nyájasság megtestesülése. Ezen 
bolt egyike azoknak, melyeknek történetük van, 
oly eseményekben gazdag történetük, melyek az 
egész bazárt nevezetessé teszik. Az aristocratia és 
nem aristocratia férfi része itt vetélkedett kimu
tatni áldozatkészségét, vagy tréfás alkudozás által 
kényszerítni a hölgyeket beszédre: minden sza- |

vök a kedély és szellem megannyi szava volt, 
melyet sokan nagyon drágán fizettek, de ép oly 
örömest adták. Kivált a vagyonosságukról a höl
gyek előtt ismert férfiak itt a legsajátságosabb 
alkukat tették. A hölgy kezébe fogott egy ki sem 
látszó áruczikket, s oda nyujtá egy ismerős gróf
nak. Otven forint az ára —- úgy mond. Hiában 
akarta a vevő először látni a tárgyat, — hiában 
szabadkozott. Ki kellett venni az ötven forintot s 
átadnia. Az árusnő kezében két arany ing-gomb 
volt. Ugyanezen boltban nevezetesebb vásár is 
történt. Egy másik four a legértékesebbet kívánta, 
a mit az árushölgy alkalmasint meg fog tagadni. 
Hogy tagadná meg ő? — s mit kíván? — Egy 
csókot, volt a válasz. — Az már nagyon drága 
lesz, mond a hölgy; de a szegény Ínségesek érde
kében olcsón adóm, — ára csak ezer forint. A lo
vag a legnagyobb készséggel adta át az ezer fo
rintot, s a hölgy szintoly elfogulatlan szívességgel 
fogadá el a csókot is. Egy gróf, kinek neje szin
tén árusnő volt, fölhatalmazá őt, hogy olcsóbban 
is adhat csókot. — De némi szegénységre mutat 
vala lovagjaink részéről, hogy a más ötletére szo
ruljanak. S valóban mást-mást találtak ki. A két 
gr. D. kisasszony nyakán viselt kis kendőjét egy
szerre vették még két különböző boltban: egyik 
Bl... . ,  másik L .. .cs urnák jutott. Mindenik száz 
forintot adott érte. Azonban történtek olcsó vásár
lások is. A hölgyeknek megvolt bizonyos kereske
dői tapintatuk. Az idegenből is kinézték erszény
beli tehetségét. Láttunk igen egyszerűen öltözött 
gazdag embert megjelenni egy bolt előtt, kit az 
árus hölgy soha se látott. A hölgy észrevette, hogy 
az egyszerű külső nem kényszeritett, hanem csak 
a gazdagság önkéntes álarcza, — s tiz forintot 
kért tőle oly tárgyért, mely másnak két-három 
forint volt. Ugyanazon boltban paraszt leányok 
vettek selyem kendőt bolti árán alól fizetve.

A közfigyelmet s csaknem bámulatot ép oly 
mértékben, ha még jobban nem, a falatozó bolt 
vonta magára, hol egy nagyon szép fiatal hölgy 
csinos pinczérnő ruhában — azaz nyakig érő fe
hér előkötöben, süteményt, pástétomokat, sert, 
bort és liqeuröket árult. E lelkes, ügyes és valódi 
magyar hölgy Odescalchi herczegné volt. — Buz
galma, még pedig elejétől végig nem hogy lan
kadó, hanem még nevekedő buzgalma, felül áll 
minden magasztaláson. Mellette versenyzett buz
galomban Baumgartennó asszony és gr. Degenfeld 
Emma kisasszony.

Nagy tolongás volta szomszéd nagyobb bolt 
előtt is, melyben Hollánné assz. mellett gr. Révay 
Sarolta és gr. Königsegg Irma kisasszonyok sors
jegyeket kinálgattak. Tiz sorsjegy volt egy forint. 
Ha szám volt a tiz közül valamelyik papírdarabon, 
a vevő nyert valamely értékes tárgyat, — néha 
pedig egy protestáns hölgy katholikus képes ima
könyvet, egy más nő egy palaczk champagneit, 
egy fiatal nőtlen ember gyermek játékszert stb, 
A vásár itt egészen árverés jellemet öltött a ki
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kiáltások s nagy zaj által, — még a dobszó sem 
hiányzott. A roppant mennyiségű ajándék több
nyire kisorsolás utján ment el, s a sorsoló bolt jö
vedelme a legnagyobbak közé tartozik. Az utolsó 
nap, vasárnap délután, majd az egész közönség a 
kisorsoló boltok előtt pontosuk össze.

Megemlítjük még gr. Keglevich Béláné és 
Kollerné assz. papír és photographia-kereskedését; 
gr. Andrássy Gyuláné és Herzfelder V.-né assz. 
czukrászatát, Polgár Zsigmondné és Bállá Ilka 
kisasszony füszerkereskedését — s azt hiszszük a 
fentebbiekben híven elöszámláltuk a leglátoga
tottabb boltokat.

Az áruk természetétől függött nagy részben 
az, hogy egyik boltot jobban látogatták, mint a 
másikat. A könnyebben hordozható tárgyaknak 
nagyobb keletjök volt. Hogy a fentebbiekben ne
hány boltot különösen kiemeltünk, csak azért van, 
hogy mint hű történetírók kötelességünknek tar
tottuk azt emelni ki, a mi a „bazár“ jellemzésére 
szükséges. A többi boltokban is elég volt a vevő, 
s a többi árus hölgyek áldozatkészsége, szivessé- 
ge is meghaladja magasztalásunk mértékét, sőt 
lényeges kiegészítő része volt e bazár kellemes és 
feledhetlen benyomásának, — s az egész harmó
niája hiányos volt volna nélkülök.

Ennélfogva nemcsak illembeli, hanem kró
nikáiról hibát követnénk el, ha felednők említeni 
gr. Bethlen Józsefné s Braun Lajosné (született 
Szentiványi assz.) különféle női és férfi divatczik- 
keket tartalmazott kereskedését; a lelkes gr. Pe- 
jacsevics Pálné (született Prandau) és Simighné 
asszony porczellán, Kralovánszky Györgyné és 
Herczfelder Adolfné üvegárus boltját; b. Orczy 
Thekla azt választá, a mi különben is szeretete 
tárgya: a könyveket és képeket, mellette árait 
Schoosbergerné asszony. Ugyanezen boltba szo
rultak a szivarok is. Illatszerek, virágok s más 
apróságok Joannovicsné assz. (született Zlatko- 
vies Irén) és Vitaliszné asszonyoknál voltak talál
hatók s e kereskedés is a látogatottabbak közé 
sorozható.

A nők fáradalma nem volt csekély e szokat
lan munkában. Utolsó nap sajnálattal láttuk hiá
nyozni b. Orczy Thekla k. a.-t és Pejacsevics 
grófnét, roszúl létök miatt. Utóbbi azonban gyön- 
gélkedése daczára is megjelent később állomásán, 
buzgalma bizonyságául. Utolsó nap számos uj se
géd is érkezett, kik közül legyen szabad csak b. 
Eötvös József leányait említenünk.

A bazár sikere, a hölgyek buzgalmából, meg
haladta a várakozást, s köszönetünk, melyet azon 
számos ínségben szenvedők nevében kifejezünk, 
kik a jótékonyságban részesülni fognak, sőt még 
a közelismerés is, úgy hiszszük, halvány jutalom 
azon nemes öntudathoz képest, hogy egy jótékony 
tettel többet mondhatnak magokénak.

— n .

M Ű  T Á R L A T I  S Z E M L E .

Jelen tárlatunk gazdagabb a múlt havinál, 
nem ugyan az egyes müvek kiváló becse által, 
hanem változatosságban, s mert mégis kevés van a 
kiállított müvek között olyan, melyről ne lehetne 
mondani annyit, hogy legalább becsülettel tölti be 
a keretet. Történelmi kép ugyan egy sincs, élet
kép csak három, de annyival több a tájkép. Az osz
tályok ez aránya oly gyakori, hogy szinte nem 
csodáljuk többé a „laikust“ bélyegző, majdnem 
átalánosan elterjedt véleményt, bogy a tájkép 
könnyebb. E felületes véleményt a tájképek túl
nyomó száma okozta, s megérdemli, hogy futólag 
megkísértsük czáfolatát.

A „könnyű és nehéz“ fogalma, szoros érte
lemben véve, nem létezik a művészek szótárában. 
Könnyű csak a rósz, — a jó mű — bármily nemű 
legyen — csak a tehetséggel párosult erőfeszítés
nek, a komoly képzettségű munkának szokott gyü
mölcse lenni. Ki merné állítani, hogy pl. könnyű 
dolog lyrai költeményt vagy jó idyllt Írni, ellen
ben nehéz a dráma. Költői kedély és képzettség 
szükséges mindkettőnek megalkotására, e tulajdo
nok fokozata és kölcsönös aránya s a hajlam és jel
lembeli sajátok különsége szerint különböző lesz a 
mű is, de hogy megalkotása könnyü-e vagy nehéz, 
az oly annyira viszonyos és egyéni, hogy erről 
átalánosságban szólani valóságos képtelenség. A 
természet nyelve közvetlenül szól a kedélyhez, s 
utánzásra késztet, mert legtöbben úgy hiszik : csak 
utánozni kell a természetet s kész a tájkép. E bal
fogalom igen gyakori; innen a sok tájkép. Olya
nok azonban, kik költői lélekkel fogva fel a külső 
természetet, költöileg is tudják reproducálni — 
csak oly gyéren találkoznak, mint a jó történelmi 
festészek. Előttem kedvesebb a jó tájkép a rósz 
történelmi képnél, s ha egyaránt jó kép mind a 
kettő s választanom kellene — még sem választa
nék, mert a mit a művészetben igazán jónak 
mondhatunk — az egy és oszthatlan , mint a jog 
és igazság. A szép a legdemokraticusabb fogalom a 
világon —• rangfokozatot nem ismer osztályai kö
zött.

E kis kitérés után nézzük az egyes képe
ket, s talán az arczkép és tanulmányfőket lege
lőbb, mert i zekre is ráillik a mit a tájképről fen
tebb elmondtunk. Than Mór szokott jelességgel 
festett szép tanulmányfején kívül, hosszabb szünet 
után, Mácsik Mária ifjú művésznőnk négy idevágó 
müvével is találkozunk, melyek közül az olajban 
festett női arczkép és tanulmányfő újabb bizony
ságai e szép tehetség folytonos haladásának. Ez 
conventionialis kifejezés ugyan, de még sem akar 
üres bók lenni. Művésznőnk fejlésének oly fokán 
áll, melyen nagyobb fontosságot kell helyeznünk 
arra a mit igér, mint arra a mit nyújt. Elismerve 
az ügyes berendezést, a müveiben nyilatkozó kel
lemet, és a körrajzok nemességére való törekvést, 
szóval a tehetséget, hangsúlyoznunk kell mégis
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a „haladást“, melyet a szintén kiállított két gyen- ] 
gébb pastell kísérlet nem bir feltüntetni. Szeret
nek kérdeni: „miért pastell, tisztelt kisasszony ?“ E 
modornak semmi előnye nincs az olajfestészet fö
lött; ebhez képest ugyancsak rósz anyag a színes 
kréta; a pergamennek keresztelt borjubör; kérlel 
hetlen ellenei a napfény és idő, szemfényvesztésnek 
megjárja, de művészetnek gyarló. Sokféle a czél- 
hoz vezető út, válaszszuk azt, melyet biztotabbnak 
ismerünk, melyen kevesebb a göröngy. E külső 
eljárás, a sokféle kezelési mód érdekes összeha
sonlítására is bő alkalmat nyújt a jelen tárlat. Me
lyik a jobb, azt megítélni könnyű, követni bajos. 
Feltünőleg jó technikával ecsetelt mű Minjon Jó
zsef tájképe az Innóölgyéből, (Oberaudorf részlete,) 
mely egyéb tulajdonainál fogva is, nem csak pár
jánál jobb, de egyátalán egyik legkedvesebb képe 
a tárlatnak. Ellenben hanyagul vannak kezelve, 
habár szép felfogással és egészséges fogékonyság
gal a sajátszerü természet szépségei iránt, Gentz 
berlini művész pelikánjai (a nubiai Nílus partján), 
a mely mű ismét jobb ama más képénél, melyet a 
lajstrom németül „ Widder és Sphinx“-eknek nevez, 
a magyar fordítás azonban kosok és estlepkéknek 
mond. (Van-e szótár a világon, mely ez esetben 
bűnbakul és mentségül szolgálhatna a fordítónak?) 
Csinos tájképek még Mali János marhalegelője, 
Mali Keresztély Marchthal városképe, és Hannold 
Károly Chiemtava, mely kis tájképecske a kedves 
színezet és igénytelen, de vonzó tárgya által ér
dekel. Mayhurger Salzach völgye azon túlságo
san fesztelen gyári modorban készült, melyet vá
sár alkalmával a kapuk alatti mütárlatokban szem
lélhetünk a Bécsből leszállított ilynemű képeken , 
csak azon különbséggel, hogy vásár idején 10—15, 
itt a tárlatban 140 ft. az áruk. A düsseldorfi Lind- 
lar Ochinentava becses kép, hűn visszatükröző a 
magasabb alpesi régiók csendes, kissé búskomor 
világát, különösen jól sikerült a háttér, a tó túlsó 
partján felmeredő sziklaóriások, a jegesről alászi- 
várgó vizerekkel, a szirtlapok változatos viszfénye 
sima lapján a pihenő tószinének; s egyátalán 
jellemző benne a szinezet, s jól combináltak a 
körvonalok — csak az árnyelosztás kissé elhibá
zott, mert a tárgy megragadóbb öszhatást szülhe
tett volna szélesebb árnytömegek alkalmazása 
által.

Kiterjedésre és árra nézve legjelentékenyebb 
e kiállításon a müncheni Jank Keresztély két na
gyobb műve. Az egyik tisztán architektúrái, a 
bourgesi székesegyház előcsarnoka, a másik nagy 
tájkép, de ennek főérdeke szintén épitészeti tárgy
ban, a polai színkör romjaiban öszpontosul. Neki 
szakmája az épitészeti festészet, s e szakmában 
jelesnek van elismerve Németországon. Főereje 
a rajz helyességében, a tárlat alapos ismeretében 
és Ízléssel váló alkalmazásában nyilatkozik, szin- 
érzéke azonban fejletlenebb mint a szép formák 
iránti fogékonyság. Ezt világosan bizonyítja a 
két kép, mely mindkettő tehetségének átgondol

tabb, jelesebb termékei közé tartozik. A bourgesi 
székesegyház csarnokában a mór ízlésű ivek és 
oszlopok, a kapun körül és mindenütt alkalmazott 
épitészeti gazdag ékítmények nem csak ritka szor
galommal, de meglepő szabályossággal és biztos
sággal történt kivitele teljes elismerésre késztet, 
de szinhatása bágyadt; az egész kép, daczára 
egyes szépségeinek, nem bir mélyebb benyomást 
tenni a nézőre. Csaknem ugyanazt kell mondanunk 
a „polai színkör“ czimü nagy tájképéről is. Eb
ben is legjelesebb az architektúrái alkatrész, maga 
a középtér dombján álló kerek rom, számtalan 
ablaknyilásaival. A nagy tájkép egyéb részeiben 
felismerhető a független önálló eljárás és önbiza
lom hiánya, szóval: az ingadozás. Félig-meddig 
historicus kezelése erősen emlékeztet Rottman 
klasszikus modorára, kinek halhatatlan mintáit a 
a müncheni árkádok falfestményeiben naponkint 
szemlélheti a művész. Rottmanntól végtelen sokat 
lehet tanulni, de a müveiből levont elveknek szük
ség saját lelkűnkön átszürödniök, szükség, hogy a 
vegyület kiforrja magát s tisztuljon mielőtt alkal
maznák. Jank müvében ez hiányzik, a mit Rott- 
manntói átvesz, az külsőség, nem lényeg; épen 
annyi, hogy ráismerünk segélyforrásaira, a nélkül 
hogy e rövid határidőre nyert kölcsön fedezné az 
eredetiség hiányát. Még egy kellék hiányzik e 
képben, mely Rottmannak a múlt tárlatból maradt 
gyönyörű képében oly annyira megvan ; de ez sub- 
tilitás, s alig van reményem, hogy olvasóim nagy 
részével megértessem. Ä zenei szép „accord“ bi
zonyos hangulatba ejti a lelket, mely az accord 
elhaló véghangjaiban is tova rezeg, az egész tán 
a teljes lelki egyensúly öröme, a művészi kielégí
tés egy neme; a jó képnek is ily öszhangzó hatást 
kell szülnie, ha jó, s ha szemlélése után behuny
juk is szemeinket, a hatásnak tartania kell, sőt a 
kereten túl kell csapnia, a megpendült huroknak 
tovább rezegniük, sőt újra megszóllalniok a visz- 
szaemlékezés varázserejére is, habár a kép rész
leteit nem képes is újra felidézni lelkűnkben. 
Rottman képei úgy hatnak, Rollmanné úgy hat,— 
Jankó nem. A német „Verklingen“ igével fejezi 
ki e fogalmat, szittya nevét nem tudom.

Több tájkép nincs, legalább új nincs e tár
latban, ha csak Komlósy két vázlatszerü kicsiségét 
annak nem akarjuk nevezni; valami kis technikai 
ügyességgel vázolt semmiségek, ártatlan időtöltés 
gyümölcsei, de nem mütárlatba valók.

A kisebb genre körébe való Rhomherg ké- 
pecskéje : „az elrontott feladás.“ Egy kis fiú tén- 
tával öntötte le írását s duzzogva hallgatja felnőtt 
nénje szemrehányásait, mig húga, a jobban vég
zett kötelesség érzetében, objectiv figyelemmel 
hallgatja a fivér leczkéztetését. Lélektani kifeje
zése a két gyermek fejének igen sikerült, a cse
kély fontosságú kis családi jelenet ezáltal művészi 
érdeket nyer s az ember szívesen nézi. A megpi- 
rongatott gyermek arcza kivált igen finomul van
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jellemezve, a symmetricus csoportosítás azonban 
gyengébb, valamint az összhatás is erélyesebb le
hetne. Sok jó van, a száraz, kemény és részletek
kel túlhalmozott kivitel daczára, Kaltenmoser ké
pében is (a kiváncsiak). Felsöbajorországi jele
net. Egy jobb módú paraszt szobájából a nyitott 
ablakon át látunk ki a völgybe, az ablak mellett, 
háttal a néző felé, ül vasárnapi diszöltözetben egy 
alpesi szőke szépség, majdnem görög arczéllel. 
Háta megett az asztalon fekszik a virágbokréta, 
melyet kedvesének szánt, s ki úgy látszik még el 
nem jött, de jönni fog bízvást, mert a leány nyu
godtan folytatja varró munkáját s csaknem büsz
ke hidegen tűri, hogy a nyílt ablakon bekandikál
jon egy vigyorgó, kerek képű suhancz ; öt is ér
dekli a leány, s valószinüleg azért kémli, kutatja 
a bokrétát, vagy épen boldogabb vetélytársát, szé
les mosolylyal rejtve boszuságát. —* Lehet hogy 
máskép áll a dolog, mi igy magyaráztuk a jelene
tet, nagyon nem tévedhetünk. Gondolatnak ez is 
megjárná, és szélesebb, kevésbbé aprólékos keze
lés mellett igen vonzó kép lehetett volna belőle, 
így a mint van, a szándékolt hatást gátolja a ki
vitel modora.

Még csak egy jelentékenyebb életkép van 
hátra: az augsburgi Geyer „zarándokai.“ Három 
kifáradt, vándor, csuklyás zarándok megpillantja 
a búcsujárat czélját — Rómát vagy Jeruzsálemet, 
azt nem lehet kivenni a képből, mert a mi kevés 
látszik a városból, az a leáldozott nap biborködé- 
ben úszik. A tiszta, felhőtlen ég vereses sárga, 
minden más a szürkés sárga és sötétbarna szin 
scálájából való. Az előtér három nagy alakja, a 
zarándokok, csak gyöngén válnak el a levegőtől, 
erélyesebb kidomborodást sehol sem látunk. A 
csoportosítás, az egyes alakok mozdulata, hely- 
zetszerü ugyan, de egyszersmind színpadi— con
ventional, s e miatt hatástalan az egész mű. Bi
zonyára régen hever már a művész műhelyében, 
mert a vásznat sűrű porréteg fedi s ez még jobban 
elöli, a mi még szinfrisseség lehetett a színezetben. 
Azért is hiszszük, hogy ez régibb müve Geyernek, 
mert újabban más irányban halad és nagyobb sze
rencsével. O Hogarth és Hasenclever eszmeköré- 
böl való, ékesen szóló, élet-fris képekben szokta 
az emberi fonákságok egynehányait nevetségessé 
tenni, s ha nem csalódunk, Pesten is ki volt állít
va az a nagy becsű müve, mely „antichambre“ 
czim alatt egy főrangú ember előteremében elő
forduló furcsaságokat, a komornyik fontos szere
pét, a supplikánsok seregében pedig ama számos 
jellemző, jól gondolt, sjól megalkotott alakokat áb
rázolta. Ez az ö specialitása. Előszeretettel vá
zolja és sikerrel a rococo idők családi ünnepé
lyeit, alakjain megszoktuk a chapeau bas alatt a 
hajporos parókát, a selyem harisnyát és mellfod
rot ; a nőkön a kaczér mosolyt, a szoknyák abroncs- 
érődéit s a legyezőt. Ilyenek körében mulat leg
szívesebben alkotó szelleme, s ezért nem is cso
dáljuk, hogy a vallási kegyelet okozta fáradalmak

iránt a zarándokokban ez úttal eltévesztette a 
sikert. K-—i.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(Febr. 5.)

Első nyilatkozat. Vígjáték 2 felvonásban. 
— íme a pályavigjátékok utolsó mohikánja. Min
denki elismeri, hogy ez volt a legunalmasb. Nagy 
vád, midőn épen olyasmi untatja az embert, mi
nek főczélja a gyönyörködtetés. Azonban mi szí
vesen unatkozunk is itt-ott, ha aztán az iró tud 
érte némi kárpótlást nyújtani, sőt hírhedt epéssé
günk daczára még a puszta törekvést is tudjuk 
méltányolni, ha az valóban törekvés. Csak azt ne 
kívánja tőlünk senki, hogy tragédiát tragikai s 
komédiát komikai alap nélkül képzeljünk, s ne 
boszankodjunk, ha oly sokszor találkozunk ilyne
mű színmüvekkel. Jól tudjuk, hogy a tragikai 
vagy komikai alap még magában sem tragédia 
sem komédia, azt a reflexió teremtő phantasia 
nélkül is kigondolhatja s nagyon sok kell még 
hozzá, inig jó drámai mű válik belőle, de az is 
igaz, hogy nélküle nincs sem jó tragédia, sem jó 
vígjáték. Ily komikai alap nélküli mű az „Első 
nyilatkozat.“ Az a különös benne, hogy a költő a 
kínálkozó komikai hősből egész eszményt alkot s 
a mit nevetségessé kellett volna tennie, ránk 
akarja vitatni, mint valami bámulandó tulajdont.

A mű hőse Várszegi Kálmán, kinek atyja 
oly végrendeletet tett, hogy Kálmán vegye nőül 
Idát, Várszegi Samu leányát; ha teljesíti e kíván
ságot, reá marad az egész vagyon, ha nem, akkor 
adjon ki a vagyonból Idának ezer hold földet s 
éljen kedve szerint. Kálmán szenvedélyesen sze
reti Idát, de hogy ne gyanúsíthassák azzal: im e 
fiú ezer holdért vette nőül a kit szeret, elhatároz
za, hogy csak akkor veszi nőül imádottját, ha ez 
nyilatkozik először, szóval, ha Ida vall neki sze
reimet s nem ö neki. Ez álszemérem, mely némi 
női szemérmetlenséget követel, elég nagy bolond
ság arra nézve, hogy bármely derék embert ne
vetségessé tegyen. Hanem költőnk más vélemé
nyen van, helyesnek tartja hőse rögeszméjét, igaz
ságot szolgáltat neki, s végre Idát csakugyan sze
relmi nyilatkozatra kényszeríti. Nem az követke
zik-e ebből, hogy a nőnek kötelessége némely 
körülmények között tiszteletben tartani a férfiak 
szemérmetlen álszemérmét, a férfinak többre kell 
becsülni egy pár kávénénike pletykáját, mint ked
vese leggyöngédebb érzelmeit s az erkölcsi világ
rend örök törvénye az, hogy hóbortos rögeszméink 
megaláztatás vagy nevetség helyett diadalt ülje
nek ? Urak, költő urak, a régiek nem híjába ne
vezték a költőt vatesnek. Alapjában most is szent 
dolog a költészet, s a költőnek, kivált a tragédia- 
és vigjátékirónak, az eszmény felkent papjának 
keli lenni, ki az erkölcsi és társadalmi rend tör
vényeit hirdeti a tömegnek. A kinek minderről
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nincs helyes fogalma, kinek nincs erős érzéke az 
emberi tévedések nemesisének tragikai és komi
kai nyilatkozatai iránt, az jól teszi, ha nem áll fel 
papnak, s egyszerű hallgató marad.

Nincs kedvünk tovább bírálni e müvet. El
ismerjük, hogy a szerző nem minden tehetség nél
küli iró, de megvalljuk, örvendünk rajta, hogy 
tehetsége az annyira elhibázott conceptió megal
kotásában nem nyilatkozott feltűnőbben. Ha lele
ménye erősb, jellemzése találóbb, a cselekvény 
fejlődése folyamatosb és sebesb, talán nem egy 
ifjú emberrel elhitetheti, hogy szent igazság mind 
az, mit alapeszméjében morálként hirdet. így 
mindenki csak unatkozott s nem hiszszük, hogy 
egyetlen árva s z í v  is megtántorodott volna.

Némi kedvetlen érzések közt fejezzük be 
szemlénket a pályavigjátékokról. Kedvetlenségün
ket neveli magának a pályadijnak oda Ítélése is. 
Igaz, a pályabirák helyzete nagyon nehéz volt. 
Azon három-négy mü közt, melyek szóba jöhet
tek, nem könnyű volt választani. A jó és rósz ol
dalok meglehetősen egyensúlyozták egymást. 
Azonban szerintünk legalább a „Jó madár" diját 
a „Házasság politikája“ érdemelte volna. A „Jó ma
dár“ egy pár részletben kitiinőbb tehetséget tanú
sít ugyan, mint a „Házasság politikája“, de ez egé
szen véve sokkal jobb amannál. Úgy tudjuk, hogy 
két pályabíró a „Házasság politikája“ mellett nyi
latkozott, s a „Jó madár“ csak egy szavazat több
séggel nyerte el a pályadijat. Sajnáljuk, hogy nem 
csak a pályadij elitélését kell legalább részben hi
báztatnunk, hanem a nem nyertes vígjátékok jel
igés levélkéi felbontását is. Tudjuk, hogy ezt nem a 
bíráló választmány tette, hanem az igazgatóság, 
azt is elhiszszük, hogy az igazgatóság részéről 
nem rósz czélzatból történt, hanem a hiba hiba 
marad, akár miből foly. A pályahirdetésben, ha 
jól emlékszünk, nem volt kitéve, hogy az előadás
ra elfogadott, de pályadijat nem nyerő darabok jel
igés levélkéi fel fognak bontatni. A pályázók te
hát azon reményben pályáztak, hogy ha nem nyer
nek, nevök titokban marad, vagy legalább is be
leegyezésük nélkül nem fog közzététetni. Azt ért
jük, hogy az igazgatóság nem égettette meg a jel
igés levélkéket s őrizte mint leghitelesb okmányt 
a tantiéme kivétele esetére, de felbontania elöleges 
értesítés nélkül nem lett volna szabad. Hírlapi 
felhívást kellett volna intézni az ismeretlen írók
hoz, hogy egy hónap alatt rendelkezzenek tantié- 
mökröl, hogy az illető jelentkezése esetére a sze
mély ugyanazonsága bebizonyítása végett, fel fog 
bontatni ugyan a jeligés levélke s a tantiéme kia- 
datik, azonban a név csak akkor fog közzététetni, 
ha a mü másodszor is előadatik s az iró beleegye
zik nevének a szinlapon való kitételében. így a 
színház érdeke sem szenvedett volna csorbát s 
egyetlen pályázóval sem történt volna olyasmi, a 
mi bizonyosan nem egyre hatott épen oly váratlan 
mint kedvetlen. Az igazgatóság, a mint a „Szinh. 
Látcső “-ben olvassuk, azzal menti magát, hogy a

mostani pályázat jeligés levélkéivel is csak úgy 
járt el, mint a nemzeti színház által hirdetett pá
lyázatoknál eddig is szokásban volt, azoknál tud
niillik, melyekben a pályadijak nem előlegesen, 
előadás előtt, hanem utólagosan, a pályázott mü
vek előadása után Ítéltettek el. Nem alaptalan 
mentség, de minden esetre jó lett volna e szoká
sos módot a pályahirdetésbe beleszőni, hogy sen
kinek ne lehessen oka jogos panaszra. Jövőre, ha 
ugyan az ilynemű pályázásnak még vannak pár
tolói, azt az eljárást ajánljuk az igazgatóság fi
gyelmébe, melyet fennebb, bár röviden, kifejteni 
igyekeztünk.

A divatos beteg czimü pályavigjátékról 
irt bírálatunkat illetőleg, színházunk egyik szor
galmas látogatójától, ki egyszersmind e lap fi
gyelmes olvasója is, némi helyreigazító levélkét 
vettünk. E levélke két pontban megrója bírála
tunkat. lm itt közöljük írója beleegyezésével: 
„Ön azt mondja, hogy Vilmáva^gyógyulására néz
ve mi sem történt. Ez nem áll. Ő elvonul a világ
tól, nem fogad el senkit és házánál dohányozni 
tiltva van, mert idegeit bántja. Az első felvonás
ban, nézetem szerint, eléggé indokolva megsziva- 
roztatják, a másodikban bálba viszik, a harma
dikban maga ád bált. Nem elég gyógyulás-e ez ? 
Vagy talán önt még az is érdekli, hogy bál után 
vagy másnap mit csinál Vilma?“ Nem állitottuk, 
hogy Vilma gyógyulására mi sem történt, csak 
azt, hogy alapjában a végső jelenetben is az, mi 
az elsőben, s igy nem gyógyult ki valódi vagy 
affectált idegességéből, pedig a szerző ezt czé- 
lozta. A mit a levélíró mond mind igaz: Vilma 
szivarra gyújt, bálozik. Azonban csak ennyiből 
állott-e az ő idegessége ? Nem az volt-e főbaja, 
hogy szeszélyeivel és féltékenységével kínozza 
férjét s nem épen ezen alapszik-e a vígjáték bo
nyodalma? Hogy ebből kigyógyult volna, nem 
vettük észre. Kibékül ugyan férjével, de e tekin
tetben oly kevés változáson ment át, hogy a jövő 
felvonásban akár újra kezdhetnék. E mellett még 
az a baj is megvan, hogy nem vehetjük ki tisztán, 
hogy Vilma szeszélye, féltékenysége mennyiben 
valódi vagy affectált idegesség s átalában drámai 
úton gyógyítható-e ?

A másik pontra nézve igy nyilatkozik a le
vélke: „Hogy Táimoki beszélyiró együgyü, az 
igaz, de úgy látszik a szerző épen ilyet akart raj
zolni s ez magában úgy hiszem, nem hiba. Azon
ban, hogy Tárnoki Vilmának csak egy pillanatig 
is udvarolt vagy udvarolni akart, az nem áll, mert 
Bátorfi akarta ugyan rá bírni öt, de nem sikerült 
s csak azután használt cselt, a látszatot akarván 
ellene feltüntetni s igy arra biztatá, hogy a bál fo
lyama alatt nyerje ki Vilma megegyezését Etel
ka birására; ö tehát nem udvarolt, hanem kérel
mével tolakodott, minek aztán Bátorfi a férj és 
Etelka előtt más szint adott. És ezen körülmény, 
nem pedig a mint ön írja, Bátorfi biztatásai bír
ták férfiasb föllépésre a férjet, kivel elhitette ba
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rátja, hogy az egész bál neje viszonyáról suttog, 
sőt egy iparlovagot e hírrel nyakára is küldött. Az 
sem áll, hogy Vilma férje ellenezte volna a Tár
noki és Etelka közti viszonyt, sőt az első felvo
násban mondja is, hogy nem tudom miért ellenzi 
nőm, de ő házi nyugalomért mindent tesz, mit ne
je akar.“ Nem vitatkozunk a tisztelt levelezővel, 
megengedjük, hogy e pontban neki van igaza. Bí
rálatunkban bevallottul^, hogy nem értjük eléggé 
e darabot s azért tüzetesen nem merünk hozzá 
szólam’. Elismerjük hibánkat, lehet-e jelenetet 
egyben-másban félre értettük, mindamellett a me
sének e része ily pontosan elbeszélve sem győ
zött meg bennünket arról, hogy ide vonatkozó 
gáncsunk épen minden alap nélküli volna.

Gy. P.

V E G Y E S .

— Az akadémia heti ülésében (philosophiai, 
törvény- és történettudományi osztályok, febr. 15- 
kén) Tóth Lőrincz olvasá Kallós Lajos lev. tag 
székfoglaló értekezését: „A törvények tiszteleté
ről.“ — Ezután a titoknok egy becses ajándékot 
mutata be: egy levél gyűjteményt az 1640—1650 
közötti időszakból, mely többnyire magyar levele
ket foglal magában s e szerint nyelvi érdeke is 
van, de főkép az által érdekes, hogy számos levél 
benne Vithnyédi Istvántól való, s igy mind a pro
testáns, mind a Weselényi- Zrínyi- Nádasdi-féle 
mozgalmak részleteire új világot deríthet. Az aján
dékozó gr. Szirmay József úr, Zemplénben. Szin
tén a titoknok felolvasó Brassai Sámuel válaszát 
az akadémia kérdésére, akarja-e hogy a mathema- 
tikai osztályból a philosophiaiba tétessék át, mely
re említett tudósunk igenlőleg válaszol. E szerint 
csak a philosophiai osztály méltányosságától függ, 
hogy a jövő választáskor Brassait rendes tagúi 
ajánlja; az összes akadémia bizonyára kész szív
vel fog rászavazni.

— A nemzeti színház igazgatósága tudatja 
egy hirdetésben, hogy a pályaelőadásra bocsátott, 
de jutalmat nem nyert hét vígjáték jeligés leveleit 
tanúk előtt felbontó, s megnevezvén mindenik 
vígjáték íróját, felszólítja Őket, hogy illető oszta
lékaik iránt rendelkezzenek. Méltó megütközés
sel vette ez eljárást az iró közönség, s bizonyá
ra magok a vígjátékok birálói is.*) A bíráló választ
mány csak azért nem égette el ama jeligés levele
ket a többivel, azért adta az igazgatóságnak, hogy a 
tantiémere jogosítottak ugyanazonsága felöl kétes 
esetben magának meggyőződést szerezhessen : de 
e végre nem volt szükség a nem nyertes darabok

*) Csak most, a javításkor látjuk, hogy e tárgyat 
szinbírálónk is felhozza. De már hadd maradjon. Az az 
ő szavazata, ez a miénk. Szerk.

szerzőit nyilvánosan megnevezni; a mi egy pályá
zatnál sincs szokásban. Hátha valaki nem is tart 
igényt tantiemre ; azon az áron pedig bizonynyal 
egy sem, hogy neve, mint bukott mű írójáé, a kö
zönség elé hozassák. Mi nem örömest gáncsoljuk 
az igazgatóságot, de ez esetben mintegy erkölcsi
leg kényszerítve valónk.

— Sarkadról írják nekünk, hogy ott f. hó 
7-kén egyház látogatási küldöttség működvén, an
nak egyik tagja Lovassy Ferencz egyház tanács- 
biró úr a legkitűnőbb de szegény s ruhátlan tanu
ló fölsegélésére 3 ftot ajándékozott. Az egyház lel
késze, Osváth Imre esperest úr, köszönetét mond 
e jótékonyságért.

— A F. L. szerkesztősége magára veszi 
múltkori tudósításunkat, mely szerint egy iró 3 
ftot jótékony czélra fordít. Mi legkevésbbé avat
kozunk más lap pénzügyeibe s háztartásába; de ha

j valaki jótékony czélra ád, föl kell jegyeznünk; s 
I ha azt is meg kívánja mondani, hol vette a pénzt, 

mi kifogásunk lehet ellene? föltéve hogy becsüle
tes úton-módon jutott hozzá.

* A m. képzőművészeti társulat e hó 8-kán 
nyújtó át egy küldöttség által gr. Károlyi István
nak, mint a társulat első disztagjának, a disz-ok- 
levelet. A művészet pártoló gróf szives szavakkal 
viszonzá Harsányi Pál társulati elnök beszédét s 
egyszersmind kijelenté, hogy kész a társulat ala
pitó tagjai sorába lépni. — Egyúttal azt is meg
említjük, hogy jövő télen megkezdődnek azon tu
dományos felolvasások, melyeket, mint már emlí
tők, a társulat két hetenként tartani fog, a művé
szet körébe tartozó magasb elméleti, széptani, tör
ténelmi stb. tárgyakról. E felolvasások az akad. 
termében lesznek, s tartási idejűkről a közönség 
hirlapok utján fog értesíttetni. E társulat, úgy lát
szik, mindent megtesz, a mit megtehet, czélja el
érésére , s csak a közönség pártfogásától függ, 
hogy azt el is érje.

* A Shakspeare-ünnepélyre nemcsak Angliá
ban készülnek nagyban ; nemcsak Bécsben szán
dékoznak a várszínházban apr. 23, 24 és 25-kén 
shakspearei darabokat adni, — hanem már a mi 
színházunknál is készülnek a pompás díszletek, 
melyek a Szent-Ivánéji álomhoz szükségesek. 
Ezen kívül, mint halljuk, Szász Károly bevégez
vén Macbeth fordítását, azt ez alkalomra ki is 
szándékszik nyomatni; — ez bizony jó lenne, ha 
mindjárt a Hölgyfutár tárczairója nem látja is a 
magyar Shakspearenek szükségét.

* Zilahy Károly a „Főv. Lapokéban félbe
szakadt müvét, — „Petőfi életrajzá“-t külön fü
zetben is kiadja, megbővített tartalommal. Előfi
zetéseket — 1 forintjával — a szerző fogad el, 
mart. 15-kéig, Pesten, poste restante. A munka, 
11 íven, már a napokban kikerül sajtó alól, s az 
előfizetések beküldése után azonnal szét fog kül-

j detni. Bolti ára 1 frt 50 kr. leend.
• * A „F. L.“ azt indítványozza, hogy a szin- 

j ház igazgatója válaszszon három fizetéses dráma-
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bírálót, kiknek kötelességük lenne minden bekül
dött darabról egy hét alatt véleményt adni, hogy 
ne kelljen egy 2 felvonásos vígjátéknak három 
hónapig ítéletet várnia. Alig hiszszük, hogy há
rom bíráló hamarabb kész lenne a beküldött da
rabokkal, mint a mostani tizenkettő. Ha egyéb ; 
dolguk sem volna a bírálóknak — talán. De azon 
esetben nem 300 frt fizetés kellene számukra.

* Feuillet Octav „Montjoy“ czimü drámáját, 
mint halljuk, Deák Farkas fordítja a nemz. szín
ház számára. E darab nemcsak Párisban, hanem 
a válogatós Berlinben is nagy tetszéssel adatott.

* A kolozsvári nemzeti színház ezutánra is 
Follinus igazgatása alatt marad. Ez állomásért, 
Follinuson kívül a pesti Szathmári, aradi Latabár 
és a kassai Szabó folyamodtak.

* Reményi Ede a „Hugenották“ feletti nagy 
ábrándját, mint a „Z. L.“ írják, a porosz király

nak ajánlotta. Ez ábrándot Reményi 62-ben a po
rosz király estélyén, Mayerbeer zongora kísérete 

I mellett, nagy tetszés között játszta volt. Művész 
i hazánkfia különben most, bevégezvén Nizzában 

hat hangversenyét, Genuában van, s a Carlo Fe
lice deszkáin hegedül.

— Most, midőn Zrínyi Miklós ifjúságáról 
ogy érdekes tanulmány kezdődik meg lapunkban, 
épen alkalmasnak véltük, hogy ígéretünkhöz ké
pest, a nagy költő és hadfi másik arczképével is 
kedveskedjünk a t. közönségnek. Talán sokak
nak ez inkább fog tetszeni. Bármily különös, mind 
a két képet ugyanazon rajzoló készítette, ezt 
1646-ban, a másikat 1652-ben; melyik adja Zrí
nyit, az igazít, nincs eldöntve, annyi bizonyos, 
bog)' két egészen különböző arcz. De ha már a 
másikat közlöttük, ezt nem közleni hiánynak tar
tanok a költő ismertetése alkalmával.

UJ KÖNYVEK. *)
SMULE ITZIG. Tréfás költemény, hét énekben. Irta 

Ormody Bertalan. K8r. 231. Ara 40 kr. Kapható 
minden könyvárusnál. (Kertész nyomdája, Pest.)

KÖLTEMÉNYEK. Irta Lanka Gusztáv. A szerző aczélba 
metszett képével. I, II kötet. 16-r. XIII és 461 1. 
Ára? (Lauffer tulajdona, Pest, 1864.)

IGAZGATÓI JELENTÉS a máramaros-szigeti reformá
tus főtanoda állásáról 186'V,. Olvasta az 1863. évi 
julius 26-án tartott zárünnepélyen Szilágyi István, 
igazgató. (S.-Patak, a főiskola betűivel.) 8r. 8 1. 
Külön lenyomat a sárospataki fűzetek hetedik évi 
folyamából.

PETÉNYI JÁNOS hátrahagyott munkái. Kiadta a ma
gyar tudományos akadémia. A math, és természet- 
tudományi állandó bizottság vezetése mellett szer- 
keszté Kubinyi Ferencz. 1-ső füzet. Képekkel 4 táb
lán. Petényi arczképével. N8r. 130 1. Ára ? (Eggen- 
berger. Pest.)

EGY TENGERÉSZ KALANDJAI. Regény, id. Dumas 
Sándortól. Fordította Hang Ferenez. K8r. 132 1. 
(Lauffer, Pest.) Ára 80 kr.

EDMUND és COUSINEJA. Regény Paul de Rocktól. 
Fordította Hang Ferencz. K8r. 148 1. (Lauffer, Pest.) 
Ára 80 kr.

NOVELLÁK. Mühlbach Lujzától. Fordította Hang Fe
rencz. Ára 80 kr. K8r. 160 1. (Lauffer, Pest.)

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta 
Hungáriáé historica.) Kiadja a magyar tudományos 
akadémia történelmi bizottmánya. Első osztály: ok
mánytárak. Tizedik kötet. N.8r. ,XXI és 336 lap. (E 
külön czimmel: ÁRPÁDKORI UJ OKMÁNYTÁR. 
A m. tud. akadémia tört. bizottmánya megbízásából 
közzé teszi Wenzel Gusztáv, m. akad. rendes tag. 
Ötödik kötet. 1290—1301.) (Eggenberger, 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.

NYÍLT l e v e l e z é s .
O. I. árnak, Sarkad. Három pártoló tagot találok be

írva, s ezek neve után a két első év be van fizetve, 
a harmadik (1863) nincs. Szives üdvözlet!

Egy kis leány halálakor stb. Nem kiadni valók.
Csaba. Ismertük már valahonnan. Majd meglássuk, ki

adhatjuk-e.
M. Sziget. Megjött a küldemény. A jövőre nézve, elfo

gadjuk a mi önkint jő : de még nincs végmegállapo
dás ; nagyon megdöbbentett az utolsó év. Nyilvános 
felhívás fog kiadatni. A kéziratot köszönöm, még 
nem olvashattam el. Szives üdvözlet!

Stein J. árnak Kolozsvár. A T. L. űr ő mlga „Koszo
rú“ példányait tessék megnézetni a kolozsvári pos
tán, mert a megbízott itteni könyvárus roszűl kül
dötte be az adresset. Ha ott nincs, kipótoljuk. Kiadó.

Kolozsvár A. B—T. Z. Bár pénzkezelést nem igen örö
mest vállalunk, mindazáltal nem utasítjuk vissza e 
szép bizalmat, s ha addig alkalmasb egyén nem 
akadna, ám legyen. —

V. S. lírnak Kovászna. Az 1. számot megrendeltük. A
meleg sorokért s kitartó buzgalomért szives köszö
net.

Sz. S. N. K—s. Vettük a csomagot. A mutatványra néz
ve, megvan kötve a kezem ; talán majd később. 
Rendbe van-e a lapküldés ? A hiba olynemü volt, 
hogy az „Ö. K. társulatnak“ két példány kellett 
hogy járjon, mert annyi küldetett innen.

G. T. urnák A. ölesvár. Ä 3 évről nincs semmi hátralék. 
Jövőre ugyanazon feltételek mellett lehet beállni.

T A R T A L O M .
Zrínyi Miklós ifjúsága. Salamon F . — Tököli buj

dosói. Thaly K. — Az első álom. Vilmos. — Petrarca. 
Lehr Zs. — A tőzsér. Angolból Dallos Gy. — Az inség- 
bazár. Pesten. —n. — Mütárlati szemle. K —i. — Nem
zeti színház. Gy. P. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

| P  Teljes számú példányokkal még- szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre G frt. 

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

Barátok-tere 7. sz.

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, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, i l .  sz.

Z R Í N Y I  M I K L Ó S  I F J Ú S Á G  A.

(Folytatás.)
A hadfolytatás ezen nemét különösen 

jellemzi az, mit helyhezkötöttségnek nevezhe
tünk. A nagyobb török rablócsapatok el
len a szomszéd megyék készen állott ne
messége kelt föl, — a kisebbekkel több
nyire az egyes főurak magánváraiban 
„szorult“ vitézlő nép küzdött meg. Az or
szágos katonai erő nagyon ritkán gyűlt 
össze hadtestté, s nagyobb sereggé majd 
soha. Csak a szomszéd török várak vité
zeivel volt dolga. Önként folyt ebből, hogy 
a török kor legnagyobb részében a ma
gyar vitéz, a guerilla harczokon, zsákmá
nyért való kirándulásokon kivül, csak a 
vár védelemben gyakoroltatott, — ez utób
bi volt neki a legnagyobbszerü hadi gya
korlat. — Természetes, hogy a nagy me
zei ütközetekben, hol a tömegek összetartó 
rendje és közszelleme dönt, a katona nem 
lehetett gyakorlott, s azok a íőurak, kikről 
a krónika oly magasztalva szól, legna
gyobb részben nem érthettek nagyobb se
regek vezetéséhez s nagyobb ütközetekhez. 
Hadi tudományuk azon helyi viszonyok 
pontos ismeretében, a török rabló hadak 
szokásainak és fortélyainak kijátszásában 
és nagy részint elsajátításában állott. Bár
mely időben a török uialom alatt valódi 
nagy hadvezér kevés, olykor tán egy sem 
volt; de hires kis vezér csaknem ugyan
annyi, a hány várakat tartó nagy földbir
tokos. — A személyes bátorságot némileg 
megadta maga a születés: született vezér, 
s a közvélemény szemeiben született nagy J

ember volt valamennyi; mintegy kénysze
rítve volt hiúságánál fogva is, hogy hát
rább ne maradjon liarczban felnőtt vitéz 
szolgáinál, kik zsoldjából éltek. A hadi 
mesterség, mire szüksége volt, ha nem volt 
is egészen gyermekjáték, nem sok fejtö
résbe került. A XVII-dik században már 
oly hagyományos mesterséggé vált, hogy 
bajos volt meg nem tanulnia, midőn gyer
mekkora óta nem látott egyebet, mint an
nak módját, rendszerét és fogásait. Vala
mint a földmívesek közt firól íira száll az 
a gazdálkodás, melynek titkait a legböl- 
csebb ember is magától föltalálni képtelen 
volna, de a szemlélet és vak utánzás által, 
még az okok értése nélkül is, oly könnyen 
elsajátíthatók: úgy a XVII-ik évszázbeli. 
magyar hadi mesterség is csak a gyakor
lat vak elfogadása s nem különös tanul
mányt kívánó tudomány volt; — és vala
mint a nagy földbirtokosnál, a mit maga 
nem tud, pótolja a szakavatott gazdatiszt és 
béresek, úgy a régi várurnái a harczias 
„tiszttartó“ és a fegyveres szolgák a várul* 
tudatlansága és kiskorúsága alatt gyakran 
nem engedék érezni a hiányt. Az apák 
korán elhalása vagy távolléte alatt is az 
ifjú birtokos minden szükségest eltanulha
tott a hagyományokat merevül követett 
zsoldosaitól. E szerint, ha Zrínyi György
től s tiszttartóitól meg nem tanulhatta is 
fia, a mit később mutatott, a mesterség ele
meit mintegy játszva eltanulhatta, s felejt- 
hetlen atyja az oly szükséges bátorságban

17
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és testi ügyességben példányképül szol
gált. A liadi tudományt nem is oly köny- 
nyen örökölhette volna apjától a csupa 
gyermek, mint azt a személyes vitézséget, 
mely a gyermek felfogását meg nem ha
ladja s bámulatát mégis teljes mértékben 
felkölti, s mely legbuzditóbb a példa után
zására. Sokat tön e nélkül is a főúri s kü
lönösen a Zrínyi név viselése magában is.

Napjainkban alig lehet fogalmunk 
ama tiszteletről, melylyel a XVII-dik év
százban a közönség az aristocratia iránt 
viseltetett. Nem a hold földek száma, nem 
az irigységet gerjesztő nagyobb kényelem, 
fényűzés és elzárkózott szokások vonták 
körűié a nimbust. A vagyont a várak és 
fegyveres szolgák száma képviselte, mely 
tettleges, imposant hatalom volt. Szokásai
ban, erkölcseiben nem sokat különbözött a 
várur tiszttartójától; de a közvetlenebb te
kintély és hatalomgyakorlat, mely egy 
erős vár székhelyéből sugárzott ki, annál 
több súlyt adott személyének. Es ha ma 
egyes mágnásoknak rendkívüli tiszteletet 
szerez meg a haza szolgálatában kivívott 
érdem, akkor az is kézzelfoghatóbb té
nyekben nyilatkozhatott, sőt nyilatkozott 
folyvást; mert semmi sem oly kézzelfog
ható s semmi sem ragadja meg annyira a 
nép képzeletét, mint a hadi tettek. A four 
maga védelme érdekében a hadi mesterség 
gyakorlására lévén kényszerítve, ebbeli 
érdeme egyszersmind a közhaza szolgála
tában szerzett érdem vala. Szóval az új
kori aristokratia minden előnyén kivül 
hozzá járult még a katonai érdem, tisztelet, 
fény és hatalom is: — az akkori főurakat 
megannyi kis fejedelmeknek tekintették.

Zrínyi Miklós teljes mértékben öröklé 
a névvel a vitézi hírnevet is. Alig volt Ko
máromtól a dahnát tengerpartig oly vidék, 
mely valamelyik Zrínyi kisebb-nagyobb 
csatájáról és hős tettéről ne volt volna em
lékezetes. A gyermek két nyelven, magyarul 
és horvátul, dalban és regében hallá dicsőit- 
tetni e nevet, s nem egy öreg fegyveres 
szolga lehetett, ki a gyermek nagyapjá
nak , ama régi szebb idők főbajnokának 
csodatetteiről, élő krónikája volt. Az ősi 
vár is teljesteli volt diadaljelekkel: Csák

tornyán a folyosókat mindenféle színű tö
rök zászló, értékes szpáhi kardok, ezüstös, 
hosszú csövíi janicsár puskák, tatár kéz
ijak borították; a termekben egy-egy ősé
nek arczképe vagy egy-egy hadi jelenet, 
melyben ők a főszereplők. Közelebbi idők
ből az istállókban török paripák, a vár 
börtönében számos török fogoly, kiket vár
munkákra használtak, s kiktől még tán 
gyermekkorában megtanult törökül. A vár 
a hősi tettek gyümölcsével és diadaljeleivel 
gazdag muzeum volt. A török foglyok közt 
nem egy előkelő török vitéz volt, s a fala
kon nem egy török öntésű ágyú.*)

Midőn Csáktornya mellett Szent-Ilo
nán a családi sirbolt megnyílt, hogy az 
apa tetemeit befogadja, a gyermek előtt 
nem csupán a gyász ürege nyilt m eg: ott 
volt eltemetve a szigetvári hős feje, melyet 
endékezetes elestekor a török elválasztott 
volt testétől s megküldé tisztelete jeléül 
az ellentáborba, s melyet aztán kegyeletes 
ha, György, nagy pompávaltemettetett el; 
ott feküdt az apához méltó, s tán nagyobb 
hadvezéri képességű ha is. Oda volt elte
metve a nagyon hatal korában tettek által 
vitézzé avatott nagybátya, Miklós, s az 
apa temetése is nem csupán fájdalmas és 
szomorú, hanem egyszersmind lélekemelő 
volt. Napjainkban fejedelmet sem temet
nek annyi szertartással, mint akkor egy- 
egy főurat. Zrínyi György 1626-ban de
cemberben hal meg Pozsonyban, s tes
tét csak 1627-ben septemberben helye
zik a családi sírboltba, kétségkívül az or
szág nevezetesebb férhainak jelenlétében s 
rendkívüli pompával. Csáktornya urát, 
Zala és Somogymegye örökös főispánját, 
Magyarországnak a nádor után első zász
lós urát, a horvátországi bánt, az annyi 
nagy családdal rokonságban volt neveze
tességet, közelből és távolból, hihetőleg a 
felföldről is összesereglett urak kisérték a 
temetkezés helyére. A hadi élet iránti ked
ven kivííl a dicsvágy és tisztesség szomját 
is fölkeltheték mindezek a gyermekben.

Apja halála után Zrínyi Miklós, egyet

*) Egy hollandi tudós, Tollius Jakab, írja le ké
sőbb Csáktornyát, midőn csupán a nagy nevű Zrínyi 
Miklós meglátogatására odautazik.
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len testvérével Péterrel együtt, valószí
nűen egy másik four várába viteték vala, 
folytatni s be végezni a hadi oskolát. Való
színű, hogy magoknak sem volt más vá
gyuk, mint hogy apjokhoz hasonló lova
gokká, vadászokká és csodált bátor vité
zekké nevelkedjenek. — Másnemű kimii- 
velodésre aligha vágytak s úgy látszik 
apjuk sem igen adott rá ösztönt. Addig az 
ideig nem is volt még iskola hazánkban, 
hol katholikus ifjak a tudományokban na- 
gyobbszerű előmenetelt tehessenek. De 
épen Zrínyi György halála idejében uj di
vat kezdődött a katholikus főurak gyer
mekeinek nevelésében: Pázmán Péter ha
talmas buzdítására, — ki a hite mellett rend
kívül buzgólkodott Il-ik Ferdinándnak 
belső tanácsosa és jobb keze volt a ma
gyar ügyekben s némely európai kérdés
ben is. — Nagyszombatban oskolát alapit- 
nak, hová számos four gyermeke vitetik, s 
köztök a Zrínyiek is.

Minden arra mutat, hogy H. Ferdi- 
nánd különös szeretettel volt Zrínyi György 
iránt, kivel együtt vadászott, s ki nem cse
kély magán áldozattal szolgálta őt még 
külföldi hadjáratokban is, mire állása épen 
nem kötelezte. Midőn az épen ebédjénél ült 
Ferdinándnak megvitték Zrínyi György 
hirtelen halálának hírét, kiejtette kezéből 
a kést, s arczán őszinte sajnálat mutatko
zott, mint Rattkay szavahihető tanútól hal
lotta.

Annyi bizonyos, hogy II. Ferdinánd 
mind végig nagy gondoskodással volt a 
Zrínyi árvák iránt. A király még az apa 
halálának hónapjában kér tanácsot Páz- 
mántól az árvák neveltetetése s a birto
kaikról való gondoskodás tárgyában. *)

Maga Pázmán Péter már csak annál- 
íbgva is különös vonzalommal lehetett a 
Zrínyiek iránt, mivel fölfogása szerint ezek 
neki köszönhették lelki üdvösségöket, s 
egy részben világi előmenetelöket. Némi 
önérdek is vegyült a család pártolásába és 
kitüntetésébe ; mert a legnevezetesebb csa
ládok egyike nyeretett meg vele a katholi
kus királyi pártnak; — de oly emberek

*) Epistolae Petri Pázmán. I. k. 148 1.

nél, mint Pázmán, nem mindig hideg, kö
zönyös számítás a vonzalom mutatása. 
Őszinte, sőt nagyon hő lehet az érdekelt
ség, annyival inkább, a mennyivel erősebb 
szenvedélyek párosulnak magával egy 
közérdekűnek, üdvösnek vallott eszmével. 
Mentül lelkesebben s több túlzással buzgól- 
kodik Pázmán a téritgetésben, mentül in
kább összeolvadt egyénisége az ügygyei, 
melynek hőse akart lenni, annál képesebb 
volt őszintén, részrehajlóan szeretni a meg- 
térteket s elfogultabban gyűlölni az ellen
kezőket.

Zrínyi György, a Miklós atyja, pro
testáns volt fiatalabb korában, s még 1617- 
ben is azon magyar főurak sorában látjuk, 
kik Magyországon fényesen megülik a re
formatio századik évfordulatának ünnepét, 
íg y  Zrínyi Miklóst, ha igaz, hogy 1616- 
ban született, mindenesetre protestánsnak 
keresztelték. -— Zrínyi Györgyöt pedig 
1620 után katliolikussá térité ki Pázmán, 
s vele kitért alkalmasint egész családja, 
mindenesetre pedig kiskorú fia. *)

A Zrínyiek a protestáns hit által ki
zárták volna magokat a horvátországi bán
ságból, hol számos s ismételve kimondott 
határozat volt, hogy protestánsokat meg 
nem tűrnek. Zrínyi György és Miklós ma
gyar zászlós uraknak tekintették magokat, 
s a törzsbirtok, Muraköz által, Zalamegye 
örökös főispánságát nyerték meg; de bir
tokuk, mint mondám, kiterjedt az Adriáig, 
hol Buccari kikötőhely is övék volt. Mint 
horvátországi birtokosok, örömest viselték 
a bánságot, mely Magyarországon az első 
polgári és katonai méltóság volt a nádor
ság után. Zrínyi György 1622-ben ki is 
nevezteték bánná; — még pedig, úgy lát
szik, nem rendes úton. Frangepán Miklós, 
az addigi bán, 1622-ben nem halt meg, 
hanem lelépésre kényszerítették. Az azon 
évi sopronyi országgyűlésen lemond, s úgy 
jut a huszonnégy éves György a báni mél
tóságra, alkalmasint kitérése díjában.

Zrínyi György buzgó katholikussá 
lett, térítője Pázmán vezetése alatt. Zalai

*) Kazy, a jezsuita történetiró, az 1617-iki ünne
pen jelenvoltak közé sorozza Zrínyi Györgyöt és báty
ját, Zrínyi Miklóst. (II. könyv. 136. 1.) Ugyan ó'szerinte 
Zrínyi György már 1623 előtt katholikussá lett volt.

17*
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birtokairól nem kevesebb, mint busz pro
testáns praedicatort űz ki s vitet helyükbe 
katholikus papokat. *)

Ily viszony s kölcsönös szolgálatok 
köték a Zrínyi családot Pázmánhoz s Páz- 
mánt a Zrínyiekhez.

Pázmán, a király felszólítása követ
keztében , a zágrábi püspököt ajánlja a 
Zrínyi árvák gyámjának. E zágrábi püs
pök Domitrovics Péter volt, kió-hittí, szerb 
eredetű szüléktől származott ugyan, de 
annál buzgóbb katholikus pap vált belőle. 
1627-ben már ő a Zrínyi árvák gyámatyja. 
Csak egy tényt tudunk gyámságáról s az 
elég jellemző. Domitrovics, alkalmasint 
bízván az árvák nevelésének sikerében, ki
szakaszt a Zrínyiféle birtokokból egy falut, 
Szveticzét, s abban a Pálosok szerzetét te
lepíti meg. A még gyermek Zrínyi Miklós 
óvást teszen gyámja ez eljárása, mint té
kozlás ellen.**) Eme rövidke adat eléggé 
bizonyítja mind a neveló'nek magán ural
kodni nem tudó buzgóságát, mind a nö
vendék korát meghaladó önállóságát. Do
mitrovics nem gyámnokoskodhatott két- 
három évnél tovább; mert az 1630-iki or- 
szággyülés alkalmával neve nincs a püs
pökök sorában, — már ekkor nem élt.

Utána maga Pázmán Péter veszi át a 
gyámságot Anyjok, ki Szécsi családbeli 
volt, élt ugyan, de második házasságban, 
s úgy látszik, átalán kevés befolyás en
gedtetett neki az árvák nevelésében, s a 
Zrínyi birtokokra semmi. Pázmánnak az 
árvák vagyonára nézve csak egy intézke
dése ismeretes. A hirneves bibornok 1632- 
ben a Zrínyi árvák tengerparti birtokain 
tér vissza Rómából, hová II. Ferdinánd 
küldte volt követül, az európai protestan- 
tismus elleni intézkedések tárgyában. Buc-

*) Caraffa „De Germania sacra restaurata.“ II. k. 
17 1. Az egykorú aversai püspök írja, bogy Bethlen Gá
bor alatt 1619-en innen annyira megkevesedtek volt a 
katholikus papok, hogy tiz falu közül alig egyben volt 
egy. Nem is volt hol képződjenek, a kath. iskolák mind 
megszűnvén. De minden jobbra fordult, igy folytatja ; 
mert számos nagy ur lett katholikussá s űzte ki az eret
nek papokat, helyükbe katholikus papokat vivén ; „adeo, 
ut solus Comes Georgius Zerin in locum plusquam vi- 
ginti haereticorum praedicantium eatholicos parochos 
collocarit.- Hasonlót tőn Erdődy György, Forgács Mik
lós stb.

**) Kerchelich „De regáo Croatiae et Dalm. I. k.
425 1,

cáriban, a Zrínyiek kikötőjében, kiszállván, 
a bibornok erélyes rendeletet bocsát ki a 
családi várak minden tiszttartójához, hogy 
ne merjék az birodalmaikban levő papok 
birtokait lefoglalni a fiatal grófok számára, 
s ne üldözzék és zárják börtönbe őket. *) 
Ehhez csak azt teszszük, hogy az előbbi 
gyám által a Pálosok részére elfoglalt 
Szveticze falut Pázmán sem adatta vissza a 
Zrínyieknek, mert az még 1640-ben is ke- 
zökben volt, midőn Zrínyi Péter részébe 
esvén az osztályban, ama szerzeteseknek 
ajándékozta.**) A bibornok-gyám, midőn 
a család magán érdekei az egyházi közér
dekkel összeütköztek, az utóbbinak kedve
zett.

Egyébiránt a birtokokat főkép a török 
ellen kellett védelmezni, s eme tisztben el
jártak a tiszttartók s az oly szomszédok, 
minő Erdődy Zsigmond az uj bán, és a 
hősFrangepán Farkas, kik nemhogy veszni 
engednék a magyar birtokokat, hanem ma
gok vesznek be és rontanak le török vára
kat a határszélen.

Ha Pázmán csak nagy elfoglaltatása 
és messze lakása miatt sem fordíthatott 
a Zrínyiek anyagi birtokaira nagy figyel
met, annál inkább szivén viselte az árvák 
neveltetését. A maga által 1624-ben Nagy- 
Szombatban állított katholikus iskolába 
adta őket. Bizonytalan, mikor lépett Zrínyi 
Miklós emez iskolába, annyi tény, hogy 
tizenkilencz—húsz éves korában, 1635-ben, 
szűnik meg növendéke lenni.

Ha Zrínyi Csáktornyán azon kor 
egyik főiigyének, a török elleni honvéde
lemnek, számos jelenetével ismerkedett 
meg, N.-Szombatban épen központjára ju
tott a nemzet szellemi mozgalmának. Tud
va van, hogy amaz időben a török ellen 
folyt ugyan az állandó védelmi harcz, de 
nem a török miatti vészkiáltás volt a kor 
jelszava. A vallásos pártkérdések terére 
vitte át lelkesedését a nemzet, s minden

*) Epistolae P. Pázmány. II. k. 153 1. . . „intellh 
gentes nonnullos abusus ac defectus in locis maritimis 
ex parte dominoruin comitum Nicolai et Petri Zriny cir
ca res ecclesiasticas irrepere ; eos hisce litteris noatris 
non solum jure Tutoris, verum etiam jure Primatiae... tol 
lendos constituerimus“ stb.

**) Kerchelich az i. h,
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szenvedély ezen mederbe vette volt magát. 
A vallásos s vele a politikai szabadság kér
dése foglalta el a lelkeket, — s a kor nagy

Csárda volna biz ez, de csöszháznak híják ;
Nem igen érzi meg azért a név híját —
Nyáron, őszön által, ha ki erre téved,
Szívesen látja a szomjazó vendéget.

De most üres, mivel téli idő vagyon,
Senkisem kopogtat — szól be az ablakon.
Mintha jobb helyre már ő itt nem is jutna :
Alszik az öreg csősz a kemencze sutba'.

Egy halovány asszony — menyecske volna még — 
Porolva csitítja sivító gyermekét;
Leteszi, fölveszi — de mit is csináljon —
S nagy hosszúkat csókol a picziny jószágon.

A gyermek nem ért szót, mindegyre dorombol, 
Ma sehogysem akar tudni az álomról.
Megrázza az anyja, nagyokat vet rajta —
Szinte megugrik a szundikáló macska.

Á
A D A R G Ó I  C S A L Á D  T R A G É D I Á J A .

— Elbeszélés. —

I.
Dargói Mátyásaié közli férjével észrevételeit.

— Nem is gondolnád Mátyás, kit lát
tam. Keresztleányunkat, a kis Málit. Mit 
mondok, kis Málit? Látnád csak öregem, 
mennyire megnőtt. Kicsi volt ezelőtt 17 
esztendővel, mikor a plébániára vittem ke
resztvízre, vagy ezelőtt 10 esztendővel, mi
kor a mi Katinkánkkal együtt játszott. 
Most már megnőtt és szép leány lett. No 
de megláthatod, eljő ma hozzánk. Tegnap 
érkezett haza Pestről a nevelőből. Ha a mi

Katikánknak is lenne Pesten gazdag nagy
nénje, őt is ott neveltettük volna, azaz 
hogy neveltette volna a nagynénje, mint 
Málit; azonban Katinka megelégszik vele, 
mit a mi kis városunkban tanult. Bizony 
Odvosiék sem adhatták volna Pestre ne
velni Málit, ha a nagynéne nincs, hisz nem 
vagyonosabbak mint mi. Meglásd, Máli 
egy kicsit kényes lesz a mi egyszerit kis 
városunkban vele, és Katinkának sokszor 
fog dicsekedni.

— Hogy tetszik keresztleányunk. Szó 
sincs róla, hogy csinos ne volna, hanem

A C S Ő S Z H Á Z .

férfiait nem a csatatéren, hanem az egy
házi szószéken és a diplomatia mezején 
kell keresnünk.

(Folytatjuk.)
* SALAMON FERENCZ.

„Csicsija angyalom, csicsi no, tente ne -—u 
S hogy mind sir a gyermek : maga is sir vele. 
Megereszti jajját sziveszakadottan,
Mint a melyik háznál egy kedves halott van.

— Rég alszik a kicsiny, de a szegény anya, 
Mintha csak ujdonat uj sirra omlana,
A nagy asztal sarkán mindegyre kesereg — 
Mig a szelíd álom béköt mindeneket.

S az, ki most kujtorog uttalan utakon, —
Hu feleségének karjai közt vagyon,
Nem csavargó betyár, nem a szegény legény : 
Hanem a régi szép karcsú juhászlegény.

S a rongyos kis csöszház megszépül, népesül, 
A szép esztendőkből sok kedves megkerül; 
Csöndes nyugodalom lakik most ide ben — 
Alszik a jó asszony boldog édesdeden.

Egyszerre fölijed, megzörrent valami,
Az ablakhoz szalad, nem jön-e valaki. . .
— Csak a szél veszködik, taszít egyet néha:
S mint akasztott ember meglódul a gémfa.

TOLNAI LAJOS.
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azért Katinka is van olyan leány mint ő, 
habár Málinak öltözete is sokat tesz. — 
Mondtam ugy-e, hogy Máli dicsekedni fog? 
De nemcsak hogy kérkedő, hanem lenézd 
is Katinka irányában. Egészen megütköz
ve kérdezte, hogy Katinka nem tud zon
gorázni? Természetesen hogy nem tud. Máli 
jól zongoráz (mint saját maga erősíti) de 
nem tudom, hol gyakorolja magát, miután 
az egész városban csak két zongora van. 
A szép Málika leányunk öltözetére is mon
dott valamit. Azt állítja, hogy nem diva
tosak. Az d ruháján ugyancsak sok fodor 
és halcsont van; ha elnyövi, itt nem tud
nak a szabók olyat varrni. Erre meg azt 
felelte, hogy a papa majd hozat Pestről. 
Mindig kész nála a felelet. Újságot is já
ratnak, nem olyat mint te Mátyás, hanem 
olyat, melyből meg lehet tudni, milyen di
vat van a nagy világban. Katinka egész 
gyönyörűséggel lapozgatta végig, és úgy 
látom, szeretné, ha mi is járatnánk. Ejh 
édes öregem, bizon) kitelnék tőlünk, ha Od- 
vasiéktól kitelik. És szó a mi szó kedves 
férjem, Katinkának szüksége volna uj ru
hákra is. Ma, mikor Málival együtt men
tek az utczán, utánok néztem, és az jutott 
eszembe, hogy miért kellene a mi lányunk
nak közönségesebb ruhákban járni, mint 
Málinak.

— Ú gy veszem észre, hogy|Odvosiné 
is pesti szabású ruhákat hord. Sokkal dí
szesebben öltözik mint azelőtt. Ha végig 
akar menni az utczán Málival, szükséges is. 
És végtére is a ruha sokat tesz. Jól mond
ják, hogy a ruha tisztesség, de Katinka di
vatlapja is jól mondja, hogy az öltözet 
olyan, mint a könyveknél a bekötés: a 
legjobb könyvet is örömestebb veszszük 
kezünkbe, ha díszesen van bekötve. --- Te
kints ki csak Mátyás az ablakon! Épen ott 
megy az öreg Odvosi. Nézd csak, még d 
is levetette megszokott szürke ruháját. Te 
is csináltass öregem olyan öltönyt. Odvo
si val egy fokon állsz, s bizon’, ha neked 
volnék, nem hordanám az utczán azt a kék 
kabátot. Bátran félreteheted, már egy éves. 
A mi engem illet, azt tartom, hogy én sem 
állok semmiben alább, mintOdvosiné. Nem
de öregem, ha akarjuk, nekem meg Katin- I

kának is lesz olyan nyakékünk, karpere- 
czünk, mint nekik ?

—- Tegnap a vasúton egy nagy fe- 
nyoládát hoztak Odvasiékhoz. Tudod mi 
volt benne? Ki sem találnád. Zongorát 
hoztak. Városunkban Odvosiéknak van a 
harmadik zongorájok. Most, hogy az ablak 
alatt eljövék, hallottam is, hogy játszott 
rajta a leány. Bizony szebb hangja van, 
mint a gitárnak. Szegény Katinka, inkább 
semmit se tanult volna, mint gitározni. Meg 
is tiltom, hogy többé jfcugitározzon.

— Mátyás, hallottad az egyszeri em
ber történetét, a ki egy pár aranyos czipot 
talált ? Hallgasd meg csak. Egy ember út
közben egy pár aranyos czipelldt talált. 
Szép volt és tetszett neki. Hanem a fényes 
saru nem illett ruhájához, de azért mégis 
viselni akarta. Szép drága ruhát vett hozzá. 
Hanem a szép drága ruliaVmeg nem illett 
kis házához. Eladta földjét, és nagyobbat 
építtetett. Tett még egyéb bolondságokat 
is, hanem mit untassalak vele, a nélkül is 
tudod. . . Épen ráillik a mese Gdvosiékra 
is. A leányuk fővárosi nevelést kapott, fran- 
cziául beszél, zongoráz, és divatosan öltö
zik. Ezen a nyomon kell járni a szüleinek 
is, mert nagyon feltűnnék, ha csak Málin 
suhogna a selyem ruha. Zongorát is vettek 
a többi bútorok közé. A zongora egészen 
uj, a bútorok kopottak. Láttad tegnap azt 
a három szekeret, melyen az uj jbútorokat 
szállították Odvosiék? Ma már a kapu sas
fáit ásták ki, kőoszlopot raknak helyibe, és 
festett kaput akasztanak rá, ennek a köze
pén lesz az utcz’ajtó is, nem külön egy 
kis teknő alatt, mint nálunk. Hallom, a há
zat kívül halvány zöldre meszelik, a szo
bákat pedig kifestik. Minden megváltozik, 
mint az egyszeri embernél, a ki az aranyos 
czipot találta.

— Odvosiék egészen átalakították há
zukat. A két kőoszlop ott áll a kapu szá
mára, mindenik hegyében egy-egy nagy 
golyó. A kapu olajos festékkel bekenve, 
még csengő is van rajta. A külső falak hal
vány-zöldek. Épen Odvosiéktól jövök, meg
látogattam őket. A szobák virágbokréták
kal vannak tele festve; szép nagy tükrök, 
bútorok mindenütt. A mi szobáinkat nem
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is lehet velők hasonlatba hozni. — Odvo
siné mondta, hogy mindez Máli kedvéért 
történik. Máli nagy leány, s a mostani vi
lágban úgy szokás, hogy ha felnőtt a leány, 
mindent meg kell tenni kedvéért. Az efféle 
dolgokra sokat adnak. Tudom én, mi lap
pang mind ez alatt. Odvosiék fényes ház
tartást akarnak vinni, hogy a vidék fiatal
jait egybegyüjthessék; talán már ki is sze
melték Máli számára a férjet. És meglásd 
Mátyás, a leány szép szerencsét fog ez által 
csinálni. Nem irigylem tőle, hanem ha 
mégis Katinkára, és a mi egyszeríí háztar
tásunkra gondolok, azonnal eszembe jut, 
hogy leányunkat ilyen nagy szerencse so
hasem fogja érni. Valamelyik közönséges, 
bárgyú városi tisztviselő, vagy gazdatiszt 
veszi nőül. No, gondolom, mint fognak Od
vosiék kérkedni akkor. Hidd el Mátyás, 
kivált Odvosiné nagyon kérkedő, már több
ször tapasztaltam, hogy mind velem, mind 
Katinkával némi leereszkedéssel beszél. Pe
dig épen nincs mivel kérkedni, ha Málinak 
nem volna Pesten gazdag nagynénje, se 
francziául nem beszélne, se zongorázni nem 
tudna; aztán Katinka szebb leány, mint 
Máli, és végre vagyunk oly gazdagok,mint 
ők. Epen nincs mivel kérkedniük: hanem 
persze, hit Máli gazdag, előkelő férjet kap, 
míg Katinka csak közönséges szerencsét 
csinál, akkor lesz ok dicsekedni.

— Nem mondtam ? Odvosiékhoz kez
denek a vidék legderekabb ifjai járni. Mu
latnak , tánczolnak. Szegény Katinkánk
nak a sótiszt fián kívül semmi ismeretsége 
sincs, ez pedig szóba sem jöhet. Pedig gon
dolni kellene nekünk is leányunk jövőjére. 
Mátyás! nem vagyunk-e mi ép oly vagyo
nosak, mint Odvosiék? Nem lehetne-e ne
künk is kőoszlopos kapunk, festett szo
bánk, uj bútorunk? Bizon lehetne. Nyiltan 
kimondva, édes férjem, szeretném is ha 
volna. Engem boszantani kezd, hogy Od
vosiék felül akarnak rajtunk emelkedni. 
És kezdik élőnkbe helyezni, mindenütt 
előbb jőnek szóba, mint mi. — Máskor, ha 
színészek jöttek városunkba, az igazgató 
mindig előbb jött el hozzánk pártfogást 
kérni, most előbb volt Odvosiéknál. Ők 
páholyt béreltek ki, mi két ülőhelyet, pe

dig egy páholy nekünk is jó volna, mert 
akkor Vilmos is velünk, jöhetne mindig. —  
Épen a tegnapi előadáson, mikor a színpad 
grófi termet mutatott, Odvosiék bútorából 
láttam ott sokat. Lásd, oly szép bútorzatuk 
van, hogy a színészek a grófi termekbe 
kölcsön kérik. — Édes öregem, ugy-e mi 
is kifestetjük a szobákat, kirakjuk ezeket a 
vén székeket és pamlagokat ?

— Holnapután valami mulatság lesz 
Odvosiéknál, pedig senkinek sincs se szüle
tés-, se nevenapja. Bennünket is meghív
tak. Mindenesetre ott leszünk. Odvosiné 
mondja, hogy ezentúl gyakran tartanak 
házi mulatságokat, s mindig szép társaság 
lesz együtt.

— Mit szólasz, öregem, az Odvosiék 
mulatságához ? El kell ismerned, hogy 
mindnyájan jól mulattak, mi is. Katinka 
nehány derék fiatal emberrel ismerkedett 
meg. Meghíttam őket, hogy olykor láto
gassanak meg bennünket. Most már ne
künk is van olyan házunk mint Odvosiék- 
nak, habár nekik egygyel több szobájok 
van. Észrevehetted, hogy Katinkával min
denki milyen szívesen társalgott. Máli bí
zón7 nem szebb nála. Igaz, hogy Katinka 
még kissé tapasztalatlanabb, gyermeke
sebb, és nem tud oly vidáman csevegni, 
mint Máli, de nem növekedett Pesten. Kü
lönben Máli kaczér is.

— Holnap már a negyedik mulatság 
lesz Odvosiéknál. Szeretném tudni, miért 
kell nekünk hozzájok menni, ha mulatni 
akarunk. Azt hiszem, rendezhetnénk a tél 
folytán mi is néhány estélyt. Odvosiék meg
láthatnák, hogy lenne oly fényes, mint az 
övék. Bizd csak reám öregem. Egy hét 
múlva mi adunk esti mulatságot. — Lásd 
Mátyás, ezt Katinka kedvéért meg kell 
tennünk; hadd legyen tárva a mi ajtónk 
is a környék legderekabb ifjai előtt, és 
akkor választhatunk a leány számára. Ez 
Odvosiék czélja is. Odvosiék azt hiszik 
fösvénykedünk, pedig mi épen nem va
gyunk fösvények. Kedves férjem, néhány 
mulatságot nekünk is kell rendeznünk. 
Mutassuk meg, hogy nem vagyunk fösvé
nyek. — Nem tudom, miért ránczol od ösz- 
sze homlokodat. Ugyan kérlek, Mátyás,
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mondd el kifogásaidat, és ha helyesek lesz
nek, hát ne rendezzünk egyetlen mulatsá
got is ; én nem erőltetlek. De azt is meg
mondom, hogy többé az Odvosiék mulatsá
gaira sem megyünk el, hanem itthon ma
radunk, Katinkával együtt. Jobb is annak, 
a szegény leánynak csöndesen itthon ülni. 
Megszakítjuk az ismeretségeket, melyeket 
eddig kötött. Ideje volna pedig, hogy Vil
mos is forduljon meg társaságokban. Már 
23 éves, s még eddig a város határán sem 
volt túl. Ilid, hogy minél gyakrabban ösz- 
szejőjön olyanokkal, a kik túl is jártak a 
határon. — Hej Mátyás, te ugyan nem so
kat törbdöl gyermekeid boldogságával. . . 
Majd beszélünk még erről, most látom, 
nagyon komoly arczczal hallgatod.

— Odvosiék mérgelődnek. A mi mu
latságunkon is oly jól mulatott mindenki, 
mint nálok. Ugy-e,te is jól találtad magad? 
A város előkelői mind nálunk voltak. A 
fiatal Szőregi alig beszélt más valakivel, 
Katinkán kívül. Pedig, ha nem csalódom, 
ezelőtt Máli körül szépelgett. Odvosiné 
görbe szemmel is nézte. Szőreginek egész 
faluja van, s alkalmasint számítottak reá. 
Finom, derék fiatal ember. Nemde öregem, 
Katinkának nagyon jól áll a kék selyem 
ruha. Mindig mondtam, hogy szebb leány, 
mint Máli. — Nézd, nézd, kocsi állott meg 
házunk előtt. Farkast emlegetünk és kert 
alatt jár. Szőregi jött látogatni. Mennyire 
fognak majd Odvosiék mérgelődni.

— Hallgass csak reám, Mátyás. Külö
nös történt velünk. Velem és Katinkával 
a templomban. A haragtól még most is 
reszketek. Kár hogy ide haza maradtál és 
nem jöttél velünk a misére. Ott voltak a 
templomban Odvosiék is. Az öreg úrral 
együtt hárman tele ülték az első széket, 
pedig máskor én is, Katicza is belefértünk, 
és én huszonhárom esztendő óta mindig 
abban a székben hallgattam az ajtatossá- 
got. Ma kiszorultunk Katiczával együtt, és 
leghátúl, a timárnék közt kellett helyet 
foglalnunk. Kicsi hija, hogy az erős bőr
szagtól roszúl nem lettem. Kiszorultunk 
székünkből Odvosiné és kedves leánya 
csipkéi miatt. Mint látom semmibe sem ve
szed, pedig ez sértő. Mikor padunkhoz me

gyünk és én felszólítom Odvoúnét, hogy  
engedjen számunkra egy kis helyet, szára
zon azt felelte, hogy akkor nagyon össze 
kellene szóródnunk s a ruhák meggytirőd- 
nének. Mi aztán hátra mentünk, az első 
széktől az utolsóhoz, nehogy összetörjük 
szép ruhájokat. Hidd el Mátyás, pedig elfér
tünk volna a székben.

— Odvosiné gúnyolódni kezd. Ma
véletlenül találkoztunk az utczán. Azt mond-/
ta: „Epen most láttam Szőregi urat, bizo
nyosan önökhöz ment.“ — Valamire czél- 
zott. Tudom jól mire, hanem épen az nem 
tetszik neki, hogy Málira nem lehet ily 
czélzásokat tenni. Azt hitték, Szőregi nőül 
veszi Málit. Nem is volna rósz. Azonban 
oly derék fiatal ember, mint Szőregi, 
nem sokat ad arra, ha valaki Pesten volt 
növeldében. —■ Odvosiné, míg együtt be
széltünk, sajátságosán mosolygott. Irigység 
volt egész arczán. Éz az elbizakodott csa
lád azt hitte, hogy előbb áll nálunk. Most 
boszankodik, látva hogy épen nem úgy 
van. Legjobban boszantja azonban, hogy 
Szőregi csak ritkán látogatja őket. Hall
hattad te is, hogy itt-ott már együtt emlí
tették a Máli nevét a Szőregiével, és jö- 
vendölgették, hogy egy pár lesz belőlük, 
mert nyilvános dolog, hogy Szőregi szüléi 
szeretnék, ha fiók mielőbb megházasodna.— 
Ejh öregem, már ismét komor vagy.

— Mátyás, ma nem megyünk el az Od
vosiék mulatságára. Azt izentettem, hogy 
Katinka beteg. Mért is mennénk el? Ú gy  
tartom, nem illendő mindig megjelennünk. 
Még azt gondolhatnák, hogy örvendünk 
meghívásuknak. Katinka máshol is talál 
finom társaságot, nemcsak nálok.

— Épen most izentette Odvosiné, 
hogy nem fog ma este nálunk megjelenni, 
mert beteg. Értem. Forr benne a méreg, 
hogy múltkori meghívásukat mellőztük. 
Tromfra tromf, — gondolta: hanem én 
csak mosolygok. Mit veszítünk az által, ha 
otthon maradnak. Bizon' semmit. Ez azon
ban még is sértés reánk. Visszautasítás meg
hívásunkra. Szó sincs róla, hogy Odvosiné 
beteg volna, oly egészséges, mint a makk. 
Igaz, hogy Katinkának se volt semmi baja 
a múltkor, de — de — mi nem akartunk

M i
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terhökre lenni. Aztán még1 mindig nem fe
lejtettem el, hogy templomi székünkből ki
szorítottak.— Édes öregem, jó gondolatom 
van. Legközelebbi mulatságunkat akkor 
rendezzük, mikor Odvosiék. Ismerő'seink 
ugyanazok, a kik nálok szoktak megjelen
ni. Megláthatod, mennyivel több tiszteló'nk 
van nekünk. Reményiem kedves férjem, 
nincs kifogásod tervem ellen. Diadalmas
kodni fogunk Odvosiékon.

— Mit mondtam ? Nálunk voltak töb
ben. Odvosiék vendégei elfértek egy asz
talnál. Szó'regi itt volt, és mindig Katinká
val tánczolt. Gondolhatod, mennyire bo- 
szusak lehetnek Odvosiék . . . Valamit 
vettem észre az este. Szó'regi csakugyan 
szerelmes Katinkába. Egy szál virágot kért 
tőle. Katinkától nem lett volna illendő meg
tagadni, adott neki, s a derék fiatal ember 
megcsókolta. En istenem, miért nézesz oly 
erősen reám, a virágot csókoltá meg, nem 
Katinkát.

— Férjem, Mátyás! ez még is sok. 
Nem tűrhetem tovább. Ma ismét elfoglal
ták Odvosiék rendes helyünket a templom
ban, s mi újra hátul kaptunk ülést. Kész
akarva tették-, mert Odvosiné mindenké- 
pen boszantani akar bennünket. Nem szól
tam semmit, hátra mentünk Katinkával, de 
kijövet a templomból megvártam Odvosié- 
kat. Ingerült voltam, és figyelmeztettem, 
hogy én már 23 év óta mindig egy helyen 
hallgattam az isteni tiszteletet, és nagyon 
megszoktam helyemet. Azt felelte, hogy a 
a templomban minden hely egyforma. E l
hiszem, de én a predikálószék közelében 
szeretek ülni. Azt mondta, hogy ő is. De én 
már 23 év óta ülök ott, és szeretnék ezen
túl is ott ülni. A beszélgetésnek Szó'regi 
vetett véget, a ki hozzánk csatlakozott és 
hazáig kisért bennünket. Szó'regi a két 
leány nyal elől ment (Katinka mellett), mi 
hátúi, s igy újra alkalmunk lehetett Odvo- 
sinéval tovább folytatni a beszédet. „Jövő 
vasárnap szeretnék rendes helyemen ülrfi“ 
szóltam hozzá , mire vállat vont. Tudom, 
hogy azt akarta vele értésemre adni: ha 
előbb ott leszünk mint ők, elfoglalhatjuk, 
ha pedig nem, kiszorulunk. Én pedig 
harangozás előtt soha sem megyek tem

plomba. Még inkább ingerült lettem, sokáig 
nem szóltam, ő sem, mig végre kijelentet
tem, hogy, ha ugy tetszik, foglalják el he
lyünket, szót sem érdemel az egész, hanem 
feljegyzem magamnak. Ezzel aztán elvál
tunk. -r■ Mért redőzöd össze homlokodat ? 
Odvosiné kereste az alkalmat, hogy szó
váltásra kerüljön a dolog, most elérkezett. 
Én többé se mulatságaikban részt nem ve
szek, se át nem lépem küszöbüket. Sértve 
érzem magam. Talán nincs is okom. Jól 
van jól. Ma rósz kedved van.

— Nincs a városban ház, a hol oly 
kedélyes társaság gyűlne össze, mint ná
lunk. Örülök is neki. Katinka vidám, és 
Vilmos jó barátokra tett szert. Magad 
mondtad sokszor, hogy a jó barátok min
den gazdagsággal felérnek. Vilmos egészen 
átváltozott köztük: kedélyesebb, csinosab- 
ban öltözik. Meglásd, a fiú jó házasságot 
köt, mert darab idő óta a nők körül is 
ügyesebben mozog, mint ezelőtt. Örvend
hetünk kedves öregem, hogy ilyen két 
gyermekünk van. Szőreginek Vilmos leg
jobb barátja. Természetesen, hisz Katinká
nak bátyja. — Szó'regi mindig keresi az 
alkalmat, hogy Katinka közelében lehes
sen. Nagyon elégült vagyok öregem.

— A színházi bérlést meg kellene újí
tanunk. Az ülőhelyek nagyon kényelmet
lenek. Páholyt kellene vennünk, akkor te 
is mindig eljöhetnél. Aztán Odvosiéknak 
is páholyuk van. Kereken kimondom, nem 
csak előtted Mátyás, hanem mindenki 
előtt, hogy Odvosiék elsőbbségét semmi
ben sem akarom eltűrni. Reményiem, nem 
lesz ellenvetésed nehány forint kiadás miatt. 
Igaz, túlságosan költekeztünk, de már nem 
soká tart. Mindig várom, hogy Szó'regi 
megkérje Katinka kezét. A városban már 
mindenki tudja, hogy szereti leányunkat. 
Nem lehet kételkedni, hogy neje is lesz 
mihamar. Különben mi czélból látogatna 
bennünket oly gyakran. Ha aztán leányunk 
férjhez ment, csöndesen összehúzzuk szár
nyunkat. Bennünket öregeket az egysze
rűség illet meg. Tudom én kedves férjem, 
hogy igy sokáig nem folytathatjuk, mert 
nem vagyunk dúsgazdagok.

— Beszélik, hogy Máli férjhez megy.



202

Tenkei Endre kérte meg, és meg is kapja, 
legyenek szerencsések! Ú gy hallottam, 
hogy egy hét múlva meg is lesz a menyeg
ző. Meg nem foghatom, hogy Szőregi mért 
késik.

II.
Az öreg Dargői Mátyás közbe szól.

— Zsuzsánna, tudod-e, hogy ma pénzt 
vettem kölcsön, csakhogy helyre pótolhas
suk az árvák pénztárából kivett összeget ? 
A pénztárt a közelebbi napokban vizsgálni 
fogják. Zsuzsánna! nem szeretnék többé 
onnan venni ki csak egy fillért is. A köz- 
bizodalom tett a községi árvák gyámjává, 
egész családom becsületébe kerülne, ha e 
pénztárból hiányzanék valami. Ejh, Zsu
zsánna, tovább nyújtózkodtunk, mint taka
rónk ért. Nem jó a húrt fesziteni. Zsuzsán
na, a mi pénzünk volt, kiadtuk, hozzá még 
adósságot is csináltunk. Ez a zajos, fénylő 
élet nem illik házunkba. Odvosiék tehet
ték. Málinak gazdag nagynénje van, a ki 
segiti. — Zsuzsánna, jól megjegyezd a mit 
mondtam.

—- Feleség, valamit akarok mondani. 
Nem tudom, darab idő óta nyomja valami 
az oldalamat, sokszor kell fejemet rázni, 
mormogni, de most szólok is. Lásd, édes 
Zsuzsánnám, Szőregi ur e pillanatban épen 
nálunk van, s te magukra hagyod őket 
Katinkával. Jól van, jól! tudom hogy kell 
nekik is olykor háboritlanúl beszélni 
együtt, hogy megérthessék egymást, mert 
mint mondod, csakugyan szerelmesek, és 
Szőregi nőül is fogja venni, (óhajtom is a 
dolog végét,) de azért nekünk úgy kell te
kinteni Szoregit, mint látogatót, a ki ép 
úgy látogat bennünket, téged Zsuzsánna, 
és engem, mint Katinkát. Darab idő óta 
majd mindennapos a háznál, szinházba, 
templomba mindig elkisér, és nagyon bi
zalmas, mintha csak a családhoz tartoznék. 
Jó — jó! én sem bánnám, ha már csalá
dunk tagja volna, de még nem az. Az em
berek már úgy tekintik, mint ha komoly 
szándékkal tenné látogatásait ; vannak 
olyanok is, a kik azt hiszik és azt terjesz
tik, hogy Katinkát soha sem fogja nőül

venni. — Ej dehogy csak Odvosiné mond
ja, mondhatja más is, és elég nem szép tő
lünk, hogy mi meg nem hiszszük. Gondold 
csak, édes Zzuzsánnám, ha Szőregi mást 
gondolna és nem venné nőül Katinkát: 
mit mondanának akkor az emberek? Nevet
nének, azt mondanák hogy nagyravágyók 
vagyunk és Katinkát is úgy tekintenék. 
Nem jó, ha az emberek nyelvére kerül va
laki. Lehet olyast is beszélni a mi épen 
nem igaz, s mégis akadnak a kik elhiszik, 
vagy terjesztik. Azért, édes Zsuzsánnám, 
menj a másik szobába, a hol Katinka és 
Szőregi van. Igen, igen Zsuzsánna. — Mi 
ez ? Mit mondasz ? — És te dicsekszel ve
le? Láttad, hogy Szőregi megcsókolta a 
leányt? Bocsáss, én megyek be s mondok 
valamit Szőreginek. Hát neje már neki Ka
tinka, vagy jegyese ? — Most az egyszer 
még hallgatok szavadra és nem szólok 
semmit, mert ingerült vagyok s magam is 
azt hiszem, hogy Szőregi csakugyan fele
ségül veszi. Nem akarok mindent elronta
ni egy-két szóval. Zsuzsánna, Zsuzsánna!

— Nem is sejted, milyen zavarban 
vagyok. Ismét pénzre van szükséged. Mi
nek olyan fénynyel ülni meg a Katinka 
születésnapját? Talán azért,mert Odvosiék 
is fényesen megülték a Máliét? Málinak 
vagyonos férje van. Zavarban vagyok 
Zsuzsánna. Nincs pénzem, adósságot pe
dig nem akarok csinálni. Elmúlik az a nap 
csöndesen is. Kérlek, ne emlegesd Odvosié- 
kat, mi közünk nekünk Odvosiékhoz ? Bár 
eddig se gondoltunk volna velők. Sokszor 
mondtad már, hogy vége lesz, de még 
mindig tart. Es meddig tart? Nem sokáig? 
Hallgass, hallgass! — No, no, mért dob
tad úgy az asztalra azt az ollót? Ingerült 
vagy Zsuzsánna, és nagyon csalódol, ha 
azt állítod, hogy fösvénykedem. Dehogy 
fösvénykedem, bár fösvény volnék. Nincs 
semmi készpénzünk, s még ez soha sem 
történt. Lehetne, lehetne pénzünk, az igaz, 
de minek kölcsön venni, ha nem szükséges. 
Természetesen hogy nem szükséges, akár
mit mondasz is. — Ha épen akarod, ám le
gyen; nem szeretem hallgatni sz e m re h á 
nyásodat. Megtartjuk Katinka születésnap
ját. De kölcsön nem veszünk pénzt; ha va



203

laki megtudná, azt gondolhatná, hogy sok
kal roszabbul állunk, mint voltaképen. Én 
pedig sokat tartok hirnevemre. — Még e 
héten megvizsgálják az árvák pénztárát, 
azután . . . Zsuzsánna, de ez igazán utolsó 
lesz!

— Ismét valami mondanivalóm van. 
Tudom hogy nem szereted meghallgatni, 
de azért még is csak elmondom. Sokáig 
hallgattam, de most beszélek róla. Vilmos
ról akarok valamit mondani. Ez a fiú na
gyon megváltozott, azonban nekem nem 
tetszik ez a változás, jobban szeretném, ha 
a régi volna. Igenis, Zsuzsánna, sokkal 
jobban szeretném, ha itthon ülne, mikor 
nincs dolga, mint hogy soha sem ül itthon. 
Hol van? Tudom hogy barátainál, azok
nál az újabb barátainál, a kikkel nem ré
gen ismerkedett meg, s a kik (köztünk le
gyen mondva Zsuzsánna) néhányszor túl 
a rendin vigadtak nálunk. Nem emlékszem, 
hogy Vilmos esti 9.— 10 órán túl elmaradt 
volna, most megtörténik, hogy nem is hál 
itthon. Ha kérdezzük: hol töltötte az éjét? 
azt feleli: ez vagy amaz barátomnál vol
tam, jól múlattunk, az idd eltelt, észre sem 
vettük hogy reggel van. Ha ez csak ritkán 
történnék, fel sem tűnne. Mondom, asszony, 
hogy Vilmos nagyon megváltozott. Nézd 
csak figyelemmel arczát i s : sápadt, beesett 
és szemei bágyadtak. A múltkor beszélge
tés közben elaludt a pamlagon. Bizonyosan 
akkor az egész éjét barátaival, dőzsölés közt 
virrasztotta át. Hallgass, hallgass Zsu
zsánna, én nem csinálok semmiből nagy 
dolgot, csak figyelmemet nem kerüli el 
semmi. Megmondom, mi aggaszt. Vilmos 
kártyázik. Különös kérdés Zsuzsánna, 
hogy honnan okoskodtam ki. Elmondom 
ezt is, mert nem szoktam a levegőbe be
szélni. Többször megtörtént, hogy rnúlat- 
ságaink alkalmával kártyajáték is fordult 
éld. Leginkább Vilmos mostani barátai 
szerettek a kártyás asztalokhoz ülni, s az
tán, nem gondolva se tánczczal, se mulat
sággal, reggelig ott ültek. Tudom, tudom 
Zsuzsánna, hogy nem játszottak sok pénz
be, nem is azt akarom mondani. Vilmos 
sokszor hozzájok csatlakozott, kártyázott 
velők, s láttam arczárói, hogy tetszik neki

| a mulatság, Megengedj Zsuzsánna, én az 
| arczról is tudok egy keveset olvasni. Nem 

akarom neked hosszasan fejtegetni, hogy 
a kártyázás mellett mennyire le lehet ol
vasni a játszók arczárói, kinek van szenve
délye a játékhoz. Vilmosnak ilyen szenve
délyt mutatott arcza. Neliány krajczárba 
játszottak csak, még is játék végével Vilmos 
10 irtot s nehány krajczárt kért tőlem, 
hogy veszteségét kifizethesse. Nem, Zsu
zsánna, én nem a 10 frt s nehány kraj- 
czárért szólok, habár ennyi sem való a 
sárba dobásra, de Vilmos még soha sem 
játszott pénzre. Olykor téli estéken tartliz- 
tunk ketten, az igaz, de csak dióra, mogyo
róra, vagy épen babszemre. — Nem régi
ben (már nem emlékszem a napra) a ka
szinóban kártyaasztal mellett találtam. 
Társait mind szenvedélyes játszóknak is
mertem. „Te játszol Vilmos ?“ kérdeztem. 
„Unalomból atyám, és nyerek.“ Félre ül
tem és olvasgattam. Egyszer kipirult arcz- 
czal A ilmos jd felém. „Kényszeritettek 
hogy játszszam, — szólt zavartan — én 
játszottam és vesztettem, aztán nincs nálam 
annyi pénz, hogy kifizethessem.“ „Mért 
játszottál tovább is, mikor már elvesztetted 
pénzedet?“ — kérdeztem szigorún. „Azt 
hittem, visszanyerem még.“ — Vilmosnak 
20 frtra volt szüksége. Nálam nem volt 
ennyi pénz, kénytelen voltam egyik isme
rőstől kérni, a mi nagyon kellemetlen volt 
rám nézve. Megdorgáltam a fiút és átadtam 
neki a pénzt. — Félek, hogy komoly sza
vaim mitsem használtak, Vilmos folyvást 
kártyázik. — Uj barátai vagyonos ifjak, 
sokkal vagyonosabbak mint o, költsége
sebben mulatnak, a mit Vilmos nem tehet, 
s még is mindig velők van. Neki havon- 
kint csak 40 frt fizetése van a sóháztól. 
Ú gy hallom, uj öltönyéért adós maradt, a 
mi még egyszer sem történt. Mondom 
Zsuzsánna, Vilmos ellen sok kifogásom
van.

— Ej, kis leányom, milyen kedvetlen 
vagy. Ülj ide mellém, már régen nem néz
tem a Szemed közé. Mondd csak, mért vagy 
nehány nap óta szomorú ? — Ah, jó estét 
Szoregi ur! Istenem, Katinka, talán beteg 
vagy! Nézze Szoregi ur, milyen halavány



204

Katinka, s hogy remeg. Jaj kis lányom, az j 
igaz hogy mosolyogsz, de nem igy szoktál 
te mosolyogni. Azonban Szőregi ur majd 
szórakoztat.

— Zsuzsánna, Katinka egyre szomo
rú, sápadt, és szótalan. Bizonyosan beteg. 
— Katinka! beteg vagy te ?

— Micsoda nap is van ma? Ah igen, 
szombat. Nemde Zsuzsánna, Szőregi vasár
nap óta nem volt nálunk? Máskor minden 
héten legalább háromszor meglátogatott. 
Igaz, emlitette a múltkor, hogy a mezei mun
kák ideje kissé le fogja kötni. Holnap bi
zonynyal meglátogat bennünket. — Sze
gény Katinka, úgy látszik beteg.

— Zsuzsánna, mondd meg őszintén, 
nem találod-e különösnek, hogy Szoregi 
már két hét óta nem volt nálunk? Az 
imént találkoztam vele az utczán, de oly  
sietve ment, hogy alig üdvözöltük egy
mást. Bizonyára sürgős ügye volt.

— Fogadni mertem volna,hogy itt talá
lom Szoregit, és ime, elvesztem vala a foga
dást, mert nincs itt. Az utczán ismét találkoz
tunk, azaz csak láttuk egymást, mert előt
tem egy pár lépésre egy sikátorba tért le. 
Azt hittem, hozzánk jött.

— Hogy mondtad Zsuzsánna? Füred
re akartok menni, az orvos javasolta Ka
tinkának? Szegény leány, tehát csakugyan 
beteg. Az este láttam, hogy lopva könyet 
törült ki szemeiből. Bizonyosan az szomorit- 
ja, hogy Szoregi már majd egy hónap óta 
nem volt nálunk. Mi is lehet ennek oka ? 
Hallgatok, hallgatok Zsuzsánna, de a mit 
elhallgatok, emészti belsőmet. Szoregi so
ha sem veszi nőül Katinkát, s a szegény 
leány szereti. Tehát menjetek fürdőre, Ka
tinkától nem tudnék most semmit sem 
megtagadni. — Hadd el kérlek, ne beszélj 
nekem Szőregiről. Ha nőül akarta volna 
venni Katinkát, bizonyosan nem késik ed
dig, s most egyszerre nem marad el a ház
tól. Megérdemelnéd Zsuzsánna, hogy szem
rehányásokat tegyek. Ezután ismét a régi, 
egyszerű emberek leszünk, mint voltunk 
egy év előtt.

III.
A világ beszélni kezd Dargóiékról.

-— Sajnálom az öreg Dargói Mátyást.
— Derék, becsületes ember.
— Azonban a felesége . . .
— Nagyravágyó, hiú asszony volt 

mindig.
*— Mindenki tudhatta előre, hogy fé- 

nyelgésöknek rósz következménye lesz.
— Oh, én régen tudtam, hogy saját 

zsebökből nem telik annyi, a mennyit elköl
tenek.

— Sejtettem én is, hogy az árvák- 
pénztárába is belenyúlnak olykor.

— Hiszen a pénztárból alig hiányzott 
1500 frt. Dargóiéknak pedig házok, szolle- 
jök is van, az öreg ur könnyen helyreütöt
te volna a csorbát, ha amúgy nem történik. 
Különben helyre is ütötte.

— Az árvák pénzének kezelését azon
ban még is elvették tőle.

— Nagy szégyen rá.
— Dargói Mátyás pedig büszke em

ber volt jó hírnevére.
— Mi haszna, ha a családja meg sem

mit nem gondolt vele. Nekem a leány sem 
tetszett; a fiú pedig . . .

—  Ki kell mondani, hogy gazember.
— Meglopta apját.
— Ha csak apját lopta volna m eg! de 

az árvák pénzét lopta el.
— Derék fiatal embernek ismertem.
— Az utóbbi időben kártyázott, vesz

tett, és titokban adósságokat csinált. Apjá
nak félt felfedezni bűnös dolgát, mert az 
öreg szigorú ember tudott lenni, ha akart. 
Egyik éjjel belopódzott apja szobájába, hol 
a pénztár állott, feltörte a szekrényt és meg
rabolta. Mikor el akart osonni, egyik cse
léd észrevette. Zajt ütött és megfogták. A 
pénzt elvették tőle, azonban összeszámítva, 
kitűnt, hogy még 1500 frt hiányzik. Dar
gói bevallotta, hogy azt ő költötte el, és 
szollejét kellett eladni, hogy visszafizesse.

— Es a fiú ?
— Még azon éjjel sikerült neki meg

szökni. Azóta senki hírét sem hallotta.
— Rósz vége lesz Vilmosnak.



— Szegény öreg ember!
— Szegény leány!
— Én az asszonyt most sem sajná

lom.
— De maga Dargói és a szegény 

leány.
— Mi történt ismét Dargóiékkal ?
— Szomorú dolog ez. Ismerte Dargói 

Mátyás leányát?
— Azt a nyúlánk, szőke szép leányt?
— Meghalt, a Balatonba ölte magát.
— Oly fiatalon! Miért ?
— Ki tudná megmondani. A leány 

már régen szomorú, bús volt. Azt hitték 
felőle hogy beteg, s azért mentek Füredre. 
Egyik reggel sehol sem találta anyja, a má
sik nap sem. Harmadnapon a Balaton egy 
holtestet vetett ki partjára. Katinka volt. 
Egyetlen sornyi írást se hagyott maga után, 
hogy mi űzte a halálba.

— Boldogtalan!
•— Dargóinét félhalva hozták haza 

Füredről, a leányt ott temették el.
— Én hallottam, mi vitte a szegény 

teremtést oly borzasztó lépésre.
— Ilyenkor beszélni szoktak minden

félét.

** *

— Tegnap az ifjú Szőreginél kár
tyázó társaság ült együtt, s vígan voltak. 
Éjfél után egy dúlt arczú fiatal ember ro
hant be az ajtón, Szőreginek tartott, s a mint 
feldöntgetve a székeket, előtte megállott, 
pisztolyt rántott ki zsebéből. „Nyomoréit 
csábitó! lakolnod kell testvéremért!“ — 
kiáltott, és mielőtt akadályozhatta volna

valaki, keresztül lőtte Szőregit, hogy azon
nal halva rogyott össze. A gyilkost meg
fogták, nem is szegült ellen. A szegény 
Dargói Mátyás fia volt, Vilmos.

----Ki hitte volna egykor felőle.
— És ki hitte volna, hogy a derék 

Dargói Mátyás ősz fejére ily súlyos kéz ne
hezedjék. ^

— Én roszat sejtettem, mihelyt lát
tam, hogy fényűzők kezdenek lenni.

*H: Hí

— Ki ez a görnyedt, ősz ember?
— Az árvák egykori pénztárnoka, 

Dargói Mátyás.
— Már sokszor találtam ezen az ut-

czán.
— Máshol nem is lehet látni, csak itt. 

Itt azonban elég gyakran.
— Mért?
— Házától ez az utcza vezet a várme

gye házáig, s ezt az utat mindennap meg
teszi.

— Megyei hivatalnok?
— Oh nem ! Egy rabot megy látogat

ni a megye börtönébe, a ki gyilkolás miatt 
15 évre van Ítélve.

— S ki ez a rab ?
— Tulajdon fia. Szomorú történet ez.
—- Talán senkije sincs más a szeren

csétlen öregnek?
— De igen, van felesége is, azonban 

soha sem lehet őket együtt látni. Az asz- 
szony is gyakran megy a tömlöczbe, de 
mindig egyedül. Mondom szomorú törté
net ez.

KAZÁR EMIL.

A M E N N Y  Á L O É J A .

Egy áloe valék a mennyországban.
Ott álltam millió virág között;
Körülem dúsan nyílva, illatárjok 
Kéjelgve szállt leveleim fölött.

S én mozdulatlan! — Rejtélylyelszivemben 
Hideg-nyugodtan álmodoztam ott -— 
Előttem egy angyalnak fény-alakja,
Mely majd ölelt, majd futya távozott

Oly hosszasan csüggött rajtam szemével,— 
Oly lázasan öleltek karjai. . .
Lelkének lángját érzém rajtam égni. .,
S megzendülének végre ajkai :

„Te lelkem kedvese, szivemnek titka vagy! 
Homályos bánatom a mennyek üdv-ölén.
Nem ragyogtat a nap, nem fényesít a fény — 
Sötét és bús maradsz — sötét és bús szivem..
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„Örök a boldogság az Eden kertiben,
Nem ismer könnyeket az égiek szeme —
Csak én, én sírhatok . . . .  ah ! mert a szerelem 
Mennyben, mint földön is, könnyezni megtanít!

„Előtted térdelek — úgy fáj a fájdalom!
Nem ismert vágyakat ébredni érezek. . . 
Nyugodt leveleid hideg zománcz havát 
Sovárgó, lángoló ajkakkal csókolom!

„Kell hogy megnyíljál forró szerelemnek, — 
Kell hogy megnyíljál esdö könyeimnek —- 
Legyek halandóvá bár habzó kebleden :
Több, mint az öröklét, a szerelem!“

S a mint az angyal bűv-beszédje hangzik 
S szól az idéző szenvedély,
A levelek köréből sugár, nyúlánk 
Bimbó-virágok szára kél.

S ezer kelyhéböl égi zengedelmek 
Szállnak fel büvös-bájosan — 
Gyönyörhymnusban, győzedelmi hangon 
Áradt a lángzó dalfolyam.

A mennyek végtelenjén szárnyal által 
Es mindenütt viszhangzó dalt talál —
A chéruboknak fényes légiója 
A zengő jövevény elébe száll.

Üdvözlik őt örök-való mosolylyal, — 
Udvözlik forró, vágyó lelkeik —
Az öröklétnek fényes örömkelyhét 
Gyönyörrel nyújtják szárnyas kezeik.. . .

S a szerelem hangjára nyílt virágnak 
Lánghymnusa csak egyet keresett....
Az angyalt, kinek teremtő szavára 
Egy ál-halálból igy föléledett.

S fölébredék. — Keblemben oly csodásán 
Csengtek az áloe harangjai. . .
Lelkem előtt állt kedvesemnek arcza ! — 
Oh ! jertek játszani szív álmai! !

WOHL JANKA,

F Á N C S Y  L A  J  0  S.
Született: 1809 aug. 26. 
Meghalt: 1854 dec. 24.

Szinész, rendező, igazgatósági ügyvivő. Az 
utóbbi czimet különösen az ő számára találták k i; 
nem akarták az aligazgatói teljes titulaturával 
megtisztelni, mert hiszen csak szinész volt.

Németül tökéletesen tudott, kiejtése bárme
lyik udvari színésznek becsületére vált volna 5 de 
neki sohasem jutott eszébe elpártolni tőlünk. Utol
só izig, szíve legmélyebb redőjeig magyar volt, s 
azon ügynek rendületlen hive, melyhez nem 
anyagi haszon reménye csábította, nem a kény- 
szerűség űzte, hanem az eszményiség túlsúlya, 
mely nem a kenyeret keresi midőn pályát választ, 
hanem az „est deus in nobis“-t követi, s a nyo
morral mit sem törődve, müvészszé vagy költővé 
teszi emberét.

Tudva van, hogy Fáncsy orvos-növendék 
volt; eszes, jó tanuló, — s ö mégis elment Nyékre 
és Baracskára vándorszínésznek; mert ez volt hi
vatása. Még akkor híre sem volt Pest-Budán az 
állandó magyar színészetnek. Nyéken egy becsü
letes öreg komédiás volt az igazgató, s köpczös 
neje a primadonna. No de, ha az idealista Don 
Quixotte a borbély réztányérát sisaknak, s a köp
czös pinczérnét herczegnönek képzelhető: miért

ne képzelhette volna Fáncsy a nyéki deszkákat a 
világnak, s a hordókat, melyekre a színpad épült, 
mind meg annyi világhordó Adásoknak. O itt a 
színészet mézes heteit élte; a porban, de vidoran 
mint az utszéli pacsirta. Az igaz, hogy a pesti 
stutzer hamar elrongyosodott, koplalt is ; no de 
estve herczeg volt; s mikor szerelmet vallott Ama- 
lazundának, az igazgatónőt az angoltünél is kar
csúbbnak látta. Az oly szorgalomnak és tüzlélek- 
nek, a milyen a Fáncsyé volt, csak hamar meg
nyíltak az akkori színészet magasabb regiói is. 
Mikor én 1834-ben Budára mentem, már ott talál
tam. A fiatal hősöket és szerelmeseket játszta, és 
pedig mint kedvencze a közönségnek. S méltán; 
mert ő nemcsak természeti hajlamokkal és,rado- 
mányokkal bírt, hanem tanulmánynyal is. 0  ké
pezte magát; idejének nagy részét — még később 
is — olvasással töltötte. A széptant alaposan és 
tudományosan értette. Kántorné többször mondta 
róla: ebből lesz valami, mert már is sokat tanult 
és tud; pedig Kántorné nagyon fukar volt a di
cséretben.

Fáncsyban az értelmiség az ihlettséggel 
többnyire öszhangzatban volt. Jói tudta ő, mit és
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miért csinál; csak néha ragadta el heve, de akkor 
is csakhamar megrántotta a gyeplöt. Bensőség 
volt szavalatában, s nem a modoros pathos, mely 
kiabál, tüzel, de azért nem gyújt. Azonkivül sza
valatát a tanulmány és gyakorlat művészivé is 
tette. Zengzetes, árnyalat-teljes és öszhangzatos 
volt az. Megtartotta ö a szüneteket, a nélkül, 
hogy Összetördelte volna a mondatokat. Magas 
értelmiségének köszönte, hogy hangsúlyozása min
dig correct volt. Kezével is tudott bánni, csupán 
tartása ellen volt némi kifogás: gyakran meggör
bült. Akkor a német sentimentalis darabok legin
kább divatoztak ; Páncsy ezekben, mint szerelmes 
és hős, elemében volt. Jobb volt ö szerepeinél; 
mert ö nem érzelgett, hanem érzett. Csak aztán 
jöttek a franczia romantikusok. „Tudor Máriában“ 
Gilbertet, „Borgiában“ Gennarot, „A nőtre-damei 
toronyőrben“ Claude Frollot ő adta; s különösen 
ez utolsóban az izzó, de elfojtott szenvedélyt pom
pásan tudta festeni. A Kántorné szavalatához igen 
jól illett az övé; mindkettejükben hév és bensőség 
volt. A művészi nyugalomnak ők nem adták a 
bágyadtság értelmét. Gyönyörű csengő baritonja 
később sem veszté el érczességét. Később felha
gyott a szerelmes és hős szakmával. Sokkal eszé- 
lyesebb volt, mintsem át ne látta volna, hogy 
Egressy és Lendvay mellett e téren már csak má
sodik lehet. A cselszövőkre ment át, s Megyeri 
halálával e szerepkört egészen átvette. Azonban, 
ha vendégszerepelni ment, még mindig szerelmes 
és hős szerepeit vette elő; mert tudta, hogy az 
ellenszenves cselszövők vidéken nem boldogul
nak. A tinóm, sima cselszövők igen sikerült sze
repei voltak; s ő is azok közé tartozott, kik a ve
res hajú, külsőleg is borzasztó szörnyetegek he
lyett, az emberibb alakokat honosították meg. A 
torzításoknak — finomabb ízlése egyátalában nem 
volt barátja. Kevés vonással egyszerűen jellem
zett, a kirívó színezést kerülte. Ezenkívül volt hu
mora is, mi annak jóizüséget adott. A komikum
ban ez még inkább emelte öt. Ezen szerepeiben, 
a hol kellett, az őszinte jókedviiség, élénkség és 
fürgeség sem hiányzott. Előadási módja hatott a 
színészetben is ; többen utánozták. — Tartuffe, 
Shylock, Wurm, Jago, Edgar, mesterszerepei 
voltak.

A művészet kárára Pesten az igazgatósági 
ügykezelés mindinkább elvonta a szinészettől. 
Sokat adott neki a kegyes múzsa, volt magas ér
telmisége, tudománya, irodalmi ösmeretei, érczes 
és hajlékony orgánuma; az eltanulhatlan bensőség 
sem hiányzott előadásiban, s a mely szerepekre 
elkészült, megmutatta, hogy valódi művész is tu
dott lenni; s ha szép tehetségeit folytonosan és 
kizárólag a szinészetnek szenteli, tagadhatlanul 
egyike lett volna a legnagyobb magyar színművé
szeknek ; de ő a helyett az igazgatóság Ixion ke
rekébe kapott, pedig se a kerék, se ő nem 
jutott fel azon magaslatra, hova ö a kerék nélkül, 
mint művész, bizonyosan felhatott volna. —- A '

nemzeti színház eddigi igazgatóságait ez legjob
ban jelképezi; mert a kerék a lejtön a hányszor 
fölfelé hatolt, ugyanannyiszor visszahaladt; s 
ilyenkor a közvélemény csak a szegény Ixionokat 
gúnyolta, kik a kerékhajtás hálátlan munkáját 
végzék; de azokat észre sem vette, kik a kerékbe 
belekapaszkodva azt lefelé vonták, kik elébe aka
dályokat gördítettek, s kik végre a kereket a má
sok kezéből csak azért tépték ki, hogy ök még 
hamarább s még alantabb szalaszszák el.

Mily nyugodt, dei’ült és dicsteljes pálya várt 
volna Fáncsyra mint színészre; mig igy, mint 
ügyvivőnek koszorúk helyett csak a tövisek ju
tottak. A nemzeti színháznál sok és sokféle érdek 
van lerakva, ki mindenkiét ki akarja elégítni, ki 
mindenkinek akar tetszeni, végeredményben sen
kinek sem tetszik; a ki pedig nem elég ügyes 
ezen érdek tojások közt úgy tánczolni, hogy egyet 
se tapodjon el, az oly hangú megtámadásoknak 
van kitéve, milyenre másutt sehol sincs példa. 
Még nem volt igazgatóság vagy igazgató — Baj
zát sem véve ki — kinek ebből bőven ki ne ju
tott volna; legbővebben Fáncsynak; mert neki 
még az a szerencsétlensége is volt, hogy nem min
dig azon a párton állott, mely a közvéleményben 
népszerű volt. így mindjárt a színház kezdő kor
szakában, a Bajza lelépte után, az igazgatóságok 
totum facja többnyire ö volt; s igy mindazok, kik 
Bajzát visszaohajtották, rá nem kedvező szemmel 
néztek, pedig akkor mind az irodalomban, mind 
a művészetben a legnagyobb tekintélyű és hitelű 
lap az Athenaeum volt — és méltán.

Oly gyakori és nagy befolyást az igazgató- 
sági ügyekre, a színészek közöl, senki sem gyako
rolt mint ő, senkinek sem tulajdonítottak mint 
neki — pedig ennek csak fele volt igaz. Ha vala
mi roszul ütött ki, annak Fáncsy volt oka; de a 
sükert számba sem vették. Ha megtámadták, csak 
félig igazolhatta magát. Az ily közép terminusok
nak rendszerint ez a sorsa: bűnbakul kell lenni — 
koszorúk nélkül. Teljhatalmú igazgató soha sem 
volt. A megyei és első országos igazgatóság alatt, 
a Barta)-korszakig, többnyire főrendező volt, s 
mint ilyen, bizottmányokkal vagy azok nélkül, 
kezelte a drámai müsorozatot és szereposztást; az 
operai másoktól függött. Bartay maga állott az 
ügy élére, s Fáncsynak csak annyi befolyása volt, 
mint bármelyik első rendű tagnak, vagy még ke
vesebb. Gróf Ráday Gedeon országos főigazgató
sága alatt igazgatósági ügyvivő volt, azaz kezelte 
a folyó ügyeket; de még a müsorozatot és szerep- 
osztást is igazgatósági ülésben állapították meg-, 
melynek majd minden előkelő színész tagja volt. 
Bajza, később Erdélyi neveztetvén ki aligazgató
nak, az ügyvivőség megszűnt. 1849-ben Simon- 
tsits lett igazgató ; Fáncsy ügyvivő czimmel, de 
aligazgatói hatáskörre], önállólag kezelte a müso
rozatot és szereposztást, sőt a szerződésekre és 
vendégek hozatalára is nagy befolyással bírt. Fes
tetics gróf alatt végkép megszűnt minden befő-
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lyása. — Mint az ügykezelés tagját e szerint kell 
és lehet öt megítélni. S valamint nagyon tévedné
nek azok, kik az első korszakok zilált viszonyait, 
a dráma és opera közti csaknem folytonosan tartó 
harczot és az anyagi bukásokat neki rónák fel: 
úgy azok is, kik a Ráday-korszak érdemeit egye
dül neki tulajdonítanák. Legnagyobb és legfénye
sebb érdeme az, hogy 1849 után, a legmostohább 
korban, erélye és buzgó tevékenysége által a szín
ház fentartásához nagy mértékben járult. Ezen 
korszakban Fáncsyra nézve előny volt az, hogy 
az anyagi ügyeket nagy gonddal és szorgalommal 
maga a jó öreg Simontsits kezelte, s igy Fáncsy 
egész idejét a művésziekre fordíthatta; de ekkor 
meg a kor nem volt oly kedvező, hogy önálló mű
vezetése valami ragyogó eredményeket mutatha
tott volna fel. A múlt aszályos évről a legjobb 
gazda is csak veszteségeket mutathat fel; ily aszá
lyos korszak volt ez — s Fáncsy a jó öreg úrral 
mégis nagyobb veszteség nélkül tartá fel a szín
házat.

Mily irányban használta fel Fáncsy befo
lyását a drámára nézve, azt bajos volna meghatá
rozni ; mert az mindig inkább függött és függ az 
eredeti és külföldi divatos drámairodalmaktól. De 
nálunk e részben határozott irány és Ízlés még 
nem is volt; minek oka abban rejlik, mert a mi 
müsorozatunk valódi tutti-frutti, melyen a bohó
zattól fel a legmagasabb tragédiáig minden genre 
kelendő.

0  maga nehány darabot fordított át német
ből; azonban dagályos és keresett stílusa nem 
épen ajánlják. Bartay egy lakománk alkalmával 
igen találólag mondta: „Te G. te csak irj, mert 
azt szépen tudsz: barátom Fáncsy, maga pedig 
beszéljen, mert maga meg azt tudja szépen.“

Ügy is volt. Fáncsy született szónok volt. 
Oly pompás toasztokat, oly ékes alkalmi szónok
latokat senki sem tudóit tartani. Ott minden oly 
édesen folyó vala; de mihelyt pennára kellett 
vennie, mindjárt megczukrozta a czukrot, s az 
önként kínálkozó természetes virágok helyett a 
csináltakat tüzögette.

Szép svádája volt, s nagy ereje a rábeszé
lésben. Ezt különösen szerette fölhasználni mint 
ügyvivő. Jaj volt annak, ki az nap betegedett 
meg rögtön, melyen föl kellett volna lépnie. Fán
csy az orvosi bizonyitványoknak csak kötve hitt. 
A helyett, hogy más darabot választott volna, rög
tön a beteget látogatta meg. Ott szentes képpel 
előbb sajnálta és vigasztalta; aztán sopánkodva 
előadta, mily iszonyú szerencsétlenség a színházra 
nézve, hogy a kitűzött darab elmarad. — Elmond
ta, mily roszul áll a pénztár — ez mindig igaz 
volt! — s mennyi érdekkel várják a mai darabot. 
A zártszékeket már nagyban viszik. Akármit ad
nak helyette, bizonyosan üres ház lesz. —• Ha a 
beteg erre visszasajnálkozott, de nem érzett ma
gában elég erőt a föllépéshez: akkor Fáncsy ezer 
bocsánatkérés közben némi kételyét bátorkodott

kifejezni a fölött, hogy a kór oly életveszélyes 
volna. A belső symptomákat ő ugyan nem látja, 
mint laicus nem is merészel az oly igen tisztelt, 
nagyrabecsült, nagy praxissal biró jeles orvosnak 
prejudikálni; de a külső jelenségek oda mutatnak, 
hogy a gyöngélkedő — vagy is bocsánat: a beteg! 
— erejét kiméivé, s magát jól bepólyálva — még
is talán játszhatnék. „Lesz gondunk rá, hogy sem
mi légvonal ne érje a kedves szenvedőt. Tessék 
elhinni (köhögés), hogy én tegnap betegebben 
játsztam (köhögés). Alig álltam lábamon. Azért 
bocsánat, hogy kinálás nélkül mindjárt leültem! 
(köhögés). Kissé még most is gyönge vagyok. 
Ä mint tetszik hallani, köhögök is. De hát mit 
tegyünk ? Az intézet érdeke s a közönség méltán 
megvárja tőlünk ezt a kis áldozatot. . . Bocsánat! 
tudom én, hogy kegyed többet fog áldozni; de az 
épen most készülő arany érdemkönyvben a ke
gyed neve az első helyen fog tündökölni, s még a 
késő maradék is olvasni és áldani fogja!“

—- De nem lehet — beteg vagyok — csak 
nem akarja halálomat! ? Ezt természetesen bá
gyadt, gyÖDge fuvolahangon nyögdécselte a szen
vedő gili.

„Persze, persze, gyönge. — Valóban igen 
jól teszi; maradjon az ágyban, kímélje drága 
egészségét. Hja, az egészség drága! — Nálunk 
még nyugdíj sincs, mely a színpadi működés köz
ben elnyomorodókról gondoskodnék. Már ez eset
ben csakugyan kénytelen vagyok X. barátom ta
nácsát követni, ki azt állitá, hogy Y. asszonyság 
e szerepet már énekelte. — Persze, hogy gyönge 
lesz, s a mi közönségünk kényes Ízlésű, de majd 
elnézésért fogunk esedezni, én magam fogom ki
jelenteni —“

— Y. asszony sohasem énekelte azt a szere
pet. — De már fészkelődött a beteg; mert szere
pét másnak adni! Hah!!

„De engem biztosítottak —“
— Én pedig bizonyosan tudom. De nem is 

képes; hiszen a felső hangok nincsenek is torká
ban, az alsó hangok pedig fátyolozottak. Persze 
vannak pártfogói! — Ön is, Fáncsy ur! Ne is ta
gadja !

„Bocsánatot kérek -—“
— Engem meg akarnak ölni, renommémat 

akarják megrontani. — Tudjuk ! Ön is ! Ön a vi
lágon a legnagyobb intrikus. Azt akarják, hogy 
betegen, roszúl énekeljek, hogy kifütyüljenek! — 
De minek is jöttem én ide ?! Mondták ezt nekem. 
Előre mondták. S. asszony is az ily secaturák miatt 
ment el. . . De már most csak azért sem boldo
gulnak ! Y. asszonyságukat nem fogják a közön
ség nyakára erőszakolni! Oh, nekém is vannak 
még barátaim! Félholtan is éneklek. Azért is 
éneklek ! . . . “

S csakugyan énekelt, pedig meg sem halt, 
sőt tán egészségére vált.

Vitatkozni szeretett, s a mit egyszer kimon
dott, attól ugyan nem tágított. A journalistákkal



209

gyakran összetűzött, és polemizált szenvedélye
sen, sok észszel, oly ügyek fölött, melyekre most 
már nem is emlékszünk. A Cserháti leveleket so
kan neki tulajdonítják; nem tudjuk igaz-e; de ha 
tőle valók, bebizonyította, hogy az ostromhoz még 
jobban értett, mint a védelemhez. «

Szakértő, ügyes rendező volt. A színházi 
jelmez- és diszítménytárt jól ismerte, s azokat 
a korhoz megközelítőleg használta fel; mert e rész
ben nálunk egyébről szó sem lehetett, hol a drá
ma többnyire vagy semmi, vagy csak részletes 
kiállításban részesült.

Az életben többnyire jókedvű, joviális, él
ezés, társalgó vala; mélyebb barátságba azonban

I R O D A L O M .
Duuamelléki eredeti Népmesék. Össze

gyűjtötte Merényi László. (Pest, kiadja Heckenast 
Gusztáv 1863. Ara 2 ft.)

Ez Merényi gyűjtésének harmadik két kö
tete. — A legelső a „Szépirodalmi {Figyelőben“ 
volt bírálva, s bírálója (A), ki a fiatal gyűjtőnek 
szép tehetségeiről nagy elismeréssel szólt, s már- 
már fejére tűzte a mesegyüjtői babért, végül hi
báit is kimutatván, igy végezte, mintegy tanács- 
adólag, bírálatát: „Mind ezzel a szorgalmas és — 
bátran hozzátehetjük, — tehetséges gyűjtőt nem 
el akartuk kedvetleníteni vállalatától. Csupán ki 
kelle jelölnünk az útat, melyen haladva nagyobb 
szolgálatot tesz irodalmunknak, mint ha irói visz- 
ketegtől hajtva az által kívánna bravourt csinálni, 
hogy a népmeséket idegen czifrával ékesgeti, vagy 
forcirozza az előadási modort. Ha azt akarja 
hogy müvére, mint hiteles, nagyértékü gyüjtelékre, 
évek múltával is bátran hivatkozzék az irodalom : 
le kell mondania a novella író dicsőségéről, le ar
ról, hogy a mesék bizonyos részét phantasiája 
szüleményének mondhassa; be kell érnie a népi 
előadás egyszerű bájaival, keresetlen talpra esett- 
ségével. Ezt visszaadni hatalmában van; s ezért 
foglalkoztunk szives örömest munkájával.“

S megfogadta-e, követte-e Merényi e jóaka
ratból eredt tanácsot ? *) Mikor a második ket
tős kötete (Sajóvölgyei Népmesék) megjelent, azt 
hittük hatott reá; —• ebben, — bár még szinte 
nagy számmal, — sokkal kevesebb ama novella 
határaiba csapongás, s a népiesnek, mint földi por
nak, lerázni akarása, hogy mintegy a salaktól 
menten, szabadon csattogtathassa szárnyait a gyűj
tő, — mint a megbírált két első kötetben. Kik a 
nép költészet iránt érdekelve, örömmel olvastuk 
ama bírálatot, s Merényi működését figyelemmel

*) Bár mindenki könnyen megismerhette az ak
kori birálót, „gyengébbek kedvéért“ szükségesnek látom 
megjegyezni, hogy az, s a mostani ismertető nem egy 
személy. T. szerk. ur, ne húzza ki e megjegyzést!

senkivel sem bocsátkozott. Udvarias volt mindenki 
iránt, s még a legkellemetlenebb dolgokat is meg- 
ezukrozva mondta az illetőknek. A szinészi lako
mákban — azelőtt gyakoriak voltak — ritkábban 
vett részt; akkor is, jókedvű volt ugyan, de tar
tózkodóbb is mint mások ; a bort sohasem engedte 
úrrá lenni maga fölött. Családja körében a szere
tett férj és apa volt; s két leányának igen gondos 
és kiváló nevelést adott, e részben semmi áldoza
tot sem kiméit. A férfikor virágában halt el. Az 
bizonyos, hogy ha idejét a hálátlan művezetésre 
nem tékozolja, a legnagyobb magyar szinészek 
sorába küzdötte volna fel magát; egyébiránt igy 
is az elsők közé tartozott.

SZIGLIGETI.

kisértük, azt hittük akkor, hogy a Sajóvölgyi 
mesékben e kevés is csak azért maradt, mert a 
bírálat olvasásakor már kész volt e kötet, s gyűj
tő, bár javítgatott rajta, nem akarta teljesen átdol
gozni; erős reményünk volt, hogy az ezután jövő 
kötetekben nyomát se találjuk az efféléknek.

Most, hogy a harmadik két kötet is megje
lent, látjuk át, hogy csalódtunk. Csaknem ott 
van ebben a gyűjtő, a hol a két első kötetben volt. 
— Meg-megúnja a neki annyira sikerülő népies 
előadást, neki sarkantyúzza phantasiáját, mint va
lami rémregény iró, s mond olyanokat, hogy heil- 
lenék az „Oceaniá“-ba. — Alkot, teremt.

Ám ítélje meg, ki valaha fonókábau, vagy 
kukoricza fosztásnál hallgatta rátermett paraszt 
mesélő ajkáról az ép, egészséges népmesét, hal- 
lott-e valaha olyan kezdetet mint e gyűjtemény
ben „Az örökbe fogadott“ czimü mesének van:

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a vilá
gon egy nagy meseország (ezt az országot csak a 
Merényi gyűjteményeiből ismerem, se más gyűj
tőnél, se a népnél nem hallottam hírét soha) ennek 
a kellős közepén egy nagy erdőség, a nagy erdő
ség kellős közepén egy nagy virágos rét, a nagy 
virágos rét kellős közepén egy nagy bársony szi
get, a nagy bársonysziget kellős közepén egy nagy 
ezüstfolyó, a nagy ezüstfolyó kellős közepén állott 
egy ó-kút, melyből merítettem az operencziáról 
hozott mesémet stb.“ — Ezt az egészet gyűjtőnk 
phantasiája variálta az ilyen kezdő-bohóságból: 
volt egyszer egy erdő, abban egy nagy fa, annak 
mind a hetvenhét ágán hetvenhét szoknya, mind 
a hetvenhét szoknyának hetvenhét ráncza stb. — 
ily fajta kezdet van elég, de hogy a fentebbit, úgy 
a hogy van, a néptől vette, megbocsásson Merényi 
ur, épen úgy nem hiszem, mint nem hiszem azt, 
hogy valaha paraszt mesólőtöl ilyen leírást hallott 
volna: (107 1.) „Nagy sárkányország kellős köze
pén terült el egy selyemrét, selyemréten virágos 
kert, virágos kert kellős közepén állott a sárkány
király gyémánt palotája aranyoszlopokon. A se- 

J lyemfüvet ép ekkor vágták aranykaszával, ezüst-
18
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villával forgatták, és aranygereblyével összegyűj
tötték. A selyemszénát aztán aranyszöríí tátos- 
paripák aranyrácsból és aranysaroglyából ették; 
az itató vályú pedig fehér márványból volt kifa
ragva. A virágos kertben pedig a kerek föld min
den virágai diszlették hervadatlanúl— Hiszen 
szép ez nagyon, csak az a baj, hogy a mesegyüj- 
tésnél épen az a furtum a mit a gyűjtő maga csi
nál. Hát még a „Vándorló herczeg“ czimü mesé
ben ! — ebben egész episod van, három lapon ke
resztül, még ilyenebbekkel tele: hogy téved a 
herczeg az Igazak országába, a hol „a fehér lelkek, 
a jó lelkek élnek a vitézség pálmájával, a szere
lem édességével, a hir dicsőségével nagy tisztes
ségben, és mindenféle földi jók nagy bőségében, 
hogy a ki odajuthat, ott igazán a boldogság házá
ban lakozik.“ De csak az juthat oda, kinek „lelke 
oly fehér és tiszta mint az ártatlanság.“ Itt a her- 
czeg „lefeküdött egy czédrus fa alá, de elébb sza
kított a fáról egy levelet, melylyel mint valami 
selyem lepedővel betakarózucm (népies syntaxis;) 
az Igazak éneke aranyszárnyakon elhozta az álmot 
(magában véve is rósz metaphora)“ — „s reggelre 
kelve ismét a Jó-lelkek éneke ébresztette föl.“ 
Azután ment a selyemrétre, hol a kaszások „meg
itatták a téjméz folyóból,“ — innen a virágerdőbe, 
„hol aranyméhek virágtőkéről szüretelték a szin- 
mézet, s kéretlenül édesítették az Igazak ajkait.“ 
De elég ebből ennyi.

Miért rontja el gyűjteményeit M. azzal, hogy 
elmeszüleményeitbeléjök erőszakolja. Hiszen gyűj
tőink közül eddig senkinek sem adatott anépiesnek 
oly bőven, sokszor találóan, s egy-egy odavetett 
szó által meglepően használni tudása mint neki. 
De erre is van megjegyzésünk : a népies kifejezé
sek használatában is túl megy a határon, s gyak
ran annyit előhoz, hogy „a maga zsírjába fulad.“ 
— így valahányszor vándorlást ir le, csaknem 
mindig elmondja : „Mén mendegél hetedhét ország 
ellen, még az óperencziás tengeren is túl, még az 
üveghegyeken is túl, még azon is túl, hol a kis 
kurta farkú disznó túr, túlonnan túl, innenen in
nen. . .“ Ez, egyszer-kétszer használva, nagyon 
csinos kis bohóság, a mellett esőstől tövestül népi, 
de mindig, mindenütt előhozva monotonná válik, 
s ha a paraszt mesélő ennyiszer alkalmazná, meg- 
únnák a hallgatók : „hagyd el azt már, úgy is tud
juk.“ — így, nagyon sokszor minden ápropos 
nélkül beleszövi a mesébe: „De itt lelkem terem
tette, mi történik a dologból, mi nem, nem egyéb 
a nagy semminél, hisz ott voltam, a hol beszélték, 
úgy láttam mint most, de pengyom tóditsuk is, 
mert biz majd elfogy ez. . .“ Ezt a nép, a mint én 
észrevettem, leginkább ott használja, hol valami 
meglepő rész következik, hogy a hallgatók kíván
csiságát annál jobban felcsigázza; — M. előveszi 
a hol eszébe jut, vagy kell, vagy se. — így, ha 
hasonlit, ritkán éri be egy hasonlattal, többnyire 
felhoz kettőt, hármat: „kinek lelke oly fehér és 
tiszta, mint a ma esett hó, és mint a patyolat, mint

maga az ártatlanság“ — „fejét két karjára ereszt
ve (hajtva) búsult, mint a kinek az orra vére fo
lyik, mint a ki a siralomházban van.“ — „Egy 
tündérkirályné fehér mint a galamb, piros mint a 
kinyílt rózsa, szép mint a hasadó hajnal stb.“ — 
Bizony az ilyen pleonasmust sem a néptől vette. 
Miért használja hát? Mint ha csak azt akarná, 
hogy de pengyom tóditsuk, hadd teljék az ív, 
hadd legyen minél kevesebb anyagból minél több 
kötet. De ez súlyos vád, nem akarom gyűjtőt vele 
gyanúsítani, — inkább hiszem, hogy igy tartja 
szépnek. És e hitemben erősít az is, hogy épen 
azon mesékben legsűrűbbek az ily hibák, melyek 
kidolgozására, — a mint látszik, — legtöbb gondot 
forditott; azapróbb,egyszerűbb mesékben, melyeket 
talán csak úgy futtában, minden fejtörés nélkül irt, 
sokkal jobb, véleményem szerint legalább, — az 
elbeszélés. Tehát mind e czifrázat azért van, mert 
gyűjtőnk azt hiszi, hogy most valami szépet, va
lamî  nagyot állít elő. Győződjék meg, nincs igaza.
— Ám nézzen szét a világirodalomban, nézze 
meg, mint legkönnyebben hozzáférhetőt, a német 
mesegyűjteményeket — pedig a németek, mint 
kutatók, gyűjtők, Európaszerte hirre kaptak — 
nem mindenütt az egyszerűséget látja-e? Nézze 
meg a Grimm testvérek európai hirü gyűjtemé
nyét, — mely, részben legalább, franczia, angol, 
holland, dán, svéd nyelvre le van fordítva, — a 
legegyszerűbb, keresetlen, magától jövő gyermek
szavakkal van az mind elmondva. — Igaz, bogy 
egy időben (1820—3J közt) nagy divatban volt a 
németirodalomban a kidolgozott — mint hitték,mű
vészi színvonalra emelt népmese traversio, egyik 
gyűjtő ossiani, másik ezeregyéjszakái modorba 
erőlködvén azt önteni, (igy Gaál egy kötet Unga
rische Märchen-t adott ki, mely azonban semmivel 
sem ér többet kortársainál); — de ezen már épen 
úgy túl vagyunk, mint azon, hogy Kartigamot, 
vagy Genovévát jó regénynek, Siegfrid históriáját 
(nem a niebelungen lied-it, hanem a nálunk gyé
kényen áruitat) jó eposznak tartsuk. — A lipcsei 
„Europa“ f. évi 2 dik száma Hahn I. G. ausztriai 
consul „Görög és albaniai meséit“ *) ismerteti. 
A birálat, vagy jobban mondva, csak bemutató 
czikk, sok avatottsággal, az egész meseirodalom 
nagy ismeretével van irva, s az ismertetett gyűj
teményt egyszerű szép előadásáért különösen 
megdicséri; végül közöl pár mutatványt, s ezek
ből látjuk, hogy a leírás alig több a vázlatnál. 
Minden szükséges benne van, de semmi felesleges.
— Mind ezt azért hoztam fel, hogy M—t meg
győzzem, ha lehet, hogy az a rettenetes kisujtáso- 
zás, kipitykézés nem szép, legalább a meseiroda
lommal foglalkozók nem tartják annak.

És most térjünk vissza gyűjteményünkhöz.
Bizony lelünk benne több hibát is. Találunk 

helyeket, hol az egyes népies kifejezéseket nem

*) E gyűjteményről nagy kitüntetéssel szól a bér 
lini „Magazin“ is.



211

jól, vagy nem jó helyen használja; találunk, hol a 
constructio nem népies ; találunk itt-ott a legegy
szerűbb szavak közé, egy-egy irodalmi, sőt abban 
is ritkán használt szavat beszöve; találunk egy- 
átalában nem népies kifejezéseket, sőt gyakran 
germanismust is ; és találunk a népies kifejezés 
használatában következetlenséget, mely arra mu
tat, hogy gyűjtő maga sincs tisztában, mikor kell
jen valami kifejezést használnia. — Példával bi
zonyítom minden állításomat. — Nem jól hasz
nált népies kitételek: „ott hagyhatom a fogam/e- 
hérétu (csak fogamat, a fogam fehérét“ dicsek-' 
véskor használják). — „Édes lyányaim, én egy 
fogadást tettem, már mint azt lau — - egy mesét 
igy kezd: „Volt a világon egy fuvaros, ki itt meg 
itt, ezen meg ezen az utón haladva“ — ezt csak már 
egyszer meghatározott helyről szokás mondani. — 
Egy helyen a kamarában vetteti föl a tornyos nyo- 
szoiyát. — A „mondom“-ot (elbeszélöleg) néha 
háromszor négyszer is használja egy lapon : „A 
czigány és az ördög“ czimü mesét igy kezdi : 
„Volt egyszer a világon egy czigány, ki azzal a 
gonosz szándékkal indult el otthonról, hogy mivel 
neki egy bogara sincsen, majd ennek és ennek az 
urnák a hizó sertései közül kiszakit magának egyet. 
Mondom hogy a czigány ily gonosz szándékkal 
volt eltelve; útközben összeakadt az ördöggel, a ki 
szintén disznót akart lopni arról a bizonyos hely
ről. Mondom hogy összeakadtak stb.“ íme hány
féle fülsértő hiba e pár sorban. Nem nagy baj ez 
egy se, de úgy érzi az ember, hogy még se jó. így 
van a sok becsempészett irodalmi szó- és kifeje
zéssel s a nem népies constructiókkal is : „a bur- 
kus király hátrahagyott özvegye“ —- „S ki volt 
boldogabb mint a mi Miklósunk“ — „Nagy lön 
az öröm nagy meseországban“ — „bájital“ — 
„kalauzol“ — „melyet még a farkas is ott hagyta 
volna“ — „mikor a három kalmár — és a két 
idősb királykisasszony meghallották (t. i. kalmár
kisasszony)“ — „futott mint az űzött szarvas“ — 
„három próbát szabok elédbe (elébed)“ — „leendő 
feleség“ — „én csak nem fogok egy pár darabka 
fával haza sétálni“ — „a politikához fogott“ — 
„A vén király azonnal megszűnt élni“ — „az 
aranyalmafák tieid s enyimek lesznek.“ — Az 
hogy „kezdé beszédét“ — egészen szokott kifeje
zés nála. — Hogy némely népies kifejezéssel nincs 
tisztában, csak úgy odaveti meggondolatlanul, bi
zonyítja az, hogy a 133 lapon leírván a férjhez 
ment princzeszné boldogságát, igy végzi meséjét: 
„biz ö rá nem illett ez a mondás: „Feltette már a 
búfedelet;“ mert úgy éltek együtt mint a galamb 
(az ö) párjával,“ — a 186 lapon pedig, szintén 
boldogan férjhez ment király kisasszonyról ezt 
mondja: „harmadnapra fel is tette fejére a búfe
delet“ — és csillag alatt megjegyzi, hogy búfedél: 
tájszó =  főkotö. — Az ilyenekre jobban kellene 
vigyázni.

De elég már a csiri-biri hibákról ennyi. Ezt 
is csak szőrszál hasogatásnak fogják tartani na- |

gyón sokan, s a felhozott példákban semmi „ide
gen szagot nem éreznek“ ; — de én úgy vagyok 
vele, mintha gombostűvel szurkálnának : nem tu
dok semmi észrevehető sebhelyet felmutatni, de 
érzem, hogy kellemetlen, érzem hogy sért, -— és 
kirí a népies kitételek közül.

Még egyet! A mint csak úgy futólag nézve 
is észrevettem, e gyűjteményben három mese van, 
mely már másutt megjelent: „ A princzeszné és a sün
disznó“ épen azamiaz Erdélyi szerkesztette „Nép
dalok és Mondákéban (II. k. 3431.) „A szóló s sző
lő, mosolygó alma és csengő baraczk“, csakhogy 
Merényinél hasonlithatlanúl jobb előadásban, *) 
— „A czigány és az obsitos“ majdnem az, a mi Jó
kainál „A magyar nép adomái“ közt levő „Három 
botlás“, de ez utóbbinál sokkal ügyesebb a bonyo
dalom, s végre „A három Királykisasszony“ bár 
bonyolatban némileg eltér, alapeszmére nézve 
épen az , a mi Arany László „Népmeséiben“ a 
„Boltos három lyánya.“ — Hogy igy, már másutt 
megjelent darabokat vesz fel M., ehhez — bár 
annyit mondhatok, hogy gyűjteményének becsét 
nagyon csökkenti, — semmi szólásom; de azt, 
úgy hiszem, joggal lehet kívánni akármelyik gyűj
tőtől, hogy azt jegyzésben említse meg. Kíván
hatják ezt azok, kik az első közlés jogánál fogva 
az illető daraboknak mintegy tulajdonosaivá vál
tak, — de kívánhatja a gyűjteményt, mint gyűjte
ményt használni akaró olvasó is, hogy tájékoz
hassa magát. — Ezt látszott érezni M. is, mikor, 
—■ szinte a kéz alatt levő kötetben, — „Az örök 
ifjúság vize“ czimünél megjegyezte, hogy az ha
sonló az Erdélyi János gyűjtemény éhen lévő „Pe
likán madár“-hoz. S vajon a fentebbi három közül 
mért nem szólt egyről se? Azt-csak nem tehet
jük fel x’óla, hogy gyűjtő létére, összesen 6—7 
köteti’e menő mese gyűjteményeinket ne ismerné! 
Hát talán negligálta? Ez még roszabb volna, s 
legjobb lesz, semmit se gondolni.

És most megválhatunk e gyűjteménytől. — 
Szánszándékkal jelöltem mindenütt, mindenben 
csak a hibát, (bár a fentebbi példákat egyátalában 
nem válogatva, hanem csak a hol melyik szemem
be akadt, szedegettem ki), és szántszándékkal nem 
dicsértem M—t sehol, a hol megérdemelte volna 
se. — Hatni akartam reá, mert szeretném, hogy 
használná erejét ott és úgy, a hol és a hogy kell, 
s ne akarna, mint Aesop szajkója, czifra pávatollal 
ékeskedni, melylyel természettől nyert egyszerű 
szépségét úgy elnevetségesíti. — Ha merhetném 
hinni, hogy jó akaratból eredt tanácsomat elfogad
ja, azt javasolnám, hogy az ezután jövő kötetek
ben (reményiem az erdélyi útaz(tat)ásnak, mely
ről másfél óta hallgat a krónika, szintén lesz ne
hány kötetnyi eredménye) sehol, semmiben ne for- 
cirozza az előadást, ne törje a fejét, vajon miféle

*) Ez is egyike azoknak, melyekre, mint látszik, 
kevesebb gondot fordított, nem dolgozta úgy ki, s e'pen 
ezért jobb mint a többi.

18*
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czifraságot szöjjön az egyszerű stílusba, mondjon 
mindent csak úgy, a bogy neki legkönnyebben 
esik, a bogy önként tollára jön, ne igyekezzék 
önalkotta phantasticus részek által ragyogóvá, 
vagy az olyan „Feltette a búfedelet“-féle félreér
tett vagy minden esetre roszúl használt kifejezé
sekkel a népiesben túlgazdaggá tenni gyűjtemé
nyét, ne nyújtsa, ne lapítsa el a meséket, és hoz
zon annyi áldozatot, hogy ezután minden három- 
négy meséje kevesebbet adjon ki egy ívvel, mint 
eddig számította. Atalában egész kidolgozásra 
idézem, (szeretném ha foganatba menne) Kazin- 
ezynak Himfihez irt epigrammját:

„Tűzbe felét.“ „Vetem.“ „Újra felét.“ „Im.“ „Harmadi
kat még.“

„Lángol az is.“ „Jer m ost; vár az olympusi kar.“
y- i-

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Galilei emlékünnepe. Az 1564 ik év szel
lemi fejlődésünk történelmének évkönyveibe örök 
betűkkel van beirva. Ez évben születtek Gabiéi 
és Shakspeare, amaz febr. 18-án, ez april 25-kén. 
Nagy változásokat idézett elő e két férfiú, kik 
csaknem egy időben születtek Olasz- és Angolor
szágban. Bátran el lehet mondani, hogy az 1564- 
dik év e lángeszű gyermekeinek nyomain halad 
az emberi szellem égen és földön. E kettős em
lékünnepet joggal nevezhetni a haladás és szabad
ság ünnepének. Pisában, Gabiéi szülővárosában, 
fényesen meg is ülték ez ünnepet február 18 kán. 
A tartomány főnöke, Luigi Torelli, rendezte az 
egyetemi rectorral s a pisai Gonfaloniére-el egye
sülve. Először ünnepélyes Tedeum tartatott a San 
Andrea in Fortezza templomában, hol 1564 febr. 
19-én Gabiéi megkereszteltetett; azután pedig szü
lőházában lelepleztetett egy arany emlékiratu már
ványtábla. Az egyetem könyvtárában is emlék 
állíttatott, melynek egyik oldalán üveg alatt lát
hatni Gabiéinek egy igen emlékezetes kéziratát, 
mig a másikon egy kép áll, mely a nagy olasz 
tudóst ábrázolja, a mint a velenczei dogénak a te- 
leskop használatát magyarázza. Az aulában rector 
Centofanti tartott emlékbeszédet, melynek végezte 
után Gabiéinek egy még kiadatlan munkácskája 
és tiszteletére vert emlékpénzek osztattak ki. Köl
temények is olvastattak és osztattak el. Az ünne
pélyre számos tudós, tanár és tanuló gyiilt össze 
Olaszország minden részéből. Olaszországban elő
ször részesült nyilvános tiszteletben e nagy férfiú 
emléke, kinek nevét három század óta az olasz 
kalendáriumoknak nem volt szabad emlegetni. 
Este a pisai nagy görbe torony, mely a nagy ma- 
thematikusnak eszközül szolgált a nehézség tör
vényei kutatásában tett kísérleteire nézve, fénye
sen ki volt világítva.

*
Bulwer essayi. Epen most jelent meg két 

kötetben Bulwernek egy uj munkája, mely e ki
tűnő angol írónak mindazon, eddig elszórva meg
jelent czikkeit, kritikáit, fejtegetéseit magában 
foglalja, melyeket az angolok az átaiános essay 
névvel szoktak megjelölni. Czime Caxtoniana, An
golország első nagy nyomdászától, Caxtontól el
nevezve, kinek népszerű nevét Bulwer már elébb 
is felhasználta egyik regényében. „Essayk az iro
dalomról, élet- és erkölcsről“ a második czime a 
könyvnek, mely jól jellemzi tartalmát, s bizonyo
san mindenki gyönyörrel vagy haszonnal fogja 
olvasni, ki kedveli a képző olvasmányokat. A múlt 
évben egy angol folyóirat után lapunk is közlött 
egyet az essayk közül. Érdekes, hogy ez essayk 
egyike magát az essayt tárgyalja. Bulwer megala
pítja az essay eredetét, melyről nem egy vitát ol
vashatni a német irodalmi folyóiratokban. Néme
lyek verulami Bacot tartják az essay formája mű
vészi megalapítójának, mások Addisont, Steelet és 
a „Spectator“-t, vannak olyanok is, kik azt állítják, 
hogy csak Macaulay essayi érdemlik meg e nevet. 
Bulwer bebizonyítja, hogy az essay tulajdonkép 
nem is angol eredetű, hanem franczia, s az első 
angol essayk nem voltak egyebek, mint a fran- 
cziák utánzásai. Az essayisták első mestere, ki az 
essayt, úgy szólva, müformára emelte, Montaigne 
Mihály volt, kinek összegyűjtött philosophiai vizs
gálódásai, rajzai „Essais“ czim alatt jelentek meg 
1580-ban. Baco első essayit csak 1597-ben irta s 
adta ki, s ezek nem is voltak egyebek, mint Mon
taigne gyönge utánzásai, noha a szerzőt rendkívül 
népszerűvé tették. Annyi igaz, hogy az essay ké
sőbb valóságos angol irodalmi forma lett, és ma 
már sokkal divatosb Angol- mint Francziaország- 
ban. Az angol irodalomban Bacótól fogva Macau- 
layig mindig megvoltak az essay kitűnő képvise
lői. E nemet ma is sokan mivelik s névszerint az 
irodalmi nagy Reviewk „Edinburgh,“ „Quarterly,“ 
„Dublin“ alig állnak egyébből, mint ily essayk- 
böl, melyek kön}7vismertetés formájában a könyv 
tárgyát önállóan feldolgozzák, s magáról a könyv
ről sokszor igen keveset vagy épen semmit se 
szólanak. Az essay irók a czikkük fölibe irt köny
vet vagy könyveket csak kiindulási pontnak vagy 
épen csak alkalomnak használják fel, hogy el
mondják saját nézeteiket az illető tárgyról. Egyéb
iránt vannak oly essayk is, melyek valóságos kri
tikák, átaiánosságban tartva. E forma sok szabad
ságot enged a tárgyalásban, de kettőt okvetlen 
megkíván az írótól: először, hogy ne írjon puszta 
értekezést, másodszor, hogy kiváló súlyt helyezzen 
az előadásra és stílusra.

Ideographia. Ily czim alatt jelent meg nem 
rég Párisban egy franczia könyv; szerzője egy 
spanyol, Don Sinibaldo de Mas, ki egy átaiános 
világnyelv rendszerét kívánja e munkájában meg
alapítani. A zeneköltőknek megvan közös nyel
vük, az arithmetika, algebra bizonyos jegyek által
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mindenütt megérteti magát. Hasonló jegyekkel 
egy világnyelvet alkotni régi álma a tudósoknak, 
s kitűnő szellemek is foglalkoztak e gondolattal, 
például Leibnitz és Volney. Már maga az a körül
mény, hogy mintegy ötszáz millió embernek van 
ily közös nyelve, fölbátoritja az embert nem tar
tani hiú törekvésnek a világnyelv rendszere meg
alapítását. A chinaiak, japánok, eochinchinaiak, 
tonchinaiak, kik egymás nyelvéből egy szót sem 
értenek s igy egymással nem beszélhetnek, minden 
nehézség nélkül megértik egymást, ha papir- és 
tollhoz nyúlnak. Van bizonyos közös jegyük, me
lyeket oly biztosan tudnak használni, hogy kivált 
üzleti dologban akadály nélkül közlekednek. A 
mire ők képesek, miért ne sikerüljen nekünk is, 
az európai emberiségnek? Ideograpkiát kell ala- 
pitnunk, azaz oly mesterséget, mely Írásjegyek 
által nem szókat, hanem eszméket fejezzen ki. 
Én, te, ő, mi, ti, ök, kicsiny, nagy, ifjú, vén, ház, 
erdő, növény, állat, ló, szeretni, gyűlölni, enni, 
inni stb., mind oly fogalmak, melyek minden nyelv
ben megvannak, sehol sem változnak. Természe
tesen sokat nem lehet kifejezni a mi a személyhez 
vagy földhöz tapad, minők az emberek és helyek 
tulajdonnevei, vagy mi kiválón csak valamely nép 
gondolatkörében él, de az átalánost, átalános je- 
jegyek által, mindig lehetséges megértetni. íme 
dón Sinibaldo de Mas kiindulási pontja. Eddig 
könnyen megy a dolog, hanem az alkalmazást, a 
gyakorlati részt épen nem dicsérhetni. 0  a fogal
makat a zene jegyekhez hasonló jelekkel fejezi ki, 
melyeket vonalok közé ir. Annak megmutatása 
végett, hogy rendszere életre való, az Aeneis 
első könyvének száz ötven versét ideographiai je
gyekre fordította át. „Óhajtjuk •— mond egy kül
földi lap, honnan e czikkecskét kölcsönöztük — 
hogy a könyv figyelmet keltsen, rendszere töké- 
lyesüljön, hanem a magunk részéről annyit sem 
kívánunk ez ideograpiai jegyekkel leírni, a meny
nyit most az ideographiáról leirtunk. Ha az euró
paiak szükségesnek találják az ideographiát, job
ban teszik, ha Sinibaldo rendszere helyett, az 
egyiptomi hieroglyphokhoz vagyachinai jegyirás- 
hoz folyamodnak, melyet Ázsia keleti részén annyi 
különböző nyelvű nép használ egymás megérté
sére. Mind két Írásmód sokkal könnyebb a dón 
Sinibaldo de Mas által ajánlottnál. Miért. Az ok 
igen egyszerű. Mind az egyiptomi hierogliph, mind 
a chinai jegyirás foglalkoztatja aphantasiát, figye
lemmel van a mnemonikára. Ha lefestenek mada
rat és fület, természetesen megkurtitva és össze
vonva, ez azt jelenti, ének. Ilyesmit épen oly 
könnyen megjegyezhetni mint megtarthatni. De 
hangjegyhez hasonló tízezer jegyet tízezer változat
ban betanulni, úgy hogy az egymástól igen cse
kély különbségű árnyalatokat el ne vétsük, s némi 
gyakorlottsággal tudjuk írni és olvasni: oly nehéz, 
hogy a legjobb emlékező tehetségű embernek is 
nehezen fog sikerülni,“

Párisi újdonságok. Dupont Pál „Les ar
chives parlamentaires“ czim alatt egy nagy gyűjte
ményt indított meg, melynek tartalmát 1800—- 
1860-ig előfordult nevezetesb kamarai viták ké
pezik. Sok oly beszédet is közöl, melyeket az ak
kori Moniteur jónak látott elnyomni. A harmadik 
kötet első része épen most jelent meg. E neveze
tes gyűjteményről, talán felsőbb parancs miatt, alig 
vesznek tudomást a lapok, a kormány közlönyei 
épen hallgatnak. — Rossini „Mózes“-e a nagy 
operának folyvást sokat jövedelmez. Ugyanitt egy 
„La Maschera“ czimü balletre készülnek, mely
ben egy uj olasz tánczosnő fog föllépni: Amina 
Borschetti. A hires Nota, a legjobb olasz ballet- 
szerző, irta ez uj balletet s előre dicsérik a már 
elkészült nagyszerű díszleteket. Mermet „Roland“ 
czimü nagy operája valamivel később fog szín
padra kerülni. A Theatre Lyrique szintén uj ope
rára készül. Czime: „Mireille,“ szerzője Gounod, 
a „Faust“ szerzője, ki most idegen helyett hazai 
mondához folyamodott. — A franczia akadémia 
nem soká be fogja tölteni az Alfred de Vigny ha
lála által megürült helyet. A lapok már kezdenek 
föllépni jelöltjeikkel. Francziaországban más szo
kás van, mint nálunk, hol se elölegesen se utólago
san nem sokat gondol a journalistika az akadémiai 
választásokkal. Nem ártana, ha nálunk is divatba 
jőne, legalább a rendes tagokra nézve, hogy min
den főbb irodalmi és politikai lapnak legyen meg 
a maga jelöltje. így szilárdabb közvélemény kép
ződnék mind az akadémia kebelében, mind azon 
kívül. Alfred de Vigny helyébe némelyek Jules 
Janint emlegetik. Természetesen maga is óhajtja, 
annyival inkább, mert Francziaországban még 
máig is sokan hiszik, hogy csak az akadémia tag
jai a halhatlan irók, ezért nem is igen nevezik 
őket máskép, mint halhatlanoknak. De ha megvá
lasztják, mi egyébiránt kétséges, vajon csakugyan 
halhatlan lesz-e Jules Janin ? Nem hiszszük. Köl
tőnek középszerű, kritikusnak sem sokkal több. 
Mindenesetre kellemes fecsegő és kitűnő stilista, 
de valódi kritikát aligha irt. — A legközelebbi 
felirati vita alkalmával egyik párisi követ Párist 
Francziaország agyának nevezte. „Kiégett agya“ 
kiáltott közbe egy vidéki követ. Egy pár lap ez 
alkalommal érdekesnek találta emlékezetbe hozni 
azon nyilatkozatokat, melyekkel Párist a franczia 
királyok jellemezték. Fülöp Ágoston igy szólott: 
„A párisiak nem nagyobbak, mint egy lovagkard, 
de az ellenség előtt óriásokká nőnek.“ IX-ik La
jos: „Páris a bohóság, ledérség és fönség vegyü- 
lete.“ V. Károly : „Angyal és ördög egyszerre.“ 
VII ik Károly : „A burgundiak az ellenség kezé
be szolgáltatták Párist, a párisiak kiűzték a győ
zőket.“ Xl-ik Lajos : „Páris udvari bolondom sip
kájának csörgője.“ I. Ferencz : „Páris földje ér
telmet és hősiséget lehel.“ VIII. Károly : „Lutetia 
non urbs, séd orbis. (Páris nem város, hanem egy 
világ).“ IV. Henrik: „Páris város czimerébe egy 
koczkát, kardot és szoknyát kellene rajzoltatni;
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a koczka azt jelentené, hogy a párisi kártyás, a 
kard hogy hős, a szoknya meg azt, hogy nagyon 
kedveli az asszonyt. Megvallom, a párisi és kirá
lya épen úgy hasonlítanak egymáshoz, mint két 
vízcsepp.“ XIV. Lajos: „A vihar félelmesebb a 
kicsiny Szajna partján, mint a nagy óceánon. A 
párisiakat vaskézzel kell féken tartani.“ „Igen, 
de selyemkeztyüs vaskézzel“ — felelt reá Col- 
bért.

Doyle angol krónikája. E krónika Brit- 
tarmia történelmét a római kortól egész a közép
kor végéig tárgyalja s mind tartalmára, mind kül
ső kiállítására nézve a maga nemében egyetlen. 
Doyle kitűnő történelmi képíró és rajzoló, kinek 
szándéka az angol történet kiválóbb mozzanatait, 
a különböző korok erkölcse és öltözete figyelem
be vételével, olajfestményekben illustrálni. Doyle 
nem kívánta rajzkönyvét közönség elébe bocsáta
ni, azonban a társaságokban kézről kézre forog
ván oly tetszést nyert, hogy csaknem kényszerül
ve lön kiadására. A boldogult Albert herczegnek, 
ki köztudomás szerint igen szakértő volt, külö
nösen tetszett a rajzkönyv. Végre a képiró króni
kás csakugyan elhatározta közönség elébe lépni 
mind krónikájával, mind rajzaival. Egyik mű
vész társa a fametsző Edmund Evans vállalta 
magára a metszést s ez alkalommal a színes nyo
más uj módját először kísérletté meg oly rajzok
nál is, melyek a szövegbe nyomatnak. Nyolczvan 
ily színes kép disziti e könyvet, a magok nemé
ben valóságos műremekek. A szöveg is kitűnő, 
mert a krónikás képiró mindenütt első forrásból 
merített, és jól tud írni. Minden tekintetben jeles 
könyv, mely egyaránt érdekel művészt, régiség- 
búvárt, történetírót. A dramaturgoknak, színházi 
rendezőknek is ajánlandó. A középkori jelmez, a 
müértők szerint, igen pontosan van rajzolva, ponto
sabban, mint a hogy az eddigi jelmezkönyvekben. 
Shakspeare némely drámáinál igen jól használ
hatni. Kár, hogy kissé drága, a mi pénzünk sze
rint mintegy 25 forint.

V E G Y E S .

— Az akadémia közelebbi heti ülésében 
(febr. 22.), a math, és természettudományi osztá
lyokon lévén a sor, Than Károly tartott — nem 
felolvasást, hanem experimentummal kisért elő
adást, „a szabály ellenes térfogatú gőzökről.“ Nem 
kisértjük meg ez előadás tárgyáról fogalmat nyúj
tani olvasóinknak ; annyit azonban megjegyezhe
tünk, hogy Than úr saját vegyészi kísérletei ered
ményét mutatta be az akadémiának, melyek De- 
ville franczia vegyésznek a fenforgó tárgy körül 
tett tapasztalataival, vagy is inkább az azokból 
vont következtetésekkel, ellenkezőt bizonyítnak. 
Dicsérnünk kell Than úr világos, szabatos, folyé
kony előadását, mely a jó tanárt s alapos gondol

kozót előnyösen tíinteté ki benne. — Ezután Sza
bó József tag nehány térképet mutatott be, melye
ket JervistŐl, a londoni világkiállítás titkárától 
kapott volt, hogy valamely nemzeti intézetnek 
ajándékozza. A térképek annál érdekesebbek, 
mert általunk kevéssé ismert keleti tartományo
kat ábrázolnak, igen nagy részletességgel és sok 
oldalú felfogással. Szabó úr a térképeket a ma
gyar akadémiának adta. — Következett még dr. 
Pólya József r. tag három rendbeli rövid előter
jesztése, melyek közül kiemeljük az ínség-levesek 
iránti indítványát, hogy az akadémia adjon e tárgy
ban tudományos véleményt. Bizottság neveztetett 
ki rá. — A titoknoki jelentésekből megemlítjük 
Duka Tivadar hazánkfia levelét, ki azt irja Máltá
ból, hogy egészségi szempontból oda kelletvén 
hagyni keletindiai állomását, most útban van ha
zafelé, s reméli hogy tavaszra haza érkezik és 
akkor megtarthatja akadémiai székfoglalóját. — 
Végre ugyancsak a titoknok emlékezetbe hozza a 
közelebbi gyűlés határozatát, mely szerint az írók 
figyelmeztessenek, hogy az akad. nagy jutalomra 
pályázható müveiket küldjék be, mely rendszabályt 
niindazáltal nem kell úgy érteni, mintha a be nem 
küldött müvek már az által elesnének a jutalomtól. 
A jövő nagy jutalomra mathematikai munkák kö
vetkeznek.

— Gundelfinger Márczell úr Szent-Mihályról 
10 ftot küldött szerkesztőségünkhöz az alföldi éhe
zők számára. Mi a kenyérosztó bizottság kezébe 
adtuk, igy leghamarább eljut rendeltetése helyére. 
Köszönet érte a szenvedők nevében!

* A m. képzőművészeti társulat e havi vá
lasztmányi ülésének jegyzőkönyvéből megemlít
jük, hogy az album egyik képének köve nyomás 
közben megromolván, a társulat egy kis türelemre 
kéri fel az illetőket, kik e miatt későbben kapják 
meg album példányaikat. — A pénztár vizsgálata 
megtörténvén, a számadások rendben találtattak. 
— Egy tag javaslatot terjesztvén elő egy, a társu
lat által megindítandó képzőművészeti szaklap 
iránt: a javaslat megbirálására bizottmány nevez
tetett ki. Végül szomorúan tapasztalja a társulat, 
hogy sorsjegyei csak igen kis mértékben kelnek. 
Elég szomorú.

* Az erdélyi muzeum-egylet f. hó 15-kén 
tartá idei nagygyűlését Kolozsvárt. Az elnök, gróf 
Mikó Imre, lelkes megnyitó beszéde után a hiva
talnokok olvasák fel jelentéseiket az egylet mű
ködéséről, pénzállásáról és gyarapodásáról. Dél
után Pávai Vájná Elek és P. Szathmáry Károly 
tartottak tudományos felolvasást, amaz természet- 
tani, emez történeti tárgyról. A hallgatóság élénk 
tetszéssel fogadta mindkét értekezést. Hölgyek is 
szép számmal voltak jelen.

* Hollósy Kornélia említett kőrútjában ed- 
digelő Komáromban és Nyitván adott hangverse
nyeket; emitt 20- és 21-kén ragadta megérdemelt 
tapsokra a hallgatókat. Mint mindig, úgy most is 
megemlékezett a szegényekről: nyitrai második
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hangversenye 215 frtot jövedelmezett az alföldi 
szükölködőknek.

* Aranyi István, a debreczeni ref. főiskolá
ban 42 évig volt buzgó híttanár, f. hó 20-kán el
hunyt.

* P. Szathmáry Károlytól a kolozsvári szín
padon „Mátyás király Erdélyben“ czimü történeti 
drámát fognak előadni. A bir sok jót beszél róla.

* Dobsa, Kormos Béla és Vas Gereben, Bús 
Vitéz közreműködésével, „Sátán“ czimü humoris- 
tikus lapot szerkesztenek és adnak ki april elsején 
kezdve. Humoristicus nap!

* Huber Károly, a nemzeti szinház egyik 
karmestere, operetten dolgozik, melynek szövegét 
Felekiné irta.

* Vas Gereben, mint a lapok írják, egyszer
re három regényt készit; czimök: „Tekintetes 
urak,“ „Apró pénzek,“ „Garasos aristokratia.“ 
Nagy termékenység.

*• Mutatvány egy előfizetési fölhívásból :
„Nagy gondolat! mély érzelem !
Hősi nagyság ! magas szellem!
Dal — zenében egyesül ;
Általa istenesül.

Magyar Lant, eredeti nép, nemzeti regény és hős, 
zongora és négyes hangjegyzett dalokkal; melyek 
közt „Az alföldi zordon idők“ dala, és „Kupa hér- 
czeg“ egészen uj, még nem adatott dalszinmü is 
helyet foglalandnak. Kiadó-tulajdonos-szerkesztő- 
szerzö Kovács Károly.“

* A müegylet kisorsolás végett a következő 
képeket vette meg: 1) „Morvavölgy“ Mali Ke- 
resztélytől (180 frton); 2) „Chiemtavi részlet“ 
Haunold Károlytól (50 frton); 3) „Az elrontott 
föladás“ Rhomberg Jánostól (180 frton) ; 4) tanul
mányfő Than Károlytól (100 frton); 5) magyar 
falu része, és 6) tiszai malom Komlóssy Ferenci
től (60 frton).

* A budai népszínházban múlt szerdán drá
mát — Szigligeti „Vid“-jét — adták. Ez is újság.

* Vahot Imre egy színmüvet nyújtott be a 
Császárné ő felségének, miért az udvarmesteri hi
vatal utján smaragd mellűivel jutalmazták meg.

* Dunaiszky Sámsont és Delilát ábrázoló 
gipsz szoborcsoportozatát több mübarát megvásá
rolván, a müegyletnek ajándékozta.

* A zenész-segélyző egylet alapszabályait a 
helytartó tanács megerősítette.

A helybeli főreáltanodában még ez év 
folytán fölállítják a rég tervezett tanszéket az olasz 
nyelv számára.

* Sardou Viktor „Don Quichotte“ czimü 
drámán dolgozik a Gymnase számára.

*' A franczia kormány végre megengedte 
Párisban a lengyel harczosok javára felolvasások 
tartását. Az elsőben Girardin Emil és Legouvé

tartottak előadásokat. A hallgatók között mintegy 
3000 napszámos volt jelen.

* A rotterdami Boymanféle muzeum leégett. 
A leghíresebb mesterek remek festményei s e mel
lett tömérdek műkincs lett a lángok martalékává.

* A párisi színházak másfél millió franc 
subventióban részesülnek. Ebből jut az Operának 
820,000; a Theatre Francaisnak és Opera Comi- 
quenak egyenkint 240,000; a Theatre Lyrique és 
Ödeonnak 100—100 ezer. Ezenkívül a Conserva- 
torium és fiókintézetére 195,000; irók és művé
szeknek 90,000; pályadijakra 47,000 francot for
dítanak.

* Daniénak Florenczben nagyszerű emlék
szobrot emelnek. Pazzia Henrik készíti, s a hal
hatatlan költő születésnapjának hatszázadik év
fordulóján fogják leleplezni.

* Berlinben az egyetemi tanulók Plautus 
egyik vigjátékát adják elő az Urania színházban ; 
felvonások között pedig az egyetemi dalárda IIo- 
rácz ódáit énekli. A jövedelemből Plautus müvei
nek uj diszkiadását eszközük.

* Rómában febr. 5 kén tartottak legelőször 
péntek napon színi előadást, a pápa különös en~ 
gedelmével. Alfieri „Saul“-ját adták, az olasz szí
nészek nesztora, a 80 éves szűkölködő Domeni- 
coni javára.

* Egy londoni speculáns jövő nyáron össze
szedi a Londonban élő 3—4 ezer rövid szoknyás 
istennőt, és szörnyballettet rendez. Az előadás ér
dekét még az is fogja fokozni, hogy suffrage uni- 
versel utján a legszebb és legkevésbbé szép tán- 
czosnőnek (mert nő : legcsufabb nem lehet) dija
kat fognak kiosztani.

* Egy párisi antiquariusnak nem régen egy 
„A köztársaság alkotmánya“ czimü könyvet ad
tak el, mely Dijonban, a köztársaság második 
évében nyomatott és emberbőrbe van kötve. A 
könyvhöz egy ugyanazon időbeli nyomtatvány is 
van csatolva, melyből kitűnik, hogy az emberbőr 
cserzésére külön gyár létezett.

* Az új színházi szabadalmat Franeziaor- 
szágban egy társaság arra használja, hogy a Rhő- 
neon három összecsatolt hajóra úszó színházat 
épit.

* Liszt Ferencz egy idő óta vallási gyakor
latokra a Mario hegyen lévő del Rosario klastrom
ba vonult vissza, hol a sz. Péter-fillér pénztárá
nak javára nagy hangversenyeket szándékszik 
rendezni.

*Bécsben a minap Gottschall „Fox és Pitt“ 
czimü vigjátékát adták. — Egy követre, ki az eb 
lenzék táborából egyszerre a miniszteri csoportba 
csapott át, egy elmés centrálista azt a megjegy
zést tévé : E követ minden áron Foxot akarja ját
szani ; s egy betű híjával már most is egészen 
„Fox“.
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* Brody Zs. már színdarabot is irt a bazár
ról, németül. A darabot nem sokára adják a hely
beli német színházban. Csak mindenre akad em
ber ; mikor a hordárokat felállították, valami né
met iró azokat is scénirozta.

— Hogy közelebbi számunk némely lapja 
felvágva érkezett t. olvasóinkhoz, nem valamely,

útközben történt visszaélés okozta, hanem hogy 
nehány lapját újra kellett nyomatnunk. E zavar 
miatt az első versben némi sajtó hibák maradtak; 
jelesül a Il dik szakasz 4-dik sorában „mind ket
ten“ helyett „mind a ketten“ olvasandó; a IV- 
dik szak.2- sorában „ez, Artor, a tied“ helyett: 
„ez Artor, ez a tied.“

ÜJ KÖNYVEK. *)
SMULE ITZIG-. Tréfás költemény két énekben. Irta 

Ormody Bertalan. K8r. 23 1. Ára 40 kr. Kapható 
minden könyvárusnál. (Kertész nyomdája, Pest.) 

KÖLTEMÉNYEK. Irta Lanka Gusztáv. A szerző aczélba 
metszett képével. I, II kötet. 16-r. XIII és 461 1. 
Ára? (Lauffertulajdona, Pest, 1864.)

IGAZGATÓI JELENTÉS a máramaros-szigeti reformá
tus főtanoda állásáról 1862/.,. Olvasta az 1863. évi, 
julius 26-án tartott zárünnepélyen Szilágyi István, 
igazgató. (S.-Patak, a főiskola betűivel.) 8r. 8 1. 
Külön lenyomat a Sárospataki Füzetek hetedik évi 
folyamából.

PETÉNYI JÁNOS hátrahagyott munkái. Kiadta a ma
gyar tudományos akadémia. A math, és természet- 
tudományi állandó bizottság vezetése mellett szer- 
keszté Kulinyi Ferencz. 1-ső füzet. Képekkel 4 táb
lán. Petényi arczképével. N8r. 130 1. Ára ? (Eggen- 
berger, Pest.)

EGY TENGERÉSZ KALANDJAI. Regény, id. Dumas 
Sándortól. Forditotta Hang Ferencz. K8r. 132 1. 
(Lauffer, Pest.) Ára 80 kr.

EDMUND és COUSINEJA. Regény Faul de Kocktól. 
Fordította Hang Ferencz. K8r. 148 1. (Lauffer, Pest.) 
Ára 80 kr.

NOVELLÁK. Mühlbach Lujzától. Forditotta Hang Fe
rencz. Ára 80 kr- K8r. 160 1. (Lauffer, Pest.) 

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta 
Hungáriáé historica.) Kiadja a magyar tudományos 
akadémia történelmi bizottmánya. Első osztály : ok
mánytárak. Tizedik kötet. N.8r. XXI és 386 lap. (E 
külön czimmel: ÁRPÁDKORI ÚJ OKMÁNYTÁR. 
A m. tud. akadémia tört. bizottmánya megbizásából 
közzé teszi Wenzel Gusztáv, m. akad. rendes tag. 
Ötödik kötet. 1290—1301.) (Eggenberger, Pest.) 

TÁBLAI SZÁMOLÁS MÓDSZERTANA az elemi isko
lákban. Tan- és segédkönyvül tanítók, nevelők és

*) 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 ezimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

tanító jelöltek számára irta Szabó Gergely elemi taní
tó. 8r. 143 1. Ara 60 k. (Burger, Szeged, 1863.)

n y íl t  l e v e l e z é s .
Brüsszel. A küldeményt köszönettel vettük.
K. Hosszúmezö, H. K. árnak. Hátralék 1863-ra nem

lévén, kívánat szerint 1864-re irtuk be. A hiányzó 
számokat nagynekezen összeszereztük, de az 1, 
szám felvágva és kissé törött állapotban megy oda, 
mert más épen nem volt, ezt is valaki küldte vissza. 
A kívánt képpel együtt, szekérpostán útnak indí
tottuk.

A. L. Abony. Tehát várunk vele.
D. A. urnák, Debreczen. A nekünk czimzett levél- 

• ben 12 forint volt, mint a s. palaki főiskolára tett 
alapítvány kamatja. Kívül a borítékon 4 ft. mit te
gyünk már most ?

L. J. Miskolcz. Quosque tandem ?
lián vára. Régecskén küldöttünk egy hosszú levelet. Az

óta semmi hir. Nem kellett volna küldenünk ? . .
Kolozsvár. —r. Nem haltunk mi meg, csak aluszunk, de 

már nem soká. Folytassa, kérjük, becses működését 
javunkra.

T. E. Vatta. A levél épen alkalmas perezben érkezett, 
hogy mind a levélkét átadhassam, mint itt a nyílt 
postán vételét megizenhessem. A jelentés értelmére 
nézve nem úgy vélekedem. Mások ellen van az irá
nyozva : a megtámadok és zajongók ellen, s átalá- 
ban az üzleti szellem ellen. Higgadt elolvasás után 
magad is úgy fogod találni.

V. K. Úrnak Sz. Fehérvár. Orczi képéből saját egyet
len példányunkat is már el kellett küldenünk re- 
clamatióra. Az 1. számmal még szolgálhatunk s in
tézkedtünk, hogy menjen.

T A R T A L O M .
Zrínyi Miklós ifjúsága. Salamon F. — A csőszház.

Tolnai L. — A Dargói család tragédiája. (Elbeszélés.)
Kazár E. — A menny áloéja. Wohl J. — Fáncsy Lajos.
Szigligeti. — Irodalom, y. i. — Külföldi szemle. — Ve
gyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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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, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, U. sz.

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

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

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. MÁRCZIUS 6. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 10. SZÁM.

Z R Í N Y I  M I K L Ó S  I F J Ú S Á G A .

(Vége.)

Minél átalánosabb volt Bethlen Gábor 
első hadjárata idején a protestantismus dia
dala Magyarországon, annál meglepőbb 
ama gyors fordulat, melyben az ország 
főurai 1620-on innen annyira sietnek át
térni a katholicismusra. Az ellentett moz
galom lelke Pázmán Péter volt, ki buzgó 
és ügyes társra talált a nádorban, Eszter- 
házy Miklósban. Az uj mozgalom kiindu
lási s egyesülési pontja épen Nagy-Szom
bat volt. Az országban alig volt már ka- 
tholikus iskola Pázmán előtt. Annál in
kább Össze Ion pontosítva minden, hogy 
amaz egy hatalmasan fölvirágozzék. Tiz-ti- 
zenöt évig, mintha ez iskola volt volna a 
zászló, mely körül a magyar aristocratiá- 
nak össze kell seregelnie. Az esztergomi 
érsek akkori székhelyén az egyházi mene
tek hazánkban az egy korúak által még 
nem látott fénynyel és nagyszerűséggel 
mentek véghez. Az ország főurai és tekin
télyei pazar fényű nemzeti ruhában töme
gesen vettek részt bennök. Jelen volt szá
mos püspök és egész sereg szerzetes. Nagy
pénteki menetek alkalmával még más cso
dálatos látvány sem hiányzott. Ilyenkor 
Loyola Ignácz negyven-ötven tanítványa 
vonult el hosszéi, sorban, övig meztelenül, 
s tulajdon hátát vérig korbácsolva btínbá- 
nata jeléül. Ily nagyszerű és kivált a nép 
idegzetére nagy hatást tevő látvány, ter
mészetesen, a kis Nagy-Szombatba annyi 
népett vonzott be közel és távol vidékek
ről, hogy Magyarország fővárosában kép

zelhette magát az ember. — A vallásos 
buzgalom nemcsak külsőségekben mutat
kozott. A főurak versenyre keltek volt, ki 
áldozik több pénzt, birtokot iskolára, tem
plomra , s ki mutathatja ki kisebb, de 
folytonos adományokban őszinte buzgósá- 
gát. — Képzelni lehet, hogy épen az újon
nan kitértek tettek ki leginkább magokért. 
Zrínyi Miklós, ha addig kevéssé volt volna 
is vallásához ragaszkodó, itt buzgóvá kel
lett válnia, annál inkább, mennél több fo
gékonyságot teszünk fel lelkében oly szép 
és magasztos dolgok iránt, minő az őszinte 
vallásosság, önzéstel en áldozatkészség tö
meges nyilatkozása. És ő csakugyan őszin
tén, szivvel és lélekkel vallásos volt egész 
életében. Már elhagyta volt a nagy-szom
bati oskolát, midőn egyszer ott újra meg
fordulván légrádi tiszttartójával, egy nap- 
ló-iró följegyzi róla, hogy meglátogatta a 
templomot s mily buzgón imádkozott.

Minél jobban megragadta a Nagy-Szom
batban uralkodott szellem, annál könnyeb
ben eshetett volna annak egy túlságába; 
mert Nagy-Szombatban még csak színesem 
volt a vallásos türelemnek.

Dobronoki jezsuita, ki részletes naplót 
ir a nagy-szombati iskoláról, több érdekes 
adatot jegyez föl e részben. A protestáns 
ifjakat fölveszik ugyan; de ha a felsőbb 
osztályokban sem akarják elhagyni vallá
sukat, kiűzik az oskolából. A városbeli cal- 
vinistáknak maga Pázmán hatalmasul pa
rancsolja építni kezdett templomuk félben-
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hagyását, s nemcsak a polgárságnak, ha- 1 
nem oskolája ifjúságának is meghagyja, 
fegyverkezzenek  föl azon esetre, ha a cal- 
vinisták ellent akarnának állani. Tudjuk 
végre, hogy a fennirt vallásos buzgólkodás 
azon időben a protestánsok templomainak 
elfoglalásában, papjaik elűzésében is nyi
latkozott, mind az egyházi, mind a világi 
főrendek részéről. A protestantismus elleni 
harcz Magyarországon oly nyíltan ki nem 
mondatott II. Lajos ideje óta, s oly nagy
ban nem folyt még soha addig az ideig.
S maga Pázmán volt a leghajthatlanabb. 
A nagy-szombati protestáns templom tár
gyában magok szerzetbeli társai akarják 
csillapítani türelmetlenségét; de hasztalan.

Nevezzük bár reactiónak a Nagy-Szom
batban uralkodott szellemet bizonyos szem
pontból, az hatalmas, sóletet terjesztő moz
galom volt. A Jézus rendje, bár a reforma
tio ellen küzdött; de annak tulajdon fegy
vereivel. E fegyverek főkép: jó iskolák, s 
nemzeti nyelv mind irodalomban, mind a 
szószéken, —- s végre, az elnyomás anyagi 
eszközei mellett, a polémia és vitatás sza
badsága, — még a biblia magyarázás fel- 
használásával is. Nagy-Szombatban a ma
gyar nyelv és irodalom nyert legtöbbet. 
Nem volt ugyan specificus magyar az ot
tani buzgalom; mert a jezsuita atyák né
metül s más nem-magyar nyelven is tarta
nak szónoklatokat. Közülök majd mindenik 
Gráczban nyert német nevelést, s a rend 
magyar tagjai közül némelyik egynek 
tartja, akár Austriában, akár Magyaror
szágon nyer alkalmazást. De Nagy-Szom
bat mégis mindenekfelett magyar volt s a 
magyar irodalomnak tett szolgálatot. Az 
ottani oskola igazgatója volt nehány évig 
Káldy György, a biblia katholikus fordí
tója. Egyházi szónoklatában tősgyökeres 
magyarság, könnyű, világos előadás és 
erő teszik kora egyik nevezetességévé. Tu
dományos s irodalmi érdemeit bizonyítja 
azon kitüntetés is, melyben Bethlen Gábor 
a protestáns nagy fejedelem is részeltette. 
De mindenekfelett Pázmán Péter volt az, 
kiben a magyar próza mind szószéken, 
mind az irodalomban tetőpontját érte. Oly 
eredeti magyar, oly erőteljes, s művészi

j próza máig sincs irodalmunkban, mint a Páz
mán Péteré, ha művészet alatt nem értjük 
a latin és görög nyelv utánzását, melyek- 

i tői a mi nyelvünk nagyon különbözik; 
nem azt a mesterséges elforgatást és kény- 
szergetést, mely Kazinczy idejében s azóta 
annyi kínszenvedésébe került a magyar 
írónak, — hanem a gondolatok világos, 
hathatós ésplasticai kifejezését, természetes 
összeftízését, s a magyar nyelv lényegéhez 
mért numerosus hangzatosságát. —  Igaz, 
hogy az akkori idők íróiban nem találjuk 
azt a finnyás ízlést, udvarias simaságot, 
melyet ma követelünk az írótól. Se Páz
mán, se kortársai nem válogatnak a kife
jezésekben, hasonlatokban: az erő és ter
mészetesség oly mértékű nálok, mint a 
csaknem egykorú Shakspearenél a szenve
délyek és indulatok majdnem féktelen nyel
ve. Ama kor irodalmi s szószéki vitáiban 
gyakori a személyeskedés s goromba kife
jezés; de a jobbaknál mindig kitűnik, hogy 
a szentnek és igaznak vallott ügy a fődo
log. A nyelv erejét és szenvedélyes meleg
ségét nem a személyes gyűlölet, hanem a 
meggyőződés adja meg, melyet a vita csak 
nyilatkozatra s élesebb kifejezésre ösztönöz.

Bárminő sajnos lehetett politikai szem
pontból az a felekezet- és pártgyülölet, mely 
Nagy-Szombatban a protestantismus ellen 
nyilatkozott, az magyarul történt, s a ma
gyar nyelv kifejtését s a magyar stíl erejét 
gyarapította. A nyelv és irodalom, hogy 
fejlődjék, megkívánja a nagy emotiókat, 
egy-egy lelkesítő koreszmét s bizonyos fo
kú szenvedélyt. E nélkül vagy lelketlen 
holt betű, vagy üres mesterkedés az iro
dalmi foglalkozás. Kivált a szónoklat és 
poesis, az irodalmi stil eme culminatiója és 
hangadója, a csupa reflexiók korában nem
csak nem halad, de hanyatlik.

Ha Zrínyi egyebet nem nyer is a nagy- 
szombati oskolában, mint a magyar nyelv 
és irodalom iránti érdeklődést, Pázmánnak 
csak e tekintetben is sokkal tartozik a ma
gyar irodalom. — Nem maradt majd sem
mi adat ránk arra nézve, mik voltak itt 
Zrínyi különös tanulmányai; de alkalma
sint megtanult latinul, s tán részt vett azon 
vallásos tárgyú szinművek eljátszásában,
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melyeket itt az oskola növendékei szoktak 
volt előadni.

Följogosít minden ismert körülmény 
arra a hitre, hogy nem volt itt szigorú fe
nyíték alatt, s lelke nemes hajlamai szerint 
szabadon fejlődhetett. Ú gy látszik, a nagy- 
szombati oskolában az az egyházi rend, 
melynek elve az engedés volt a csekélysé
gekben, hogy lényegben annál többet nyer
jen, kivált a főurak gyermekeit nem fogta 
nagy szigor alá, s átalán nem uralkodott 
az a puritán szellem, mely a protestánsok 
iskoláiban megvolt. Zrínyi Miklós kevésb- 
bé tartathatott szigorú fenyíték alatt, mint 
a többi növendék. Még iskolába jár, még 
csak syntaxista, midőn már Zalamegye fő
ispánja s tizennégy éves korában az ország 
egyik zászlós ura, kinek aláírása és jelen
léte szükséges volt az országgyűlési vég
zések szentesítésére, s valóban mint főlo- 
vászmester Írja alá az 1630-iki törvény- 
czikkeket. *) Habár mindez inkább külső 
czim, ez a minden érdem nélkül szerzett 
kitüntetés, egy gyermekre, oly káros hatá
sú lehet vala, hogy a szerencsétlenségek 
közé kellene soroznunk, ha Zrínyi már is 
nem oly kiváltságos lélek, melyhez külső 
hiúság s szédelgő elbizakodás nem férhe
tett. Még hasznára válhatott a magas állás, 
melyen, úgy szólva gyermekkorában, ko- 
moly ügyekbe lön avatva s a haza legki
tűnőbb férfiaival jött tanulságos érintke
zésbe. Nem lehetett ugyan kivételes tüne
mény az, hogy még gyámság alatti embe
rek jussanak országos méltóságokra, s ba
jos föltennünk, hogy épen Zrínyi esetére 
hozták volna nyolcz év múlva azt a tör
vényt, melyben kérik a királyt, ne nevez
zen ki főispányokul kiskorú gyermekeket; 
de bizonyítja Pázmán Péter és általa Ferdi- 
nánd kényeztető gondoskodását az árváról.

De nem kellett Zrínyinek a pozsonyi 
országgyűlésekre átrándulnia, hogy az or
szágos ügyek sodrában s Pázmán kitünte
tésének tárgya legyen. Nagy-Szombat ál
landóbb központja volt a politikai és val
lásos mozgalomnak, mint Pozsony. Páz
mán Péter nagyszombati házánál magán 
körben mindig oly politikai tanácskozások 

*) A „Corpus Juris“ 1630-iki czikkeinek végén.

folytak, mint valamely udvar minisztériu
ma körűi. Az országos főurak közül szá
mosán és gyakran látogatták. Pázmánnál 
meghittebb tanácsnoka nem volt II. Fer- 
dinándnak, s nemcsak Magyarországra néz
ve nem határozta magát tán semmire az ő 
megkérdezése nélkül, hanem gyakran kért 
s fogadott el tőle tanácsot a kül ügyekben is, 
— úgy bogy Pázmán a külső politikai viszo
nyokba is legmélyebben be lehetett avatva.

Mind ezen házi tanácskozásokban sok 
csábító és vonzó volt. A nagypénteki asce- 
ticus jelenetek után nála a husvét gazdag, 
derült lakomái következtek. Gyakran volt 
lakában népes társaság, mely jó étket, jó 
borokat talált, s néha mind ebédnél, mind 
vacsoránál szólott a zene is. De legderítőbb 
volt maga a házi gazda kedélye, ki igen 
derült és szeretetreméltó tudott lenni. A 
már éltes főpap feltűnő megelégedéssel köl
tötte el az iskola gazdájától ajándékba kül
dött bárány czombját, — s az őzet, melyet 
a főurak gyakran vittek konyhájára. Ezek 
az ebédek nagy befolyásuak voltak hazánk 
történetében. Valószínű, hogy Pázn)án asztal 
feletti társalgásával térített ki legtöbb főurat. 
Fesztelen, barátságos, de komoly tárgyak 
feletti társalgás közben néha öt-hat óráig 
eltartott az ebéd miután az asztalt elszed
ték. A fiatal Zrínyi Miklós, mint gyámfiu, 
mindennapos lehetett az érseknél s ott sok 
nevezetes férfiúval, sok fontos ügygyei is
merkedhetett meg. Ott láthatta többek közt 
igen gyakran a nádort Eszterházy Miklóst 
is. Ott ismerhette ki közelebbről mind őt, 
mind Pázmánt. A két férfiú egy párton 
volt; de nem mindig egyetértésben. Igen 
szenvedélyes s liajthatlan ember volt mind 
a két öreg ur. Pázmán a nádor jelen nem 
létében gyakran kifakadt ellene, hogy a 
papságot nem tartja illő tiszteletben, holott 
Eszterházy tömérdeket áldozott csak a nagy- 
szombati templom épitésére is. Eszterházy 
sem tűrhette Pázmánban, hogy mindent a 
papság érdekeinek akar föláldozni, s kész 
a török dúlásait elnézni ■ hazánkban, csak- 
liogy Németországon Ií. Ferdinánd serege 
legyőzze a protestánsok hadait. *) Pázmán

*) Kismartoni Regesták Horváth M.-tól A „Tör
ténelmi tár X-ik kötetében. E viszonyon kívül a nagy
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valóban a szélső conservativ párthoz tarto
zott, s tán első e nemben Magyarországon; 
mig Eszterliázy mintegy a közép nemzeti 
pártot képviselte. Zrínyi a nádornak adha
tott igazat: bár későbbi időben politikai 
gondolkodása Eszterházyénál szabadelmű- 
ebb, s vérmérsékletére és nézeteire nézve 
mindkét fennebbi.nél jobban megközelíté 
egy bölcs államférfiéi eszményét.

Átalán véve mindaz, a mit Zrínyi 
gyermekkorában látott, azon kor legfonto
sabb és legjellemzőbb oldala volt, s mindaz 
nagy hatással lehetett rá. De csodálatos 
önállóságot és megválogató tehetséget ta
pasztalunk e lélekben. Apja személyes vi
tézsége megragadja képzeletét s maga is 
merész harczos és vadász ; de eposzában és 
elmélkedéseiben mindig azt vitatja, hogy a 
személyes bátorság nem elég a hadi kép
zettségre, — s legkevésbbé szereti a ki hi
vó kérkedéseket. Nagy-Szombatból a val
lásosság megmarad lelkében; de későbbi 
életében a legtürelmesebbek közé tartozik 
hite sorsosai közt, sőt nem örömest látja a 
papi rendnek az ország politikai ügyeibe 
való avatkozását. A nagy-szombati irodal
mi mozgalom is nem teszi őt oly theolo- 
giai fejtegetések írójává, minő Eszterházy 
volt. A lelket és az erőt megtartván a 
nagy-szombati szónokok stiljából, később 
ama hatalmas nyelven és stílusban harczra 
szólítja a nemzetet a török ellen. — Ha az, 
a mit a gyermek látott, befolyt a férfi tet
teire, már a gyermeknél mutatkozott a férfi 
lelkének önállósága.

A Nagy-Szombatban töltött évek alatt 
nemcsak Pozsonyban, hanem Becsben is 
gyakrabban megfordulhattak a Zrínyi ár
vák s látták az udvart s láttak egy, a ma
gyar élettől különböző fővárosi életet, mely, 
habár csak a következendő században fej
lődött nagyobbszerűvé és fényesebbé, már 
is érdeklő s tanulság-os lehetett. De sokkal 
fontosabb volt egy következő esemény.

Zrínyi neveltetését egy olaszországi 
utazás fejezi be, mint ama kor legtöbb 
katholikus és oskolákat végzett főrangú

szombati életre vonatkozó többi adatot Dobronokinak a 
magyar egyetem könyvtárában kéziratban meglevő nap
lójából vettem.

ifjúét. Mintegy húsz éves korában, 1636- 
ban, hagyja oda a nagy-szombati oskolát 
s 1637-ben februárban érkezik vissza uta
zásából. Egyebet alig tudunk emez útjáról, 
mint hogy Ferdinánd és Pázmán akaratjá
ból történt, s hogy ez útra Szemkoicz Má
tyás prépost adatott mentorul, a növendék 
rangjához illő kísérettel. A fényes és mű
kincsekben gazdag, még folyvást hatalmas 
Velenczén kívül, meglátogathatta Rómát, az 
ott nagy kegyben állott Pázmán ajánló le
velével, hol épen akkor fogatta volt el a 
pápa Galileit, mivel a föld forgását merte 
hirdetni. — Ez idő tájban, de egy évvel 
később, utazott a nagy angol költő, a pro
testáns Milton is, Olaszországban, s ott ka
pott kedvet az idyllek Írásához.

A mi a hős Zrínyinek Csáktornya, a 
mi az államférfiu, vallásos ember és ma
gyar prózairó Zrínyinek Nagy-Szombat, 
az lehetett a költő Zrínyinek Olaszország. 
Ki tudja, megírta volna-e idylljeit és hős
költeményét Tasso hazájának e megláto
gatása nélkül?

De valamint a Csáktornyán látottak 
és a nagy-szombati élmények nem terem
ték egészen a magok képére hősünket, ha
nem sok tekintetben, s épen a szellemiekben, 
ellenkezővé, úgy Olaszországban is leg- 
többnyire oly látmányok tanúja volt, me
lyek politikai tekintetben csak ijesztő pél
dáid szolgálhattak neki. Velencze és Ge
nua, nem különben az előbbi század alatt a 
Mediciek alatt föl virágzott Toscana hanyat
lásban, a pápai állam szorult viszonyok 
közt, déli Olaszország a spanyolok jármá
ban: csak éjszaki Olaszországban mutatko
zott épen akkor uj élet: a savoyai ház ek 
kor alapitá meg uralmát. — De ez csak 
egy zugban elrejtett s csak későbbi korban 
feltűnhetett embryo volt. Zrínyi Miklós, ha 
már ekkor ismerte Macchiavelli iratait, (ké
sőbb mindenesetre ismeré), annál világo
sabb lehetett előtte, mily messze áll Olasz
ország az egyesülés azon eszményétől, 
melyről egy jóval előbbi korban a fioren- 
czi nagy államférfiu ábrándozott.

Zrínyi már korán a rend, a szervezés 
embere volt. Mihelyt Olaszországból visz- 
szatér s átveszi acsaládi urodalmakat, tulaj-
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don birtokán kezdi meg- a rendezés művét. 
Csáktornyát egészen újra építi, ágyukkal, 
védművekkel látja el, pompás kertet ültet 
melléje; az atyja és nagybátyja által kis
korúságában elzálogosított ősi birtok-része
ket visszaszerzi, s maga földjén, mely egész 
kis fejedelemség, kezdi azt a reformot, me
lyet később az egész országra szeretne ki
terjesztve látni.

Nincs rá adatunk, mind csatornákon ju
tott leikéhez az akkori európai közszellem, 
még fiatal korában. De hogy ez ép oly ha
tással volt rá, mint a Csáktornyái és nagy
szombati szemléletek, s Olaszország művé
szete és irodalma, bizonyos abból, hogy 
egészen az akkori kor szellemi képére van 
teremtve.

Ama kor, a XVII-ik évszáz, sajátsága, 
hogy ép annyira hajlandó a régi formák 
szétbontására, mint a mily ügyes, hatal
mas és erőteljes új intézmények teremtésé
re. A vizsgálódók, egy-egy Descartes, Kep
ler és Galilei mellett, első rendű költők ra
gyognak: e kor Francziaországban Mo- 
liére, Corneille és Racine, Angliában Milton 
kora, kit verulami Baco s Shakspeare 
különböző téren megelőztek. Francziaor
szágban Richelieu, Mazarin és Colbert az 
állam szervezetben újat teremtenek, s elő
készítik XIV. Lajos uralkodását; újat te
remt a harcztéren a svéd Gusztáv Adolf 
és a franczia Turenne és Condé; Angliá
ban egy rettentő forradalom áll be nem 
sokára: a királyi dynastiát leteszik, a ki
rályt halálra Ítélik — s a látszó bomlás 
és anarchia után nyomban a legmerevenebb 
s túlságosabb szervezet következik : Crom
well katonai dictátorságot épit a forrada
lom fölforgató elemeiből. Zrínyi körülbelül 
egy korban született azokkal, kik nem soká
ra, még Zrínyi értére, az államszervezésében 
XlV-ik Lajosnak a szigorú rendezésben és 
túlságos erő öszpontositásban Cromwell- 
nek szellemi rokonai vagy utánzói voltak.

Zrínyi Miklós kevésbbé volt szülőjé
nek, őseinek és nevelőinek, mint eme kor
társainak szellemi rokona. Egyesülve lát
szik lelkében a mély belátás , gondolkodó 
ész a teremtő képzelettel, az államférfiúi

bölcseség á költői erővel; s a mérsékletet 
adó reflexió a mély meggyőződést csak
nem azon nyugodt fennségben mutatja ná
la, mint a költészetben jóval magasabbra 
emelkedett kortársában, Miltonban.

Mint maga költőnk Írja, első buzdítást 
a magyar történetek olvasásából merített. 
A múlt dicsősége az első ösztön arra, hogy 
újat akarjon teremteni a magyar hadi szer
vezetben, s bármily fogékony az akkor 
uralkodott európai közszellem iránt, min
den tettének központját a hazafiság képezi, 
mely úgy látszik már fiatal korában irányt 
adott életének. Habár birtokai helyzeténél 
s állásánál fogva ki volt jelölve életpályá
ja, a korán eszmélt ifjú, talán még Nagy- 
Szombatban, komoly kérdéssé teszi magá
ban, minő pálya lehet az, melyen legtöb
bet használhat hazájának. Reflexió utján 
jutott azon meggyőződésre, hogy az a hadi 
pálya. Komolyan s önállóan fogott hát az 
egykorú és régi hadtani és történetírók ta
nulásához. Ezt a leghitelesebb forrás
ból tudjuk: maga Zrínyi Miklós Írja.*) 
Lelke függetlenségében, valamint másnemű 
iró lett mint a nagyszombatiak vagy az 
olaszok, úgy egészen másnemű hős mint az 
elődök és egy korúak.

Bármi nagy befolyással voltak hát Zrí
nyire közvetlen környezete s az ifjú korá
ban látott és tapasztalt emberek és viszo
nyok, mindez csak némely fővonásokat adott 
meg, némi külsőségeket ragasztott hozzá, 
s nem ment túl azon, mit az első elemi ok
tatásnak nevezhetnénk. A leglényegesebb 
befolyások gyakran a legbővebb életrajzi 
adatok mellett sem kutathatók föl, s annál 
kevésbbé Zrínyi életrajzában, melyre oly 
kevés az adat. De az adatok e kevés volta 
mellett is kiderül egy két nevezetes vonás, 
s egy oly igazság, mint a legrészletesebb 
naplókból: hogy a szerencse kedvezésén, a 
lelki képességen kívül az akarat az, mely 
mássá alakítja az embert mint környezeté
nek szolgai utánzójává, s az egész élten 
át tartó nevelkedésben környezetétől sok 
részben függetlenné bírja tenni.

SALAMON FERENCZ.
*) Prózai munkái a Nemzeti Könyvtárban, 198 1,
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T Á V O L B Ó L .

Miként fáj bennem minden érzet,
Agyamban minden gondolat;
Hogy lelkem érte mennyit vérzett —
Kényeim mennyit hulltanak:

Ti mondjátok meg titkon, néki,
Ti boldog fák ráhullt árnyéki,

Midőn ámító üdvvel keblemen 
Helyette, az ő árnyát ölelem.

Hogy mit szólnék, mit mondanék, ha 
Szólhatnék, mondhatnék neki,
Ha a gyötrelraes távoliét a 
Siket tért közénk nem veti:

Te, mely virulsz az ő nyomában,
Holott egy tündér szép világ van —

Te légy levelem, hozzá, szép tavasz ,
A mit mondanék, mind benned van az.

TÓTH ENDRE.

A Z  É L E T B I Z T O S Í T Á S .
(Elbeszélés.)

I.

A hó esett odakint; itt benn a meleg 
szobában nagyon kényelmes dolog volt 
beszélgetni.

Tisztelt barátom Grosz Julián ur órá
jára nézett s sziveskedett nekem is megmu
tatni, hogy hány óra, — gondolom főleg 
azért, hogy lássam, mily szép, drága zseb
órája van.

Ez alkalommal azon szerencsében is 
részesített, hogy az óralánczáról lecsüggő 
gyűrűket és csecsebecséket közelről s kellő 
világításban láthassam.

— Nos, szólt óralánczát csörgetve; 
még korán van hivatalba menni, még leg
alább félóráig beszélgethetünk.

— Mátéházyékról, ha önnek úgy tet
szik, mondám kérőleg. Ön ismerte Máté- 
házynénak szüleit is?

— Oh igen, nagyon jól, viszonzá élén
ken ; jó barátságban voltam velők.

Úgy látszott, megbánta a mit mon
dott, mert hirtelen utána tévé ;

— Azaz, hogy atyám volt jó barát
ságban velők, mert én, a mint tetszik tud
ni, sokkal fiatalabb vagyok, hogysem. . .

—- Természetes, hiszen ön akkor még 
csak gyermek lehetett, viszonzám udva
riasan.

Láttam, hogy szavaim nagy örömet 
okoztak Grosz Julián urnák. Miért rontot
tam volna el örömét? Nem tartozom azon 
őszinte emberek közé, kiknek kedvök telik 
abban, ha szegény gyarló felebarátjaiknak 
keserűséget okozhatnak.

—  Igenis, szólt Grosz u r; akkor még 
csak gyermek voltam, ámbár nem épen 
kicsi, hanem már egykissé idősebb, tetszik 
tudni, már olyan diákféle. Mátéházynét is
mertem már, mikor még a bölcsőben fe
küdt. Kedves kis vöröshajű leány volt. 
Soha sem láttam vörösebb hajat s fino
mabb fehér bőrt.

— Gondolom, nem volt épen kitűnő 
szépség ?

— Szép volt, tessék elhinni. Vörös 
haja volt az igaz, no de nemcsak egyedül 
neki volt a világon vörös haja. Volt egy
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nővére is, pár évvel idősebb; szintén vörös
hajú. Még gyermekkorában meghalt.

— Több testvére nem volt?
— Volt, két fiú. Vőrös haja volt mind 

a kettőnek. Ismertem őket. Azok is korán 
meghaltak; csak Ernesztin maradt életben, 
a ki később Mátéházyhoz ment férjhez, a 
mint tetszik tudni, s nagyon boldogtalan 
lett, a mit talán nem tetszik tudni.

— Féligmeddig tudom, hanem sze
retném öntől körülményesen hallani az 
egész történetet.

— Szivesen. Tehát azt tetszik tudni, 
hogy csak Ernesztin maradt életben ? 
Atyja, nemsokára a fiuk halála után, meg
halt bújában; szintén vörös hajú volt. 
Anyja . . .

— Szintén vörös hajú volt?
. — Nem, koromfekete; hanem szintén 

korán meghalt. Ernesztin tizenöt éves ko
rában árva lett. Tetszik tudni, hogy az ár
va leányok különösen kapósak házasulan
dó fiatal emberek előtt.

— Ha gazdagok.
— Ernesztin örökölt legalább har- 

minczezer forintot. Szép összeg volt, uram, 
kész_ pénz. Köztünk legyen mondva, ez 
összeg enyém lehetett volna, ha akartam 
volna. Nem akarom mondani, hogy sze
relmes volt belém Ernesztin kisasszony, 
hanem azért nagyon észrevehettem, meny
nyire óhajtaná, hogy én udvarolnék ne
ki. Nem akarok dicsekedni, hanem azon 
időben meglehetősen csinos fiatal ember 
voltam.

— Most is, viszonzám udvariasan.
— Nos, szólt önelégülten simogatva 

barkóját s egy pillantást vetve a szemközt 
álló tükörbe, — annak már tiz éve. Múlik 
az idő, uram. Hanem akkor, akkor az 
egész világ csinos fiatal embernek tartott. 
No, dicsekedni nem akarok. Soha életem
ben nem voltam hiú.

S mintha szavainak nagyobb bizonyi- 
tékot akarna adni, lopva ismét egy pillan
tást vetett a tükörbe.

Meg kell vallani, hogy e pillantásnak 
különben gyakorlati haszna is lett, a meny
nyiben e pillantás következtében Grosz

Julián ur nyakkendőjének csokrán szük
ségesnek talált egy kis igazitást tenni.

— Soha sem voltam hiú. Nem szen
vedhetem az oly férfiakat, kik hódításaikkal 
dicsekszenek. Hiszen, ha én akarnám, tud
nék én önnek ezer történetet is beszélni, 
kiket hódítottam meg. Pedig hires szép 
nőket! Majd egyszer egy pár történetet el
mondok önnek; — nem dicsekvésképen. 
Isten őrizzen meg tőle, hogy dicsekedném. 
Az utálatos szokás. Hanem hát, tessék el
hinni, hogy bizony elég szép nő volt, ki
nek szeme megakadt rajtam.

Biztosítottam Grosz urat, hogy na
gyon jól tudom, mily nőhóditó, ne is ta
gadja.

Mosolygott s példás tisztaságú fekete 
kabátjáról egy véletlenül odavetődött kis 
pelyhet fútt le.

— Tehát mondom, hogy Ernesztin 
csinos leány volt. Magamról nem akarok 
szólni. En nem udvaroltam neki, nem volt 
szándékom megházasodni, szeretem a sza
badságot még most is, hanem voltak ugyan
csak sokan, a kik udvaroltak. Tizenhét 
éves korában férjhez ment Ernesztin, hu
szonkét éves korában már özvegy lett.

— Mátéházycsak második férje volt?
-— Igen. Az első egy puffadt képű

ficzkó volt: lapos homloka, lapos orra, la
pos melle. Magatartása feszes és méltó
ságteljes volt, mint valami városi hajdúé s 
képes volt huszonnégy álló óráig folyvást 
beszélni és folyvást ostobaságot. Közbe- 
vetőleg mondva, uram, nem tetszik tudni, 
mi lehet az oka, hogy a legtöbb fiatal 
leány ilyen emberbe lesz szerelmes ?

— Nem tudom.
— Én sem, pedig néhányszor már 

gondolkoztam róla, különösen, mikor Er
nesztin férjhez ment. A puffadt képű em
ber szerette a mulatságokat, a szép lovakat, 
a kártyát s valószinűleg a szép leányokat 
is, ámbár ez utóbbi nincs hitelesen bebizo
nyítva. Ritkán volt otthon, s mikor otthon 
volt, fölrakta lábát az asztalra és gorom- 
báskodott a feleségével. Szegény asszony 
sirt, a puffadt képű ember elment a „Kom
lóba,“ száz forintot dobott a czigánynak 
s itatta a korhely czimborákat. Jeles hazafi
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volt és különösen nagy pártfogója, a nem
zeti zenének.

— Szegény no sokat szenvedhetett!
— Az emberek nem sajnálták. Azt 

hitték, mivelhogy vörös haja van, megér
demli sorsát. Tessék elhinni, vörös hajú
nak lenni nagyobb vétek, mint ha az em
ber akasztófáravaló, durva, korhely. Er- 
nesztinnek szerencséjére, s az egész világ 
szomorúságára, öt évi házas élet után a 
férj meghalt. Talán tetszett is olvasni a 
lapokban, hogy mily kitűnő hazafit és 
nemeskeblű emberbarátot vesztettünk el 
benne.

— És az irodalom buzgó pártolóját?
— Igen. Es az irodalom buzgó párto

lóját. Könyvet ugyan nem vett, hanem 
bruderschaftot ivott egy pár íróval. Egész 
világ sajnálta, mikor meghalt. Különben 
ugyancsak ideje volt már meghalnia; saját 
vagyonát egészen elköltötte s az Erneszti- 
néből 15,000 forintot. Maradt még 15,000. 
Ez elég lett volna arra, hogy Ernesztin 
megéljen belőle. Hanem a gondviselés most 
küldött számára egy második férjet, a ki a 
másik 15,000 forintot is elköltse.

—- Ez Mátéházy volt.
— Igenis, Mátéházy Miklós. Tetszik 

ismerni, nem szükséges róla beszélnem. 
Nagyon szép, barna fiatal ember. Azt 
mondják, sokat hasonlít hozzám. Nos, ha
nem itt van már a hivatalos óra, mennem 
kell. Majd estére elbeszélgetünk, ha úgy  
tetszik önnek. Sietnem kell. Viszontlátásig!

Annyi ideje azonban mégis volt, hogy 
a tükör segítségével haját és öltözetét gon
dosan megigazgassa. Aztán kezét nyújtotta 
és eltávozott.

II.

Grosz Julián barátunk a biztositó tár
sulat hivatalnoka volt Pesten. Az életbizto- 
sitási osztályban működött. Pontos hiva
talnok volt s hivatalos dolgait ép azon ki- ' 
tűnő gondossággal kezelte, melylyel saját 
úri személyének ékesen tartásáról gondos
kodott.

Udvarias, csendes ember volt, nem bán
tott senkit; — s ez már magában véve elég ;

érdem. Még az alája rendelt írnokokkal 
sem gorombáskodott.

Már azon korba lépett, hogy ha vala
ki udvariatlan akart volna lenni iránta, 
bátran agglegénynek nevezhette volna. 
Körülbelül 40— 45 éves lehetett. S még 
mindig fiatal akart lenni.

Nagy öröme telt az elegáns ruhákban 
s a szépen kifényesített csizmákban. Bizo
nyára ártatlanabb szenvedély valamennyi 
más emberi szenvedélynél.

A kinek alkalma volt jó szivét megis
merni, könnyen megbocsáthatta hiúságát.

A mi nem volt igaz, hogy Mátéházy- 
né valaha szerelmes lett volna belé, azzal 
dicsekedett; hanem azzal, a mi igaz volt, 
hogy Mátéházyért szivességből ő fizette ki 
a biztosítási összeget, azzal nem dicseke
dett.

Mátéházy Miklós az életbiztosítási 
osztálynál 15,000 forintot biztosított halála 
esetére neje számára. Ezt Grosz Julián ba
rátunk tanácsára cselekedte s mivel törté
netesen Mátéházynak nem volt pénze, —  
ez történetesen igen gyakran megesett raj
ta, — a biztosítási dijt is Grosz Julián ba
rátunk fizette ki.

—- Nos, mondá; szót sem érdemel ez 
a kis kölcsön. Tessék elhinni, csupán csak 
a társulat érdekében, nem saját érdekem
ben cselekedtem. Hiszen azért vagyok a 
társukat hivatalnoka, hogy annak érdekeit 
előmozdítsam. Csak méltóztassék mennél 
nagyobb összeget biztosítni.

Ez alkalommal Grosz ur bátorkodott 
nem egészen igazat mondani. Nem annyi
ra a társulat érdekeinek előmozdítása volt 
itt a rugó, mint inkább részvét, rokon- 
szenv, barátság; valami eltitkolt érzés, mely 
a hidegen begombolt kabáton belül, hol 

■ Grosz ur nyiltan kimondott nézete szerint 
csupán csak az inggomb érdemel még né
mi figyelmet, elrejtve helyet foglalt.

Nem akarom azzal gyanusitni Grosz 
urat, hogy szerelmes lett volna Mátéházy- 
néba, ámbár az ellen senki sem tett volna 
ellenvetést, legkevésbbé maga Mátéházy.

Mátéházy nem házasodott szerelem
ből, érdek vezette. Bizalmasabb barátai
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előtt nem is titkolózott, büszkén, hidegen 
dobta oda nekik a valót.

— Pénzre volt szükségem, mert bu
kott ember vagyok; s mivel a pénzszerzés
nek legolcsóbb módja a házasság, meghá
zasodtam.

Ernesztin előtt nem nyilatkozott ugyan 
egészen az őszinteség e sivár hangján, ha
nem legalább nem esküdözött hazug ajkkal 
forró szerelemről, mint azt más tiszteletre
méltó emberek szokták cselekedni.

A viszony Mátéházy és neje közt 
meglehetősen feszes, illedelmes és udvarias 
volt. Szegény Ernesztin körülbelül sejtette 
házasságuknak indító okát, hanem vigaszt, 
megnyugvást talált azon gondolatban, 
hogy egy nemes férfit megmentett az el
bukástól.

Kevéssel beérte a jó asszony; egy 
nyájas szó egész napra elég volt. Előbbi 
férjének uralkodása alatt csak rabságot ta
pasztalt és durva bánásmódot; épen azért 
csodálatteljes tisztelettel tekintett második 
férjére.

Minden jó volt, a mit Miklós tett, min
den helyes. És mikor vagyonának utolsó 
részét látta fölemésztve, mind Miklós bo
nyolódott adósságainak kifizetésére, meg
rémült bár, de nem tett ellenvetést.

Legyen úgy, mint Miklós akarja; ne
ki kell legjobban tudni, mit tegyenek.

Mindenki meg lett volna hatva a 
gyöngédség ily jelei által, kivéve talán ama 
korán elhunyt puffadt képű jeles hazafit; 
Mátéházy Miklós is meg Ion hatva ezáltal. 
Nem mondta ugyan, de észrevehettük.

Egy ízben feltűnt előttem, mily gyön
géden csókolt kezet nejének ; figyelmeztet
tem is rá Grosz Julián barátunkat, ki azon
ban semmi csodálni valót nem talált rajta, 
látta ő már azt többször is.

— Hiszen ez nagyon természetes. Mi 
csodálni való van azon, ha a férj gyöngé
den kezet csókol nejének ?

Természetes, hogy ezen nem kellett 
volna csodálkoznom.

— Aztán, tévé hozzá Grosz Julián úr, 
Ernesztin még mindig bájos teremtés.

A mi ezt illeti, Ernesztin már csak 
Grosz Julián úr szemében volt bájos terem

tés. A szenvedések nyomot hagytak arczán, 
s a hervadt arcz és mély barázdák rajta, 
nem lehet mondani, hogy épen nagyon el- 
ragadók lettek volna.

Egyébként nem a mi dolgunk ezt ku
tatni; csupán csak azt akarjuk megjegyez
ni, hogy nekünk úgy látszott, mintha a 
családi élet Mátéházyéknál kezdene ben
sőbbé válni.

Lelkemből örültem neki.
Ez örömemet Grosz Julián ur zavar

ta meg.
— Tetszett már hallani ? En úgy tit

kon jöttem nyomába. Mátéházy el akar 
válni nejétől! Elhagyni Ernesztint!

— Lehetlen.
— Magam is azt hiszem, hogy lehet

len. Ernesztint, a ki oly jó, oly önfeláldo
zó! Beszélnem kell vele. Szegény Ernesztin!

III.

— Nos, beszéltem már Mátéházyval, 
— igy szólt hozzám este felé Grosz Julián 
ur; —■' beszéltem. Ez az ember nem él so
káig, tessék ráemlékezni, a mit mondok. 
Midőn beléptem hozzá, egy széken ült, bá
gyadtan és összeesve. Még sápadtabbnak 
látszott mint szokott lenni. Kímélve akar
tam vele bánni s csak lassacskán kezdtem 
előhozni, hogy miféle rágalmak keringnek 
a városban róla.

— Azok nem üres rágalmak, szólt 
kissé fölemelve fejét s megrázkodva.

Gyenge pír futott végig arczán.
Annyira elcsodálkoztam, hogy nem 

tudtam hirtelen felelni.
— Nem egészen üres rágalmak, szólt 

ismételve, pár percznyi szünet után. Hol 
hallottad ?

Tetszik tudni, pertu vagyunk Mátéhá
zyval, mióta én azt a csekélységet fizettem 
helyette. Azt mondja, igen nagy baráti szí
vességet tettem vele s azóta te-nek szólít, 
ámbár néha oly kevély, hogy tévedésből 
csaknem méltóságos úrnak szólítom. Határ
talan kevély.

Hogy hol hallottam hireimet, azt nem 
mondtam meg neki; itt i s , ott is , több 
helyütt.
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— Jól van, szólt fejót hátrahajtva; 
ülj le, Julián. Neked el fogom mondani, 
mennyi igaz e kósza hírekből.

— Azt hiszem, hogy Mátóházy kivá
ló rokonszenvvel viseltetik irántam, hanem 
a mellett mégis kevély, nagyon kevély. A 
mi engem illet, tessék elhinni, hogy e percz- 
ben magam is olyan rokonszenvfélét érez
tem ez ember iránt. Nagyon szerencsétlen
nek látszott.

— Valóban, szólt szomorúan, arra 
gondoltam, hogy elváljak Érnesztintől. 
Alávaló gondolat volt, hanem a legoko
sabb, mit helyzetemben tenni lehetett volna.

— A legokosabb! ? kiálték föl, meg- 
botránkozva.

— Igen, viszonzá hidegen. Valami 
szörnyű gazdag leánynak megtetszett sá
padt arczom s komor kedélyem ; fiatal nők
nek vannak néha ilyen szeszélyeik. Égy jó 
barátom, ki a leánynak egyszersmind roko
na, gondolta, hogy itt jó üzletet csinálhat 
s egy pár ezer forintot zsebre tehet kis 
buga pénzéből. Hozzám jött, s mivel tudta, 
hogy Ernesztint pénzéért vettem nőül, na
gyon természetesen azt gondolta, hogyha 
kapok olyat, a ki sokkal gazdagabb, még 
szívesebben nőül veszem. Az elválás kön
nyen megy, majd elintézi ő.

— S mit feleltél te ?
— Nem botoztam ki őt szobámból, a 

mint megérdemelte volna. Az ajánlat való- i 
ban fontos volt, reám nézve megbecsülhe- j 
tetlen. Nem kellett hozzá semmi sem, csak | 
valami kevéssel több szívtelenség, mint a 
mennyivel birok. Nem bírnám elviselni 
Ernesztin fájdalmát s azt, hogy le legyek 
alacsonyitva szemei előtt. E gy perczig 
gondolkoztam róla, most már vége; halá
lomig el nem hagyom Ernesztint. Talán 
nem fog sokáig késni a halál.

— Ugyan Miklós, micsoda beszéd ez? 
mondám feddőleg.

Tessék elhinni, hogy minden tekintet
ben épületes dorgáló beszédet intéztem 
hozzá. Nem vette rósz néven ; hanem mo
solygott rá.

— Ernesztin vagyonát tönkre tettem, 
szólt bágyadtan. Ha előre tudtam volna,

hogy ez így fog történni, nem lettem vol
na oly lelkiismeretlen, hogy őt nőül ve
gyem, ámbár nem tartozom az erényho- 
sök közé s az én történetemet bizonyosan 
nem fogják ajtatos és görbenyaku férfiak 
leírni a növendék ifjúság számára példás 
útmutatás végett. Mindegy, a mi megtör
tént, azon változtatni nem lehet. Elveszünk 
mindketten, legalább én el.

El akartam űzni tőle e sötét gondola
tokat. Hiába.

— Nagyravágyásom le van alázva, 
foly tatá; büszkeségem összetörve. Szegény
ség és nyomor áll előttem; kikerülhetetlen. 
Pedig te tudod, Julián, hogy nem vagyok 
egészen haszontalan naplopó.

Vigasztalni igyekeztem. Hiszen még 
majd jönnek jobb idők is.

Büszkén félbeszakította vigasztaló 
szavaimat.

— Ki mondta neked, hogy szükségem 
van a vigasztalás alamizsnájára ? Nem 
óhajtóm, hogy valaki szánakozzék rajtam, 
s nem is szükséges. Tőlem függ, hogy 
mindnyájan boldogok legyünk, miként 
ama bizonyos jó barátom mondja, ki má
sodszori házasságomra spekulál. Azt a bi
zonyos leányt óhajtása szerint boldoggá 
teszem, Ernesztinnek visszaadom pénzét, 
melyet elköltöttem, magamat pedig főbe
lövöm.

Láttam, hogy nagyon ingerült s ma
gára hagytam. Holnap talán nyugodtabb 
lesz. En csendes, békeszerető ember va
gyok, soha sem voltam ideges, ámbár az 
életben nekem is volt elég bajom és boszú- 
ságom. Azt tetszik gondolni, bogy engem 
senki sem bánt, senki sem boszant? Már 
korán reggel, alig nyitom föl szemeimet, 
ott látom csizmáimat oly hanyagul tisztít
va, hogy tiszteséges ember föl nem húzhat
ja ; de én nem leszek ideges, egész nyugod
tan kiküldőm a Jánost, takarodjék újra ki
fény esitni. Nos ez úgy megy aztán egész 
nap 5 de én nem leszek ideges.

Egyébként ki tehet róla ? Azt nem 
mondhatom, hogy Miklós rósz ember. Meg 
vagyok győződve, hogy nemes szive vans 
hogy semmi aljasságot nem fog elkövetni.
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Leikébe nem láthattunk.
Az a rideg külső, melybe takarózott, 

meleg szivet rejthetett el előlünk. Legalább 
Grosz Julián és én azt hittük.

Ismertem egy részét azon szerencsét
len csapásoknak, melyek Mátéházyt sújtot
ták. Mindez nagyon elég volt arra, hogy 
szivét keserűséggel töltse be. És én még 
keveset ismertem.

Nem csodálkoztam rajta, ha gyakran 
lázas volt s egész idegzete megromlott. S 
nem csodálkoztam volna, ha teste lelke 
egészen összeroskad a reásulyosuló terhek 
alatt.

Keveset törődött magával, hanem fe
lesége miatt aggódott.

— Reám nézve már mindegy, szólt 
szomorúan; az én pályám úgy is meg van 
semmisítve. Csak Érnesztint kívánnám 
megmenteni. Nagyravágyásból föláldoz
tam őt magamért, most örömest föláldoz
nám magamat érette, ha nyugalmas életet 
szerezhetnék neki halálom által.

Tavasz felé egyszer igy szólt hozzám 
és Grosz barátunkhoz.

— Szeretnék Ernesztinnek valami örö
met szerezni. Egy kis falusi lakást vettem 
bérbe. Ernesztin szereti a szép zöld erdőt, 
a falut; kis kertünk is lesz. Igen olcsón 
megélünk ott a nyáron.

Helyeseltük gondolatát. A szabad le
vegő neki is javára lesz, s mindenesetre na
gyon kellemes dolog a fák hűs árnyában 
sétálni, ámbár, mint Grosz Julián barátunk 
megjegyezte, a természet oly hiányosan és 
oly helytelenül van rendezve, hogy az em
bernek sétálás közben cserebogarak hull
nak a fejére a fákról s csizmája a harmat
tól egészen sáros lesz.

Mikor már a szép tavaszi napok kez
dődtek, Miklós kiment előre. Rendbe akar
ja hozni a házat. Valami egy hétig ott lesz, 
mig mindent elrendez, Ernesztin addig ma
radjon a városban.

Elmenetele előtt forrón megszorította 
Grosz Julián kezét, s félrevonva őt, gond
viselésébe ajánlotta nejét.

— Édes Julián, én pár hónap óta

IV. gyakran betegeskedem. Könnyen megle
het, hogy egyszer csak váratlanul rám ta
lál a halál. Ne hagyd el Érnesztint, légy  
gyámola, védője.

— A kis ember könnyes szemmel 
ígérte, hogy a sírig gyámola, védője lesz. 
Hanem mirevaló most errpl beszélni. Mik
lós ott kint falun ismét tökéletes egészsé
ges lesz, meg is hízik s piros képpel és sal- 
langos dohányzsacskóval fog visszatérni.

Miklós nekem is szokatlan hévvel szo
rította meg kezemet.

Nejétől hosszasan búcsúzott el, meg
csókolta számtalanszor. Még az ajtóból is 
visszatért s újra megcsókolta.

Ernesztin boldogságban úszott.
De nekem nem tetszett semmikép ez 

a rendkívüli gyöngédség. A szavak, rnelye- 
ket Groszhoz intézett, sötét sejtelmet köl
töttek bennem.

— Nem fél ön? szóltam az udvarias 
kis emberhez.

— Mitől, uram ?
— Hogy e búcsuzás oly ember búcsúja 

volt, ki halni megy. Nem félti ön Miklóst 
az öngyilkosságtól.

— Cseppet sem, viszonzá Grosz bará
tom. Hová tetszik gondolni? Ha öngyil
kossá akarna lenni, semmi szüksége sem 
volna azzal bajlódni, hogy most nyári la
kást keres és virágokat ültet.

Ez nem volt elegendő ok, hogy engem 
megnyugtasson.

— Aztán, folytatá Grosz barátunk, 
tetszik tudni, hogy az életbiztosításnál 
15,000 forintot biztosított neje számára. Ez 
összeg csak természetes halál esetében fi
zettetik k i, öngyilkosságnál odavesz az 
egész pénz. Hiszi ön, hogy Miklós képes 
volna nejét megfosztani ez utolsó segély
től ?

Ez aztán némileg megnyugtatott. Hi
szen Miklósnak nem lehet, nem szabad ma
gát megölnie; hurczolni az élet terhét, mig 
az örök gondviselés le nem veszi róla.

Jól tudtam, mily nehéz teher vállain 
az élet, hanem mégis vigasztalást találtam 
abban, hogy élnie kell, — meglehet talán 
azért is, mert senkivel sem tudtam úgy 
kedvemre sakkozni, mint vele. Különben
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a szerencse kereke fordul, s a kinek ma } 
szomorú napja van, holnap vidám lehet: 
Mátéházy is érhet még- jobb napokat.

Ernesztin minden jót remélt.
Mindennap várt férjétől levelet, de le

vél csak nem érkezett. Negyed napra szo
morú tudósitást kaptunk.

A kis falusi ház, melyet Mátéházy 
Miklós kibérelt, leégett. Éjjel, éjféltájban 
gyiíladt ki, senki sem tudja hogyan, hanem 
azt hiszik, hogy valami rósz ember gyújt
hatta meg. Az emberek a faluban mind 
aludtak; mikor a tűzvész zajára fölébred
tek, már az egész nádtető magas lángok
ban lobogott s a láng becsapott az ablako
kon át a szobákba.

Mátéházy valószínűleg csak ekkor éb
redhetett föl, mert most látták csak az em
berek kirohanni az égő házból.

Valamit bent feledett, a miért még 
egyszer visszatért.

Az emberek nem akarták ereszteni. 
Az égő nád ropogva zuhant alá nagy cso
mókban, a tető már szakadozni kezdett, 
lángtengerben úszott minden.

Mátéházy nem hallgatott az emberek 
ellenvetéseire, erőszakkal kiragadta magát 
karjaik közül. Neki be kell menni a házba, 
mert valami nagyon fontos irományt bent 
feledett.

Be is ment. De alkalmasint a füsttől 
és hőségtől elkábulva, vagy talán véletle
nül megbotolván, elesett, épen küszöbnél, 
fejjel az égő zsarátnok közé.

Egy-kettő a bátrabbak közül most 
ntána rohant a tűzbe. Nagy bajjal és élet
v eszé lly e l kiragadták a lángok közül.

Még nem volt halva s eszméletre tért, 
de nem élt tovább egy óra hosszánál. Irtó
zatosan össze volt perzselve.

E szomorú eset hire mindnyájunkat 
megrendített. Ernesztin kétségbeesetten zo
kogott; vigasztalhatlan volt.

A biztositó társulat kifizette a 15,000 
forintot. Senkinek sem jutott eszébe 
gyanakodni, csak az én lelkemben támadt 
gyanú, midőn Miklós búcsúszavaira gon
doltam.

Meg voltam győződve, hogy ő maga 
gyújtotta meg feje fölött a házat. Megbor
zadtam és csodáltam elszánt lelkét.

Gyanúmat egyedül Grosz Juliánnal 
közöltem.

A kis ember elsápadt, elkékült. Soha 
életemben ily izgatottnak nem láttam.

Nem akarom hallani az ön gyanúját, 
szólt hevesen fölugorva s mindkét fülét be
dugva kezeivel. — Én nem tudok semmit, 
nem hallok semmit. En esküt tettein, hogy 
a társulatot meg nem csalom; én a társulat
nak becsületes hivatalnoka akarok ma 
radni.

Megszorítottam a lelkiismeretes ember 
kezét és elhallgattam. Most már tudtam, 
hogy Grosz Julián is hasonló gyanút táp
lál mint én.

Kettőnkön kívül soha senki sem jött 
e gyanúra, s hármunkon kívül soha senki 
meg nem siratta Mátéházy Miklóst. A vi
lágra nézve semmi egyéb nem történt, 
csak egy kevély és nagyravágyó emberrel 
élt kevesebb e földön.

VÉRTESI ARNOLD.

SO K  S Z E R E L E M .
— Be'ranger. —

Bármit beszél a bölcsek ajka,
Szeretnék kincset gyűjteni,
Hogy lábaihoz azt lerakva 
Mind mind od’adnám ő neki.
S szeszélyeid hogy teljesítsem 
Naponként én szép kedvesem.
Nem, nem, kincsvágy szivembe’ nincsen, 
De van nagyon sok szerelem.

Halhatlanítni szép Adélt, ha 
Adatott volna énnekem,
Szünetlenül csak róla; szólna 
S bámulva lenne énekem.
S utódaink egy lapra írnák 
Kedves neved mellé nevem. 
Szivembe’ nincs dicsőség s hírvágy, 
De van nagyon sok szerelem.
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Emeljen fel a sors hatalma,
Tegyen fejemre koronát:
A legszebb gyöngy Adél lesz rajta, 
Hatalmam néki adom át.
Legyen, hogy néki jobban tessem, 
Egy fényes udvar körülem. 
Nagyravágyás szivemben nincsen, 
De van nagyon sok szerelem.

Kis imakönyv a rózsa, rajt’ a 
Kötés arany, bársony, selyem, 

Imáival ez imakönyvet
Elküldöm néked kedvesem.

r
Ébredj korán, miként a rózsa 

A kert virágai között,
De lepke s méh téged ne bántson — 

Imám ez, ha a reg köszönt.

De mily hiú vágy bánt? Betölti 
Adélom minden vágyamat!
Üdvöt, mint a szerelem, földi 
Szerencse, kincs, hir so’sem ad.
A boldogság immár frigyemben,
Adhat jót, roszat végzetem :
Nincs semmim, semmim, de szivemben 
Van sok, nagyon sok szerelem.

Békében hajtsd le szép fejecskéd,
Mit nem bágyasztott napsugár,

Az angyalok zengjék körül, ez 
Imám midőn az éj leszáll.

Mint imakönyvet vedd a rózsát 
És tedd szivedre, angyalom,

Imái közt lelhet magának
A kedv úgy mint a fájdalom.

JÁNOSI GUSZTÁV.

V I H A R  K Ö Z B E  N.
Beszély. Deslys Károlytól.

I.

Troyes környékén vadásztunk, midőn kitört 
a vihar. Hiába iparkodtunk elérni a várost; az 
eső és szél erőszakos rohamától elvakítva, lehet- 
len volt az irányban tovább mennünk.

„Bátorság !u — mondá az öreg vadász, ki 
reggeltől fogva kalauzunk volt az óriás cham- 
pagni síkságon. „Siessünk ebbe a kis erdőbe, ott 
balra, látják ? Tudok benne egy barlangot, mely 
épen mintha csak arra volna teremtve, hogy a 
vihartól meglepett vadászoknak menedéket nyújt
son. Ot perez alatt oda érünk. Kövessenek !“

Nem sokára elértük a kérdéses erdőcskét. 
Nagy sziklák emelkedtek a fák között s aljok 
üres volt, mintha kivájták volna.

Alig foglaltuk el a menedéket, alig szokta 
meg szemünk a sűrű homályt, midőn egyikünk — 
épen a baidang fenekén — egy kökeresztet vett 
észre.

A kereszten bötük vajának— inkább kita
lálhatok mint olvashatók, melyek legnagyobb 
részét már letörülte az idő.

Találkozott köztünk egy régész is, ki ipar
kodott a íöliratot kibötüzni s nekünk megmagya
rázni.

E különös mondatokban volt ez fogalmazva: 
1814.

„Halál előtt soha sem tagadja meg az ember 
az istent.

Idegenek betörése előtt soha sem tagadja meg 
az ember a hont.“

Midőn egymásra tekinténk, meglepetve s nem 
értve az egészet, az öreg vadász mély sóhaja voná 
magára az átalános figyelmet. Szemei, melyekben 
könyek csillogtak, a kökeresztre valának füg
gesztve.

»EgyMr“ —"mondá az öreg katona megin
dulva.

„Hogyan?“ kérdtük.
„Oh ! — mondá — az egy egész történet.“
„Halljuk ! Halljuk !“ — kiáltottuk vala

mennyien.
Az öreg vadász engedett kivánatunknak s 

egy pereznyi gondolkodásAután igy beszélt:

II.

1814 február 19-én a császár Brienneben 
harczolt, de ah . . . már nem azokkal a nagy hó
golyókkal, melyekkel huszonötéves korában, ha
nem kartácsokkal, és estére kelve, a föld, a he
lyett hogy — mint máskor — fehér lett volna, 
vörös volt, annyi vér folyt.

De itt még győzött, s minden igaz franczia 
szívben nagy volt az öröm. . . Én akkor Troyes- 
ban voltam, egész nap hallottuk a csatazajt, nap
nyugtakor megtudtuk, hogy a szövetségesek meg
verettek ; néhány órával később a császár bevo- 

j nult a városba a nép és katonaság dühös éljenzé-

A R O Z S A .
— Saphir. —
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sei között. Oly lelkesedés volt ez, melyet leírni 
lehetetlen ; örjöngés, őrültség volt ez !

Azonban volt e napnak egy homályos folt
ja is : a királypártiak egy nevetséges nyilatkoz- 
ványnyal kisértették a várost, és fehér kokárdás 
vezetőik egyikét majdnem ablakom alatt konczol- 
ták föl. Kegyetlen büntetés volt az igaz , de ily 
körülmények között igazságos, és én nem is be
szélnék önöknek e körülményről, ha történetünk
kel összefüggésben nem lenne.

Az oroszok Lusigny felé táboroztak, alig 
két mértföldnyire tőlünk; mindenki attól tartott, 
hogy másnap, vagy tán még az éjjel megrohan
nak bennünket: az egész város talpon volt, fegy
verben.

A fő kávéházban, hol akkor a nemzetőrök 
tanyáztak, legtüzesebb volt a társalgás. Önök, bi
zonyos — tudni fogják azt: égett ott a lég.

„Egy orosz sem lépi át a Rajnát!“ mondá 
az egyik.

„Sem egy porosz, sem egy osztrák!“ folyta- 
tá a másik.

„Egyetlen egy ellenség sem!“ kiáltá a har
madik. •

„Lám, lám — okoskodék egy nemzetőr --- 
még két vagy három ,ilyen elázott ficzkó s meg 
lesz mondva minden. Őrizze meg az isten Fran- 
cziaországot!“

„Isten ? . . . agyarkodék egy vén tiszt a sa
rokból, — nem ismerem! . . A császár meg a jó 
szerencse . . .  ez is elég . . . míg ö itt nem volt, 
vesztettünk egyre, s miután megérkezett, győz
tünk a halál ellen! . . Napoleon minden . . tudni
illik ö és Francziaország . . .  midőn ezért harczol 
az ember Ő vele, maga az örök atya se tehet sem
mit! „Van császár, van haza . . . isten nincsen!..“

„Nem lesz ám majd császár — nem sokára !.. 
haza úgy sincs! . . . szóla közbe egy zengő férfi
hang a kávéház másik oldaláról. Minden tekintet 
arra fordult, honnét e különös félbeszakítás jött.

Nem volt ott más mint egy fiatal ember, szo
morú és gyenge, szép és halvány. Szegény An
dor! Egy kicsinyt ismertem: tudtam hogy tánto- 
rithatlan királypárti, és a szerencsétleneknek, kik 
a nép dühének áldozatul estek, legbensobb barát
ja. Tán félt mi a veszekedéstől, a boszutól, a sze
rencsétlenségtől . . . mit tudom én . . oda álltam 
a fiatal ember és vén tiszt közé ; mert olyan gyá
szos sejtelem futott át lelkemen.

„Nem lesz császár ?!“ kérdé a vén katona, 
inkább bámulva, mint haraggal — „nincsen haza ?
. . . Es ez a pimasz itt. . .“

„Minek a sértegetések“ — szakitá félbe 
András egyszerű őszinteséggel — „ön imádja a 
császárt, én pedig nem. Mindenikünk szabad, 
beszélhetünk lelkiismeretünk szerint. Mi azt a 
másik szavát illeti, mit ön annyira szivén hord, a 
hazát: az öné dicsőséggel, szerencsével, boldog
sággal áldotta meg önt; de az enyim !.

„A tied? Nem vagy franczia?“ — kérdé
egy megvető hang.

„Ah ! igen,“ válaszolá a fiatal ember moz
dulatlanul — „francziának születtem; de nem 
tartozom Francziaországnak semmivel, sőt ellen
kezőleg ; mert megfosztott mindentől, mivel bír
tam ; mert megölt, kiirtott mindent, mit szerettem ; 
még ez órában is . . .  a kit Francziaország nevé
ben fölkonczoltak, barátom, testvérem volt. . . . 
Igen . . . igen! azt mondom önöknek, s pedig szi
vem mélyéből, hogy nincsen haza! . . .“

A fájdalom ez utolsó kitörésére mindent 
megértettem. Andor csakugyan panaszkodhatott.

De a vén tiszt nem igy Ítélt. Dühe, mely 
sokáig csak durva félbeszakításokban nyilvánult, 
végre káromlások iszonyú dörgésével tört ki.

„Ezer bomba!“ — orditá — „ezer millió 
kartács!., a szent. .“ Egy hang, mely az Övénél 
még rettenetesebb volt, nem engedé befejeznie.

Az ágyú hangja volt az.
E pillanatban zavart lárma hallatszék a 

szomszéd utczákról:
„Az oroszok! az oroszok. . . A bástyákra! 

. . .  A kapukhoz ! . . Fegyverre !“
A kávéházban mindenki fegyveréhez ro

hant. Az öreg tiszt, a nélkül hogy hátra nézne, 
szintén fegyveréért nyúlt; de egy másik kéz, mely 
azt már tartá, ellentállt neki.

Visszatekintett.
Andor volt.
„Félre!“ — mondá a vén katona eltipró le

nézéssel — „minek annak fegyver, ki honát meg
tagadja ?“

Andor elpirult, hallgatott és elereszté a 
fegyvert. Aztán visszafordult, és izgalmában re
megve — újra halványan — mint villám szőkéit 
a terem közepére. Ott fölkapott egy tekebotot és 
első rohant ki az utczára, kiáltva:

„Fegyverre! Rohanj uuk az ellenségre!..“
Nagy lett a meglepetés, de elragadó ; And

rás a kapuk felé futott, honnét már hangzott a 
puskaropogás, s természetesen — nyomában ro
hant mindenki.

III.

Nem irom le a csatát, mely különben is csak 
egyszerű csetépaté volt, követve kevés vártatva 
vendégeink üldöztetésétől. Az oroszok azt hitték, 
hogy meglephetik a várost, vagy legalább kard
csapás nélkül elfoglalhatják. Az ellenállás és tán 
némi csalódás után azonban sejtették a hadsereg 
és császár kettős jelenlétét.

Többször meg kellett őket kétszernél ro
hanni , hogy visszavonuljanak. Napkeltekor tá
voztak Lusigny felé nagy rendetlenségben.

A zöm nem üldözé őket tovább a domboknál.
Ez volt Napoleon rendelete, ki mindenek

előtt erősítést várt. De az önkénytesek szabadsá
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gát mi sem kötheté meg; a legnagyobb rész düh
től égve üldözé a futókat.

A vén tiszt, kinek egyedül a császár volt 
istene s mindene, daczára kora- és tapasztalásai
nak, első volt a legvakmerőbbek és előhaladot- 
tabbak között.

Egyszerre körülvették a kozákok. Tizen 
voltak ötven ellen. Nem volt egyéb hátra, mint 
meghalni hősként, vitézül.

A küzdelem már néhány raásodperczig tar
tott s a helyzet kétségbeesett leve ; de egyszerre 
több lövés hallatszott a város felöl, öt vagy tiz 
kozák elesett, a többi pedig el vágtatott apró, hosz- 
szu sörényű lovain.

Pedig csak nehány franczia önkénytes jö tt; 
de rohamosságuk ereje megkettőzteté számukat.

Egyik közülök — egy fiatal ember — oly 
gyorsan jött, hogy a csata végében még résztve- 
hetett. Iszonyú volt az ama pillanatban. Az öreg 
tiszt majdnem a lovak lábai alatt küzdött. Az 
újonnan jöttek fiatal vezetője megmenté őt a bi
zonyos haláltól; mert puskatusával véres kört 
tőre a hadastyán körül. Ez fölugrott, de csak azért, 
hogy — ah ! — bátor megmentőjét karjaival föl
fogja. Egy kozák kardja épen akkor járta át an
nak mellét.

Mindketten elestek. A fiatal ember elterült 
a földön.

A hadastyán melléje térdelt s fejét kezébe
vévé.

Ejmegsebesült, e haldokló Andor volt.
„On az ? On ! . . . “ kiálta a vén katona meg

lepetve, fájdalom között, majdnem szemrehá
nyással.

„Igen . . . igen . . . “ mormogá a fiatal ember 
elhaló hangon. „Te nem akartad rám bizni fegy
veredet . . .  én elvettem egy orosztól . . .  és ne
ked adom . . . mert én meghalok. . .“

„Meghalsz ! . .“ ismétlé a vén katona remeg
ve. „Nem! . . nem, te nem halsz meg.“

„Meg . . . .  meg. . lehelé Andor ajkain 
át, melyek oly halványak voltak, mintareza. „Ká
romkodtam . . .  ez igazságos . . .  de én örülök, 
hogy meghalhatok Francziaországért . . és nyug
hatom szent földében . . . mert itt fogsz eltemetni 
. . . itt . . . franczia földben . . .  itt jól érzem ma
gamat . /  . igen jól . . . mert még a holttestnek is 
van hazája . . . Isten veled. . . Isten veled! . .“

Az öreg katona eddig egy szót sem szóit, 
sirt; de ez utolsó szóra oly különösen kiáltott föl:

„Isten veled — ? Nem, még nem isten ve
led . . . hanem — viszontlátásra , . . nem sokára, 
így nem halhat meg az ember egészen — örökre. 
Van másvilág, hol a jók, hol a böcsületesek talál
kozni fognak. Én nem tudom, ah — de — van 
menny, van. . .“

A haldokló fölnyitotta nagy fekete szemeit, 
melyeket a halál már lezárt és utolsó tekintete 
kérdezni s bátoritani látszott egyszerre a vén ka
tonát.

A vén katona ekkor levevé süvegét, kezét 
égre emelé, s mély meggyőződés hangján befejezé:

„Van isten!“
Feleletül egy kézszoritást nyert. Andor meg 

volt halva.

IV.

Ugyanazon pillanatban, midőn a vadász be
fejezé megható történetét, egy napsugár hatott 
András sirjáig s megcsókolá azt az árnyékban.

Künn eltűnt a vihar.
Barátaim ismét vadászni mentek; de én ott 

maradtam a barlangban — a kereszt tövébe ülve 
s jegyzőkönyvembe hamarjába leírtam az egy
szerű emléket, melyet tiz év előtt tett jegyzeteim 
között ma reggel találtam meg.

Ó. J.

GASTON ÉS TUDOR MÁRIA.
Epizód az angol történetből. 1515.

Gaston, suffolki herczeg, korának legszebb fér- 
fia volt.

Sokat jelent e dicséret egy oly, komoly an
gol történetírónál, minő Hume.

Nem azt a szépséget kell alatta értenünk, 
mely egy nő bársonysimaságával, liliomrengesé- 
gével, rózsapirjával vetélkedik, mely mindig tü
körbe néz s fürtéit egyengeti, s többnyire egész
ben véve annál émelyítőbb, mennél inkább a fér
fias erő s lelki szépség rovására szokott kifejlődni, 
ápoltatni.

Hősünk a férfiszépség magasabb nemével 
birt, s egyesité magában mindazon tökélyt, mely

őt az angol és franczia udvar eszményképévé, a 
tömeg bálványává, a lovag bajtársak tisztelettár
gyává, s a fejedelmeknek nem annyira kedven- 
czévé mint barátjává tévé.

Dicső lovagkor, mely azóta a szobatudósok, 
a szájhősök, a kalmárok századának adál helyet, 
daczára mindazon árny- és szenn) foltoknak, me
lyeket ez utódaid benned felfedezének s annyi 
alapossággal bebizonyitának, melyik költő és köl
tészetbarát keblét nem melegiti át emléked ? ki 
nem ismeri el nagyságodat? Eszmékért lelkesülő, 
elvekért élő-haló, magasztos, önfeláldozó vallá
sosságtól, s a szerelem hasonlithatlan poézisétől



232

áthatott hőseid, mint századok hosszú során átnyú
ló óriás árnyalakok, jelennek meg képzeletünk 
előtt — s oly törpéknek, oly hidegeknek, oly lélek
teleneknek tűnnek fel mellettök előrehaladott ko
runk emberei!

S a nők? — nem megannyi érinthetetlen 
szellemképek-e, melyek zsámolyánál térdepelni 
inkább vágyunk, semmint hozzájok emelkedni 
reméllenénk ?

S ha korunkban is az angol nők, arczuk át
látszó liliom és rózsa vegyületére, hajfürteik dús 
gyengéd hullámzására, termetűk karcsúságára 
nézve a világ többi hölgyei között annyira feltűn
nek, erényeik által pedig vagy felették vagy leg
alább mintaképek gyanánt állanak a legelsők so
raiban : úgy feltehetjük, hogy e ladyk dédanyái 
amaz eszményi századokban még eszményiebbek 
voltának.

Ez eszményi hölgyvilág egyik legbájosabb 
tüneménye, a tizenhatodik század első tizedeiben, 
a királyleány, az uralkodó VIII-dik Henrik ő fel
sége nővére, Mária vala.

Bájos, ifjú hajadon! minő érzelmek támad
nak pihegő kebled alatt? szabad-e neked álma- 
dozni, kinek agyára egy korona súlya nehezedik ? 
szabad-e neked szivfrigyet kötni, kinek kezét szá
mitó államférfiak fogják alkuba bocsátani? 
Nem vétek-e ha tekinteted a lovagéval találkozik, 
kinek minden versenypályán virágot szór, dijat 
nyújt a hölgysereg? ki babérral jő haza a csaták
ról? kinek csak dicsérete hangzik minden ajk
ról ? Nem gyujtod-e fel benne a szerelem tüzét, 
mely átka leend, minthogy sohasem bírhat téged ? 
Nem férkezik-e szivedbe egy gyötrő, emésztő, ki- 
fejezhetetlen érzelem, melyet be nem vallhatsz 
senkinek ? még istened s a boldogságos szűz is 
csak a kényekből olvassák ki, melyek hervadó 
arezodra, kezeidre, imakönyvedre titkon hulla
nak: — „ah! folyjatok kények, tágulj s z í v ,  csak 
senki meg ne lássa . . . !u

Hasztalan e szivharcz, hasztalan e titoktar
tás.— Tekintetűk találkozik, s találkozik újra: 
megértik egymást.

Nem! talán csalódás, talán hiú kaczérkodás, 
üres kedvtöltés? — hadd maradjon a kérdőjel. . . 
ki tudja mire jó.

* **

VIII-dik Henriket ki nem ismeri. Szörnye
teggé tevék féktelen szenvedélyei; ámde ifjú ko
rában szeretetre méltó, vig kedélyű, eszes, a leg
nagyobb reményekre jogosító fejedelem volt.

A trónra idősb testvérje, a korán elhunyt Ar
thur herczeg lévén hivatva, ő, a közügyektöl távol, 
idejét lovagias foglalkozások s irodalmi búvár
kodások között osztá meg, mely tanulmányok, ha 
nem bírták is, lelki miveltség által, jellemét meg- 
szeliditeni, az, a korlátlan hatalom csábításain kí
vül, rendkívül heves vérmérsékletének, minden

neveléssel, mesterkedéssel daczoló természeti vad
ságának tulajdonítandó.

S valljuk meg, elég régi a tapasztalás, hogy 
nem elvek, hanem szenvedélyek vezetik az embe
ri nemet, s kormányozzák, bármit tegyünk is elle
ne, — a világot. Azon kor, melyben az elvek har- 
cza szenvedély nélkül fog folyni, gondolom, oly tá
vol van tőlünk, mint fajtánk kiveszése s földgöm
bünk kihűlése.

Ritka fejedelem mutat fel oly ellenmondáso
kat szó és tett, elv és alkalmazás között, vala
hányszor a szó és az elv egyéni szenvedélyeivel 
jött összeütközésbe, mint ez a hirhedett VIII-dik 
Henrik, kinek orthodox rajongása a schismával, 
a törvénytisztelete a korlátlan zsarnoksággal, sze
relmi ölelése a vérpaddal volt mindig töszomszéd.

Testvérbátyja halála után ennek koronáját 
s egyúttal menyasszonyát is, a nálánál több évvel 
idősb aragoniai Katalint, a hires Ferdiuánd és Iza
bella leányát öröklé. — Miniszteri tanács tartatott 
e házasság felett, az okok bölcsen s behatólag meg 
lőnek vitatva. Ez infánsnő erényessége, szerény 
és szelíd lelkülete, a király iránt viseltetett szere- 
tete, nagy hozománya, az államérdeken felül, 
döntő érvek gyanánt hozattak fel, s az egyenetlen 
házasság, a prímás szavazata ellenére az államta
nács által javasoltatván, 1510-ben végrehajtatott.

Ha a király, kinek uralkodási joga senki ál
tal kétségbe nem vonatott, kit bizonyos népszerű
ség nimbusa környezett, saját szive választását ez 
időben még, s épen ifjúkorában, oly könnyen ren
delő alá állam s egyéb érdekeknek, mennyivel ke
vesebb fontossággal bírhattak előtte mások sziv- 
viszonyai !

Ha észrevette is a gyengéd viszonyt, mely 
nővére s a szép suffolki herczeg között fejlődött, 
ha egy s más alkalommal bátoritá is őket, s nem 
látott oly nagy ellenmondást abban, hogy országa 
legünnepeltebb lovaga, kit barátságával tisztelt 
meg s ki nálánál nem kevésbbé előkelő fejedelmi 
vérből származott, idővel sógora legyen: ez elné
zést, ez esetleges hozzávetést, e bátorítást mind 
csak azon fentartással kell vala érteni, hogy ha t.
i. háza s állama érdeke alkalmilag mást nem pa
rancsol.

E fentartott eset csakhamar beállott.
A szeretők egére onnét borult a felhő, hon- 

nét legkevésbbé várták volna.
Francziaországban ez időben XII-ik Lajos 

uralkodott. Neje, Anna királyné, nem egy lovagot 
lelkesíte hőstettekre s kalandos vállalatokra. E 
lovagok egyike a skót király IV. Jakab volt, a ki 
öt nyilván védasszonyának fogadván, az akkori 
idők szokása szerint jelvényeit viselő s szolgála
tára készen álla, ha szivhajlamból nem is, úgy 
annál inkább becsületérzésből. — S a dicsvágyó 
királynő, háborút kezdvén Anglia ellen, szaván 
fogta, s a galant fejedelem, hű neje s álíarnférfiai 
tanácsait, kérelmeit megvetve, oktalan hadjáratot 
indita Anglia ellen, melynek azonban, a floddeni
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véres csatában hadseregét s életét vesztvén, csak- j 
hamar szomorú vége lön.

Ez eseményt, mely Albion földjén oly gya
kori volt, az azt előidézett franczia királyné sem 
sokkal élte túl, s a jó franczia király özvegyen 
maradt.

Vessünk véget e versenygéseknek, mondák 
ama kor Talleyrandjai, s legyünk ellenségből a 
legjobb barát, s egy házasság pecsételje meg két 
ország frigyét.

A francziák királya özvegy, ime az alkalom 
magától jő. Igaz, hogy 53 éves, s nem illik hozzá 
a 16 éves ara ; ámde a franczia trónnak örökös, 
az angolnak biztos szövetséges kell, a ki a fel
bomlott spanyol barátságért bö kárpótlást nyuj- 
tand. Tournay angol kézben marad, a lázadó de 
la Pole Metzben belebbezve, nyugdiját Lajos fi 
zeti: Henriknek azon felül, egy régi adósság fejé
ben egy millió koronás aranyt; Mária herczegnő 
viszont 400,000-et visz nászajándokul, s ellátása 
olyan leend, mint bármely franczia királynőé, 
közvetlen elődét is értve, a ki pedig Bretagne úr
nője vala. Kölcsönös véd és daczszövetség minden 
ellenség ellen.

Mindezen előnyök, s hozzá a vőlegény lova- 
gias, becsületes, szeretetre méltó jelleme, kell, 
hogy kiegyenlítsék a kor aránytalanságát.

Viszik az ifjú arát fejedelmi fénynyel és 
pompával, egész kísérete, egész udvara lelkese
déssel veszi körül, ki venné észre, hogy tán — 
szánalommal is? Isten tudja, minők azon könyek, 
melyekkel búcsút vesz Albion partjaitól s kiköt 
az uj hazában, hol minden mosolyg eléje, minden 
meghajol előtte.

Az 55 éves vőlegény ereiben franczia vér, s 
tán többet mondok, egy franczia király vére bu
zog. Meglátja az arát, kit már előre imádott, s 
ifjú lángra gyulád, határt nem ismer hódolata, 
buzgósága, boldogsága. Nem ismer főbbé magára, 
ünnepélyt ünnepélyre rendez, hogy neje egy mo
solyát kiérdemelhesse, rózsákkal hintené be egész 
országát, s királyi bíborát terítené lába alá, a 
merre já r : feledi, de a mi több, feledteti is korát!

„Mind ez bár másként volna!“ sóhajtják 
titkon, tudom, a szerelmesek.

Ez volt bizonynyal egyetlen nemtelen vá
gya a szép Gaston hős szivének is, kit a kor szo
kása nem tiltott az imádott királyhölgy udvarától, 
— ez kínra, gyötrelemre mind a két félé talán, de 
felette minden nemtelen gyanú legkisebb árnyé
kának is.

Volna bár egy undorító kéjencz, kit utálat
tal taszíthatunk el magunk elől; volna egy vé
rengző zsarnok, kivel élet-halálra vívhatunk; 
nyögné az egyház átkát, kortársai megvetését, a 
nép gyűlöletét: mily édes balzsam volna ez a sze
rető szív sebének, a szerelem megfoghatatlan ön
zésének. Kegyetlen sors! e vigaszt is megtagadja.

Ki az, ki ily körülmények közt el nem csüg 
gedne ?

S a boldog királyt, — bogy csordultig le
gyen a kéj s a keser pohara megtöltve, — egy 
boldog nép veszi körül, mely vele vigad, s ujjong
va tiszteli őt meg a legszebb czimmel, mely léte
zik, s melyet csak egy szerető nép adhat, nevez
vén királyát : a nép atyjának !

,Néped atyja, bár nődé is volnál inkább, 
semmint örömittas férje lettél, el ne bizd magadat, 
mert boldogságod zenitjét érte el, s lefelé szál- 
land.‘

„Hadd szálljon velem együtt, de gyors vé
get érjen, s ne következzenek más napok e szép 
nap után, mely egemre felderült.“

S ezt is elérte a legboldogabb fejedelem. 
Gyors halál szakitá félbe 3 havi üdvmámorát, s 
egy gyászoló nép őszinte könyekkel tévé sírba a 
reá nézve még korán elhunyt koronás honatyát.

Ama korban ritka becsületességét szövetsé
gesei irányában, jellemzi az az adoma, hogy mi
dőn a spanyol királynak hírül vitték, hogy vala
mely cselfogásért neheztel reá s panaszkodik, 
hogy egyszer megcsalta öt, ez fensöbbsége gú
nyos érzetében úgy elménczkedett, hogy Lajos 
király hazudik, mert nem egyszer, de húszszor is 
megcsalta már.

A diplomatia t. i. akkori időben a csalás 
tudománya volt; no de napjainkban már nem az.

E jó fejedelem, kit a mórok nagy nevű le
győzője , Columbus hires pártfogója a spanyol 
Ferdinánd annyiszor megcsalt, — népe szeretőié
vel vigasztalhatá magát. A magas diplomatia nem 
mindig tartja ezt elegendő kárpótlásnak.

S a nép ez atyjának, úgy akará a sors, még 
sírját sem nyomta szemrehányás.

A bájos özvegy királyné, midőn fátyola alól 
ismét fölveté könytelt szemeit, ezek vajon kivel, 
mivel találkoztak ? — Az el nem csüggedett hü 
szerető, a vitéz Gaston reménysovár tekintetével.

Örökké hallgatott volna a hős, szive mélyé
be temetve ez ifjúkori ábrándot, melyre szent 
titok pecsétjét nyomá a vallás, a lovagias köteles
ség, az alattvalói hűség érzete.

A szerető hölgy ajkai nyilottak meg legelő
ször.

„Szeretsz-e még ?“ kérdé a nő, előre olvas
va kedvese szeméből a választ s a viszontkérdést, 
melyre most már rajta volt a sor megelőzőleg vá
laszolni.

Titkon s rögtön lett végrehajtva egy bek elé- 
sök, nehogy ismét akadályt gördítsen eléjök a 
sziveket számba nem vevő diplomatia, vagy VIII- 
dik Henrik mindent eltipró vas akarata.

A szerelmesek e cselfogását minden körül
mény javaslá, igazolá.

Ha előre kérik a király beleegyezését, s ez 
megtagadja : ezer baj és bonyodalom.

Ők el voltak határozva, sorsukat többé a 
diplomatia igényeinek alá nem rendelni, s ily
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nyilvános daczolás a kényur akaratával számki
vetést s az üldözések minden nemét vonandá ma
ga után.

Ellenben a már megkötött házasságnak utó
lagos jóváhagyása remélhető volt.

Wolsey, \II'I-dik Henriknek akkor már 
kedvencze, nem igen tartott attól, hogy a boldog 
szerelmesek az ő becsvágyó terveinek nagy gátot

vessenek, s örömest kieszközlé ez utólagos jóvá
hagyást.

S ennyi bajjal járt ama régi korban, a lova- 
gias szokások, az eszményi szerelem, alattvalói 
hűség, diplomatiai cselfogások ama századaiban, 
egy szerető párnak összekerülése.

Könnyebben megy-e napjainkban ? mondják 
meg, a kik tudják.

Z A.

I R O D A L O M .

Budapesti Szemle. (Szerkeszti és kiadja 
Csengery Antal. LXI-ik füzet. Pest. 1864.) — íme 
e füzettel hetedik évi folyama indult meg e válla
latnak, mely folyvást kitűnő helyet foglal el iro
dalmunkban. Vajha a közönség részvéte lépést 
tartana a szerkesztő buzgalmával. A jelen füzetet 
Hunfalvy Pálnak egy igen jeles dolgozata nyitja 
meg. Czíme: A magyarok eredete. Szerző azon 
elvből indul ki, hogy bármely nemzet eredetét 
csak kétféle eszközzel lehet és kell keresni és 
megtalálni. Az eszközök egyik fele a rokonnyel
vek tárházában van lerakva, másik fele a törté
nelmi emlékek és emlékezések, melyekhez a szó
hagyományt és öröklött hirt is számítjuk. A hason
lító nyelvészet s a történelmi kritika fáklyájával 
keresi hát szerző nemzetünk eredetét s mintegy 
hét ivén összeállítván és megbírálván az eddigi 
nyomozásokat a következőkben állapodik meg, 
mint végeredményben: „A nyelvek vallomásából 
kibizonyodik, hogy a finn, ugor és török nyelvek 
együtt valaha egy köznyelvet tettek, melynek né
pe hasonlókép egy közös, még magában meg nem 
oszlott nép vala. Idő múltával ama közös nyelvű 
népnek egy része, a török nyelvű nép elvált, mely 
aztán mintegy magában folytatta népi és nyelvi 
szaporodását. Együtt maradának még a finn és 
ugor nyelvek; sőt lehet, hogy ezek együtt ha- 
gyák oda az eredeti fészket s úgy történt az első 
elválás. A köznyelvü közös nép hol lakott, nem 
tudjuk, hihető, hogy az Altaji hegység vala ere
deti bölcsője; mert a finn-ugor népek alkalmasint 
az Ob és Irtis felső vidékéről húzódtak az Ural 
felé. A finn-ugor népek talán akkor, miután az 
Uralt elérték, hasonlókép elválának egymástól, 
mert a finn nyelvű csoport már Krisztus születése 
táján jutott volt el a Balt tenger északi és keleti 
partjaihoz. Az ugor népek is hunugur (Journan- 
desnél) onogur, unnugur (Priscusnál), ogor (Theo- 
phylactusnál) stb. név alatt csakhamar ismerete
sekké váltak. Jelen időben a nyelvek tanúsága 
szerint, a votják, szürján (perm), mordvin, ma
gyar, vogul és ósztyák nyelvek teszik az ugor 
nyelvcsoportot, de hány ugor nyelv és nép enyé
szett el azok közül, melyek az Ural innenső vagy 
túlsó mellékeiről a Iváma, Volga és Don menté
ben nyugati Európa felé törekedtek, azt nem tud

juk. A nyelvek tanúsága a mordvin, vogul, oszt
ják nyelvekhez sorozza a magyar nyelvet: a ma- 
gyár nyelvnek tehát ezekkel kellett leghosszabb 
ideig lennie. Ha kérdezzük, hol lehetett saját kö
zös fészkök, a történeti bizonyítékok a Volga, Ká- 
ma, az alsó Irtis és felső Jajk mellékeire utalnak, 
melyek közt az Ural hegység az egyetlen magas
ság, a szó teljes értelmében, az ottani világnak 
öve. Oda mutatnak azon történeti bizonyítékok is, 
a melyek a magyarok eredete felől tanúskodhat
nak.“

Ezt Kemény Zsigmond „Vörösmarty emlé
kezete“ követi, azon kitűnő emlékbeszéd, melyet 
a szerző a Kisfaludy társaság legközelebbi ünne
pélyes ülésén oly élénk tapsok között olvasott föl. 
Megjegyezzük, hogy felolvasásakor Kemény né
mely részletet kihagyott s a lapok is e némikép 
csonkított müvet közölték. Itt eredeti terjedelmé
ben, minden csonkítás nélkül van közölve. — A 
harmadik czikk „Ötvös Ágoston“ élet- és jellem
rajz, Szilágyi Sándortól, mely Erdély e jeles tör
ténelmi búvárát nehány hű vonásban igyekszik 
feltüntetni.

Az „Irodalmi szemle“ Hugo Victor „Nyo
morultak“ czimü regényének bírálatát közli egyik 
angol szemle után. E hires regény magyarra is 
le van fordítva, nagy olvasó közönségnek örvend, 
azért illő, hogy ne maradjon szó nélkül. Figyelem
gerjesztésül közöljük a bírálatból az átalános 
részt. Az itt kimondott ítéletet a biráló alább rész
letesen kifejti s fontos okokkal támogatja: „Le
hetséges-e, hogy egy oly műről, melyet, számos 
helye kétségbe vonhatlan szépségei daczára, józan 
Ítéletünk által kényszerítve, erkölcsi okokból, 
mint durva s lelkiismeretlen hivatkozást a népsze
rűségre, s irodalmi szempontból mint rhetorikai 
szóvirágok és paradoxonok halmazát kárhoztat
nunk kell, hogy ily műről, lelkiismeretes birák 
akkép nyilatkoztak, miszerint az hű előadása a 
rosztól a jóhoz, az igazságtalanságtól az igazság
hoz, a sötétségtől a világossághoz, a rothadástól 
az élethez, a baromiságtól a kötelességhez, a po
koltól az éghez tett haladásnak, s hogy az a XIX- 
dik század nagy prózai hőskölteménye? Nemde 
inkább oly nagy igényekkel föllépő érzéki regény 
az, melynek mindenik lapján feláldoztatik az ízlés, 
természet és igazság a heves rokon- és ellenszen
vek ébresztése iránti vágynak. — A munka .sike-
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rét belső érdemeitől egészen független körülmé
nyek okozták. Habent sua íata libelli. A köny
veknek is megvan saját végzetök s születésök 
körülményei, mint az embereknél, nagy befolyást 
gyakorolnak sorsokra. E körülmények a jelen 
müvet illetőleg igen kedvezők voltak. Nemcsak a 
szerző fényes nevét kell tekintetbe vennünk, ha
nem azt is, hogy őt még mindig a száműzés dics
fénye környezi. Neve sok jó ügynek merész vé
delmével s a politikai és társadalmi jogtalanságok 
heves kárhoztatásával van összekötve. Mint iro
dalmi egyén folyvást úgy él a közönség emléké
ben, mint a romanticismus vitéz bajnoka a klasz- 
szikai routine ellen. De ezen kivül a mü sikerére 
még más tényezők is működtek közre. Ugyanis 
két év előtt Párisban azt kezdték suttogni, hogy 
Hugo Victor valahára befejezett egy bámulatos 
müvet, mely több évi munkájába került, e mü 
irodalmi életének koronája leend, a császárság 
alapjait aláásandja, s a társadalmat mélyen fölrá- 
zandja. Az átalános benyomás az volt, hogy e 
könyv, habár nem politikai tartalmú, mindeneset
re heves ellenzéki szellemben van írva. Midőn 
pedig tudva lett, hogy egy belga kiadó vásárlá 
meg a kiadói jogot, már ekkor világos volt, hogy 
ez oly lázító könyv, melynek kiadásával egy fran- 
czia ház sem merte pénzét koczkáztatni. Ekkép 
ez ismeretlen könyv már előre a tiltott gyümölcs 
varázsát nyeré meg. Végre elérkezett a nap s ez
rek vásáriák, olvasták és bámulták a könyvet. 
Jelenleg már egész Francziaország szívja abból 
azon tant, hogy ha az emberek lopnak, gyilkol
nak, s ha a nők a gyalázat legmélyebb fenekére 
sülyednek az nem az ő hibájuk, hanem azon el
vont collectiv fogalomé, mely társadalomnak ne
veztetik. E vád nemcsak az egész könyv tartal
mából kitűnik, hanem azt Hugo Victor világosan 
is kifejezi. — A „Nyomorultak“ meséjében elő
forduló számos ellenmondás még megbocsátható 
hiba, azon társadalmi igazságtalanságok koholásá- 
hoz vagy nagyításához képest, melyek egy látsza- 
tos vád alapjául szolgálnak. Hogy még a legpol- 
gárisultabb európai nemzetek büntető-törvény
könyvében is léteznek a barbárságnak némely 
nyomai, hogy a gazdagság termelése és szétoszlása 
hiányos törvények által van szabályozva s hogy a 
társadalomnak a folytonos javítások daczára még 
mindig vannak oly kitaszított tagjai, kik nem min
dig a leggonoszabb büntevők, azt senki sem meri 
tagadni. De Hugo feledni látszik, hogy a hamis ta
núskodásnak, még a vétkes ellenében is, az a leg
szembetűnőbb eredménye, hogy az alapos vádak 
erejét is gyöngíti. Nem a mi hibánk, ha Hugo 
Victor, magas igényeinél fogva, két törvényszék 
irányában tévé magát felelőssé, melyek közül 
egyik sem mentheti föl. Mint társadalmi bölcsészt 
el kell öt ítélni azért, hogy oly eseményeket és 
jellemeket használt föl ügyének támogatására, 
melyeket csupán a legféktelenebb képzelem mü
vében lehetne eltűrni, Másrészről mint regény

írót minden irodalmi bírónak kárhoztatnia kell 
azért, hogy tollát puszta pártharcz eszközévé al- 
jasitá le.“

A suit a nők legjobban szereinek. (Szer- 
keszté Lauka Gusztáv. Kugler Adolf tulajdona. 
Pest. 1864). Már többször kifejeztük, hogy a mind 
inkább elharapózó anthologia-divatnak nem va
gyunk barátai. Azonban e gyűjteményre két ok
ból nem nézhetünk rósz szemmel : először kiállí
tása a szokottnál sokkal diszesb, másfelől kisebb 
terjedelmű, mintsem az írókat károsíthatná s a ki
adónak, úgy látszik, nincs szándokában egy egész 
anthologiai könyvtárt szerkeszteni. „Hizelgünk 
magunknak —• mond a szerkesztő előszavában — 
hogy a czimnek, melyet e könyvecske fölé helye- 
zénk e kisded gyűjteményben, melyet a növilág- 
nak bemutatni szerencsések vagyunk, a tér kor
látain belül tökéletesen megfeleltünk. Alig meg
jelölhető határeltéréssel, három időszak költőinek 
müveit foglaltuk be keretünkbe, oly müveket, 
melyeket eszme és érzelemtisztaság és gazdagság 
ajánlanak s melyeket a forma és kidolgozás cor- 
reetsége is kiemelnek ; — oly Íróktól: kiket a hir 
vállára emelt, s kik kiérdemelt elismerésben ré
szesültek és részesülnek. Szerintünk az ízlés ne
mesbítésének kellene főczélnak lenni az ilyen és 
hason vállalatoknál, oly irók müveinek összevá- 
lasztása és bemutatása által, kik e czél utáni tö
rekvést, irodalmi közreműködésük által kiválóan 
igazolták. Hiúság, rokon- vagy ellenszenv — a 
méltányos és igazságos bírálat legnagyobb ellen
ségei, — nem férkőzhetének közeliinkbe, midőn 
e szerény vállalat kivitelét elhatároztuk, valamint 
távol voltak azok azon tiszteletre méltó íróktól is, 
kiknek müveit, tudtokon kivül csak s azon biztos 
reményben mutathatjuk be lelkes nőinknek, hogy 
az ártatlanul nemes czél tekintetéből szives enge- 
delemre, és szives elfogadásra számíthatunk.“ — 
A szerkesztő csakugyan igyekezett az előszavá
ban kitűzött feladatnak megfelelni. Kisfaludy Ká- 
rolyon kezdve egész Tóth Kálmánig mind oly 
költeményeket választott ki, melyek a szerelemre 
és családéletre vonatkoznak. Azonban két meg
jegyzést nem nyomhatunk e l: Erdélyitől és Lé- 
vaytól egyetlen költeményt sem találunk, pedig 
ennek egy pár szerelmi dala, amannak meghalt 
gyermekéről irt elegiája igen méltó helyet foglal
tak volna e gyűjteményben ; másfelől a választás 
nem mindig sikerült, noha be kell vallanunk, 
hogy oly költeményt egyet sem vett föl a szer
kesztő , mely sértené a női gyöngéd érzelme
ket. A díszes kiállítást emeli tizenkét költő pho
tograph arczképe miniatűr-formában.

B U D Á I  N É P S Z Í N H Á Z .

Miután több lap közölte azon hirt, hogy Mól 
nár a drámai színészek javát elbocsátja a népsziru
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háztól: meg nem állhatjuk, hogy el ne mondjuk 
e dologra nézve észrevételeinket. Megvalljuk, 
hogy mi e hirt eleinte ama kacsák egyikének tar
tottuk, melyek békésén szokták átúszni a napi 
hírek tavát, a nélkül, hogy valami nyomot hagy
nának maguk után, de miután azt még mindeddig 
megczáfolva nem láttuk : elvégre is csak el kellett 
hinnünk.

Egy perezig nem tudtuk magunkat tájékoz
ni. Hogyan, Molnár Budára jő, hogy ott a magyar 
nyelvet terjeszsze, a budai polgársággal megismer
tesse a :magyar szinmüvészetet, Molnár a haza ál
dozatkészsége és saját fáradhatatlan buzgalma 
folytán a budai parton Thaliának díszes csarnokot 
emel, homlokára tűzi a „Hazafiság a nemzetiség
nek“ devise-ét s most épen azokat akarja onnan 
eltávolítani, kik hivatva volnának az eszme létesí
tésére? Molnár a drámát fiókjába zárja s ezentúl 
kizárólag operetteket s látványos darabokat fog 
adni, melyek nem szolgálnak se a nyelv kimive* 
lésére, se az ízlés nemesítésére s pusztán csak 
a közönség mulattatására valók.

Ezen kérdések merültek fel lelkűnkben, me
lyek valóban elégségesek volnának, hogy Molnár
ra ki mondjuk az anathemát, hogy elfeledjük kö- 
nyeit, verejtékét, lelki küzdelmeit s a speculatio 
törekvések vádjával lépjünk föl ellene.

De mi ezt nem teszszük, nem teszszük pedig 
azért, mert bizunkjó szándékában s meg vagyunk 
győződve, hogy neki még most is egyedül a magyar 
nyelv és színművészet terjesztése fekszik szivén. 
Nem is ezt akarjuk kétségbevonni, hanem az esz
közöket kárhoztatjuk, melyekkel czélját elérni tö
rekszik.

Mindnyájan tudjuk, hogy a népszínház föl 
nem állhat pusztán drámai előadásokból, tudjuk, 
hogy az első évben tömérdek volt a deficit s em
lékszünk estékre, midőn a jelenlevő összes közön
ség az előadás után vacsorához ülve : egy jókora 
asztal mellett elférhetett volna. Ezen segíteni kel
lett, mert ellenkező esetben el lehettünk arra ké
szülve, hogy a népszínház ép oly gyorsan össze
omlik, mint a mily gyorsan fölépült. Ez időben je
lent meg amaz ismeretes öreg 6000 forintyi ösz- 
szeggel s folytak be egyéb kegyes adományok is, 
— de mindez csak keveset lendített a szükségen. 
Molnárnak eszébe jutott ekkor amaz örök igaz 
mondás: aide toi, et Dieu t’aidera, — s elment 
Párisba. Az „Ország tükre“ tárczairójának igaza 
volt, midőn ezen útra vonatkozólag igy szólt: „so
kan azt mondák, hogy mulat, pedig ö tanult.“ 
Molnár valóban tanult, még pedig annyit tanult, 
hogy kiállítási ügyesség, rendezés s leleményes
ség tekintetében sok nagyvárosi színigazgatók 
mintájául szolgálhatna. E mellett még a franczia 
császártól is profitirozott valamit, t . i. hogy ho
gyan kell a közönséget meglepni. 0  hazajött, egész 
csöndben faragtatta gépeit s varratta a tömérdek 
costume-Öt, végre nehány hétre bezárta a színházat. 
Egyszerre csak lett nagy plakátözön, illuminált

hirdetés, csudásabbnál csudásabb hírek terjesztése, 
mig végre görögtüz és pokolbeli füst között előtör
tettek az „ördög pijulái.“ — Épen mint a Szajna 
melletti Spinx. O is elhallgat néha s titokban 
gyártatja a gépezeteket és varratja a sok ruhát 
legújabb komédiájához, aztán bezárja a cabinettet 
s elmegy Biaritzba fürdeni. Ilyenkor minden em
ber kérdőjellé görnyed. S mi történik. Semmi 
más, mint hogy színre kerülnek a „Pilulák.“ 
Csakhogy az ő színpada Európa, s piluláit köz- 
nyelven bombáknak szokták nevezni.

E napóleoni politika használt Molnárnak is. 
A népszínház kapui megnyíltak s a nép özönlött 
belé. A nép olyan mint a nyáj, oda fut a hol lco- 
lompolnak s a népszínházban akkortájt nagyon 
kolompoltak. A drámának szentelt deszkákon ör
dögök, boszorkányok, akrobaták, csudás lények, 
bohóczok s caneantánczosok serege vonult át s a 
költői nyelv és megható művészet helyett szellem
telen fecsegések s nevetséges dulakodások mulat
tatták a közönséget. A gaminok újjongtak örö
mükben, de azok, a kik a népszínház czéljára 
gondoltak s az eszmét lábbal taposva látták : mé
lyen sóhajtottak föl.

Sokan egyenesen kárhoztatták az egész dol
got, mások pedig igy szóltak: jól teszi! Miért 
nyomorogna a színészet oda át, mikor jól mehet 
dolga? Miért veszne el a népszínház, ha már any- 
nyi áldozatba került.

Mi is azt mondjuk, hogy jól tette.
Ily eszközökhöz kellett nyúlni, hogy az el

bukástól meg legyen óva az intézet. Ez élethalál 
harcz volt. A népszínház harczolt a közönyösség
gel. A közönyösség volt a támadó, s a népszínház 
önvédelemre szorult, önvédelemben minden esz
közt megbocsátunk.

Eddig teljesen egyetértünk Molnárral. Ha
nem : quid nunc ?

Tán nem csalódunk, ha azt hiszszük, hogy 
gyanítjuk Molnár további stratégiáját, — azon 
tény legalább, melyet czikkünk elején^fölhoz- 
tunk — következtetést hágy arra vonni. 0  alkal
masint igy szól: Hát ez tetszik a közönségnek ? 
Jól van, majd beszerezzük a legújabb s leglátvá
nyosabb darabokat s mindaddig előadjuk azokat, 
mig csak a népszínház jövője annyira nem lesz 
biztosítva, hogy valódi hivatását betölthesse. A 
drámai színészeket elbocsátjuk s szerződtetünk 
helyettük olyanokat, kik dalolni, bohóczkodni s 
hanczúzni tudnak a színpadon a közönség gyö
nyörködtetésére.

Azt mondtuk : mig csak a népszínház jövője 
annyira nem lesz biztosítva, hogy valódi hivatását 
betölthesse. Azért mondtuk pedig ezt, mert Molnár
nak igy kell gondolkodni, mert nem akarjuk felőle 
föltenni, hogy ezentúl mindig és folyvást operet
teket szándékozik adni. Ha Molnár ezt tenné, ak
kor a nemzet mystifikálva volna, mert pénze — 
mely a magyar nyelv s szinmüvészet Budán való 
terjesztésének volt szánva — bohóczkodó gép
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színházra fordittatnék j akkor a népszínház hóm 
lokzatán álló nemzetiségi phrasis a legkiáltóbb sa- 
tira volna, mert azt beláthatja mindenki, hogy az 
operettek se a nyelvet se pedig a szinmüvészetet 
elő nem mozdítják. Akkor Molnár tönkre tenné 
morális becsét s a színművészet története nem azt 
írná felőle: ime, találkozott ember, ki egy eszmé
ért küzdött és szenvedett, — hanem azt mondaná: 
Molnár feljött Budára, mert ott jobb existentiát 
vélt találni mint vidéken, egy hazafias eszme lep
lébe burkolá magát, s a nemzetiség czége alatt a 
nemzetet megadakoztatá s miután felszedte ma
gát: jót nevetett a világ szeme közé.

Ezért mondtuk, hogy Molnárnak úgy kell 
gondolkodni, mint a hogy azt föntebb megirtuk.

De e gondolkodás hibás, e speculatió káros.
Megmondjuk miért:
Molnár a népszínháznak közönséget terem

tett, oly közönséget, mely az ily bohóczkodások- 
ban gyönyörködik, — de egy színigazgatónak 
egyik íőczélja, hogy közönségét meg is tartsa. Ha 
Molnár, teszem, még egy évig ad folyvást operet
teket s akkor ismét drámai előadásokat rendez: 
megmarad-e rá ezen közönség ?

Határozottan mondhatjuk, hogy: nem.
Mi fog történni ?
Az fog történni, hogy az operettekhez szo

kott közönség nem megy el a drámai előadások
ra, a népszínházba járók azon része pedig, mely 
intelligensebb, mely élv-vágyból szeret színházba 
já rn i: akkora már rég nem létez többé, mivel nem 
hihető, hogy oly helyre kezdjen újra járni, honnan 
egy vagy másfél évig száműzve volt. A drámai 
előadásokon tehát nem lesz ember, a deficitek is
mét elődugják hydra fejeiket s újra a bohózatok
hoz és operettekhez kell nyúlni, mert ha még oly 
jól jövedelmeznének is egy évig: az csakhamar 
felemésztődnék ismét. S mi lenne az egész dolog 
vége? Az, hogy a drámai előadásoknak örökre 
búcsút kellene mondani s a népszínház valódi 
czélja megsemmisülne.

Akarhatja-e ezt a nemzet ? $ Akarhatja-e 
Molnár ?

Azt hiszszük : nem.
S van-e mód, melylyel ezt megakadályoz

hassuk ?
Igenis, van.
A drámai előadások fel nem tarthatják a 

népszínházát; az operettek feltarthatják ugyan, 
de akkor az eszme buknék meg. A drámai előadá
sok újra szétoszlatnák az operettek által teremtett 
közönséget, folytonos operettezés mellett pedig 
szétmállnék a drámát szeretők csoportja.

Mi hát a teendő ?
A felelet igen egyszerű, t. i. egyesíteni kell 

mind a kettőt.
Ezen egyetlen mód létez csak, hogy e kér

dés kielégitőleg megoldassák. Molnárnak hason
lónak kell lenni a rhodusi colosshoz. Egyik lábá
nak az operetíe, másiknak pedig a dráma terén

kell nyugodni; egyik lábával hágjon a pénzes 
zacskókra, a másikkal pedig a kihirdetett eszmé
re. Ha bármelyik oldalról elhúzza lábát: meg kell 
semmisülnie. Ila az operettek terrénumáról lép 
le : anyagilag, ha a 'dráma földjét hagyja e l: er
kölcsileg.

Legyen olyan a népszínház, mint a jeles 
praktikus orvos, ki mig nappal a mindennapi ke
nyér beszerzésén fáradozik : este tanulmányainak 
él. Ha csupán az elsőt teszi: kontár lesz, ha pe
dig kizárólag az utóbbira adja magát: éhen vesz el.

Molnárnak kell operetteket adni, de csak 
azért, hogy azzal a drámát fenntarthassa. Neki az 
operette jövedelmeit fel kell áldozni a dráma ré
szére. Ez, s csak is ez tekinthető tőle aztán ne
mes áldozatnak, melyért a nemzet hálás lesz iránta.

Ezen egyesítésnek azonban rendszeresen kell 
történni. Mert az, hogy egy operette ötvenszer 
adassék egymásután s aztán közbe-közbe előránt
sunk egy drámát vagy vígjátékot: az nem ér 
semmit.

íme, egy beosztási indítvány.
Adassék minden héten (7 nap alatt) két drá

mai's öt operettéi előadás, még pedig úgy, hogy az 
első héten egy dráma (p. o. hétfőn) s egy bohózat 
(p. o. pénteken), — a második héten ugyanazon 
napok elsején: vígjáték, másodikán pedig nép- 
szinmil. Ezen kétheti beosztás lenne aztán a nor
ma. E szerint minden két hétben színre kerülne: 
10 operette, 1 dráma, 1 vígjáték, 1 bohózat s 1 
népszínmű.

Előszámláljuk ezen felosztás előnyeit.
1 szőr. Az operette tagjai nem tennék ma

gukat tönkre az örökös igavonás által.
2- szor. A drámai színészeknek elég idejük 

maradna a tanulmányra s igy a drámai előadások 
kerekdedek, összevágok s élénkek lennének.

3- szor. A pénzüket feláldozók nem panasz
kodhatnának Molnárra, mert belátnák, hogy csak 
is igy képes a színházat fenntartani s egyszersmind 
a hazai szinmüvészetet is előmozdítani.

4- szer pedig (s ez a legfőbb) Molnár mind 
az operettéi, mind a drámai közönséget megtart
hatná.

S a hátrányok f
Őszintén mondjuk, hogy ennyi pro mellett 

tán contrát sem tudnánk fölemlíteni.
Azon esetre, ha ezen indítvány figyelembe 

vétetnék s a drámai előadások megmaradnának : 
még a következőket jegyezzük meg :

Hogy a közönség örömest menjen drámai 
előadásokra, ahhoz három dolog kívántatik meg, 
— t. i. jó  darabok, jó  színészek s jó  rendezés.

A mi az elsőt illeti : arra nézve azt tanácsol
hatjuk Molnárnak, hogy tegyen úgy mint az ope
rettekkel tesz. Ha külföldön valami sikerült drá
ma, vígjáték vagy bohózat tűnik fel: hozassa meg 
azonnal, tanultassa be jól s meg fogja látni, hogy 
a közönség örömest nézi meg. A nemzeti színház 
e tekintetben úgy is kissé hanyag s néha ak-
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kor hoz létre valami novitást, mikor már antiqui- 
tás lett. Az eredeti daraboknál ügyeljen arra, 
hogy olyakat soha ne adjon, melyeket már untig 
látott mindenki. Képzelje Molnár, mintha ö is 
publikum volna, zsebében egy két forinttal. El- 
menne-e a népszínházba, ha ott „A falusiakw-at, 
„Fenn az ernyő nincsen kasu-t, „Vén bakkan- 
csos“-t vagy más ily darabot adnának, melyeket 
Pesten már többször látott s mindenesetre jobban 
adva mint Budán? Bizonynyal nem. És az igen 
természetes. Ha valaki élvezet után vágyódik: 
oda viszi pénzét, hol élvezetet talál. Meg sem is 
foghatjuk, hogyan lehetett valakinek panasza a 
közönség részvétlensége ellen. Elcsépelt darabok, 
gyönge előadás ! Kitől lehetne kívánni, hogy meg
nézze? — Továbbá cassirozza a nagyobb drámá
kat és tragédiákat müsorozatából, mert az a nem
zeti színház körébe tartozik s ereje sincs hozzá. 
Atalán véve, (ha lehetséges) ne adjon azon dara
bok közül egyet sem, melyek a nemzeti színház 
ban színre kerülnek, mert az összeütközést min
den áron kerülnie kell, annyival is inkább, mivel 
egy és ugyanazon mü két helyen előadása mind
két színháznak anyagilag is kárára szolgál. Ke
resse fel Molnár e helyett a fiatal tehetségeket s 
buzdítsa az Írásra. A nemzeti szinház csak is coi'- 
rect dolgokat adhat, (legalább úgy kellene lenni) 
méltósága kívánja azt, a népszínháznál elég, ha 
ügyesen van Írva s hatást csinál. A nemzeti színház
nál, ha valaki darabot nyújt be : egy évig bírálják, 
egy évig készülnek rá sutoljára is ad acta teszik; 
ez elkedvetleníti s visszariasztja a fiatal írót, ki 
ily esetben örömest fordulna a népszínházhoz, ha 
darabjának (nagyrészt a rósz játék miatt) bizonyos 
bukásától nem tartana. Legyen e csinos kis szin
ház a fiatalabb irók Pantheona! Ne higyje Molnár, 
hogy nincs itt-ott oly tehetség, ki a népszínház 
számára egy-két megállható müvet tudna irni. 
Csakhogy buzdítás kell biz’ ahhoz. — Ezeket szem 
előtt tartva: nem hiszszük, hogy a repertoire ké
szítésnél zavarba jöhetne. Havonkint 8 darab s 
ennek is körülbelül fele külföldi termék. Ne le
hetne-e ezt összehozni? ügy hiszszük, igen, csak 
egy kis buzgalom kell hozzá.

A második pont — t. i. jó  színészek beszer
zése — szükségéről, úgy hiszszük, mindenki meg 
van győződve. Szerződtessen Molnár a meglevő 
jobb színészek mellé még két vagy három jó szí
nészt s két vagy három jó színésznőt: akkor elő
adhat bármily darabot. Inkább bocsásson el he
lyettük nehány hasznavehetlen tagot, mert a para- 
siták sokat emésztenek s csak károkat okoznak. 
Nem bocsátkozhatunk részletekbe s nem vitatjuk, 
hogy kiket tartson meg s kik helyett szerződtes
sen másokat. O, mint ügyes igazgató, azt legjob
ban fogja tudni. A rósz játék nagy veszteségeket 
okozhat mind a népszínháznak, mind pedig a da
rabok szerzőinek. Hány mü maradhatott volna 
meg a repertoireban azok közül, melyek félre tétet
tek, mert az élvezhetlen előadás tönkre tette őket.

Az eredeti darabokról nem is szólok, mivel csak
ugyan többnyire roszak voltak, — de megemlítem 
Feuillet „Első ősz hajszál“-át, Sardou „Paró- 
kás“-ait, Ponsard „Brutus és Lucretiáu-ját stb., 
melyek egytöl-egyig csúfosan megbuktak. Ki itta 
hibás? A szerzők bizonyára nem. Egyébiránt nem 
szemrehányásképen hozzuk ezt fel. Tudjuk, hogy 
a szinészek azon időben erejükön felül igénybe 
voltak véve s legtöbbször szereptanulásra sem 
volt idejük. Mikor értek volna hát a tanulmányo
zásra ? Indítványunk életbeléptetése ennek gátat 
vet. Az operette személyzete pihenést szerez a 
drámainak s viszont. Az operette meghozza a 
pénzt, a dráma a szellemi élvezetet. A szinészek 
nyugodtan tanulhatnak s gondtalanul élhetnek. 
Ily módon aztán lehet reményleni a népszínház 
fölvirágzását anyagi s szellemi tekintetben.

A harmadik pont a já  rendezés és szép kiál
lítás. E részben Molnárnak nincs szüksége az út
mutatásra.

Ezek volnának azon észrevételek, miket ép 
e pillanatban korszerűeknek találtunk. Ha nem 
helyesek: czáfoltassanak meg» hogy igy az esz
mék tisztultával kitűnjék azon irány, melyet a 
népszínháznak követni kell, mert elbukása vagy 
elkorcsosodása nem lehet közönyös senkire nézve.

Gondolja meg ezeket Molnár jól, mielőtt 
színészeit elbocsátja s végkép szakit a drámával.

—i. —r.

Érdekesnek láttuk közölni e jó szándékú és 
jól irt czikket, habár minden pontját nem helye
selhetjük is. A budai szinház nem a nemzeti szín
ház, hogy nemzeti igényeket kössünk hozzá, sem 
oly intézet, melytől a drámai művészet magasb 
nemeit várjuk. Segítettek ugyan egyes adakozók, 
de nem a nemzet s elvégre is csak a maga erején 
kell megélnie. Ezért nem hibáztathatni az igazga
tót, ha megélni törekszik és színháza fenntartásá
ra minden oly eszközt megragad, mely erre alkal
mas. De élénken kell hibáztatnunk valahányszor 
az ízlést és erkölcsöt lábbal tapodja. Botrányra 
senkinek sincs joga. Például a cancan nem szín
padra való s még Páris egyetlen színpadán sem 
láthatni. Ilyesmit tenni semmi nemű körülmények 
között nem szabad. Az operette jogos münem, 
nem hibáztatjuk, csak óhajtjuk: vajha igazgató, 
költők és zeneszerzők némi nemzeti operette meg
alapításán fáradoznának. A látványosság sem hi
ba, csak oly látványos müveket kell választani, 
melyeknek némi költői beesők is van. Átalában 
pedig nagyon óhajtandó, hogy a budai népszinház 
szűnjön meg a nemzeti színházzal versenyezni, 
válaszszon magának saját kört, az operettek, bo
hózatok, népszínművek körét s igyekezzék ezt mi
nél nemzetibb alapon kifejteni. Hanem ide költők 
is kellenek. Egy pár költő, sőt tehetséges átdol
gozó is erős lendületet adhatna a budai szinház 
ügyének. Hány oly franczia vaudeville, bluette
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stb. van, melynek alapeszméjét átvéve, igen ere- | 
detien, a magyar és pesti viszonyokhoz alkalmaz
va, lehetne feldolgozni. Szóval a budai színház
nak az alsóbb, de azért jogos drámai nemek kép
viselőjének kellene lenni, s minél nemzetibb ala
pon. Léteiének csak igy van értelme, különben 
aligha lesz több üvegházi növénynél.

Szerk.

V E G Y E S .

— Febr. 29 én az akadémia ülésében, mely 
a phil. törv. és történet-tudományi osztályoké va- 
la, két előadást hallottunk, egyiket az államböl- 
cselet, másikat a nemzeti oeconomia köréből. Az 
első b. Kemény Gábor ujonan választót lev. tag 
székfoglaló értekezése volt: „A korszakok szelle
méről“ melyben az emberiség különböző korsza
kait államtani szempontból vizsgálja, keresve az 
átalános, úgy szólván lélektani alapot melyen 
azok nyugosznak, és vizsgálva a hatást, melyíyel 
az államra vannak. Tetszéssel íogadottt előadása 
után Hunfalvy J. lev. tag olvasá Szathmáry Ká- 
rolynak „Zimony-fiumei vasút“ czimü czikkét, 
mely alaposan küzd eme tervezett vonal ellen s az 
eszék-fiumei vasút mellett. — Az ülés „összessé“ 
alakulván, a titoknok több újonnan választott tag 
köszönő levelét olvassa, s Cantu Cesare köszönő 
latin sorait a neki megküldött akad. almanachért; 
valamint a közelebbi összes ülés óta begyült 
könyvadományokat az akadémia részére. Az a 
Karácsonyi-drámajutalomra pályázó egyén, kinek 
müve utólag bocsáttatott bírálat alá, most pálya
művét tisztább példányban küldvén be, kéri hogy 
ez a bírálók kezén lévő példánynyal cseréltessék 
ki. Az akadémia nem találta helyén e kérelem tel
jesítését, annál kevésbbé, mert az előbb küldött 
példány elég olvashatóan van írva.

Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaság- 
nak febr. 25-dikén tartott havi ülésében utólag 
bejelentetett özv. Matkovich Albertné, szül. Rhé- 
dey Anna asszonyság és a budai népszínház ala
pítványa, mely utóbbit Molnár György színigazga
tó ur tette le.

Tóth Endre ur a „Halvány Panna“ czimü 
balladájának odaítélt 10 aranyat a társaságnak 
visszaajándékozta.

Szilágyi István ur a mármaros-3zigeti h. h. 
fötanoda I86a/Vdik évi igazgatóijelentésével gya
rapította a társaság könyvtárát.

Szentmiklósy Sámuel ur „mondanivalói“ tu
domásul vétettek.

Az „Apa és íiu“ czimü eredeti regény, s a 
mutatvány Wieland „Oberon“-jának fordításából, 
bírálat alá bocsáttattak.

Az igazgató megbizatott: eszközölje ki, 
hogy a magyar Shakespeare első kötete, ha csak 
lehetséges, Shakespeare születésének háromszáza
dos évnapjára jelenjék meg.

Többen azok közül, kik a Kisfaludy-társa-

ság által kitűzött balladai jutalomért versenyez
tek, pályamunkáikat visszakérvén : alulirt figyel
mezteti az illető urakat, hogy a beadott és pályá
zatra bocsátott munkák a társaság ítéletének ne
tán később szükségessé lehető igazolása végett, a 
levéltárban lévén örizendök, vissza nem adhatók. 
Pesten, febr. 27-dikén 1834. Greguss Ágost, titkár.

* Nem régiben megemlékeztünk volt a Geren- 
day szobrászati műtermében készülő Kölcsey-szo- 
borról, mely — nem mint akkor irtuk volt — 
Csekén, hanem Szathmárott fog hihetőleg már ez 
évi aug. hó közepén felállitatni, vendőrni alakban, 
1SV<2 láb magasra porosz gránitból, fenn a költő 
szép fehér márvány mellszobrával.

* Hála isten, oly tömegesek hazánkban a jó
tékonysági intézkedések — hogy azok mindnyáját 
még csak meg sem vagyunk képesek emlitni, ro
vatunk szűk voltánál fogva. lm most is kettő. A 
főrangú hölgyek még jó formán ki sem pihenték 
a bazár fáradalmát s már ma esteli 7 órakor, a 
muzeum dísztermében nagyszerű hangversenyt 
rendeznek — szintén a szükölködők javára. Pro
gramújuk a legérdekesebben van összeállítva s a 
jegyek már a hét elején mind elkeltek, úgy hogy 
a hangversenyt hihetőleg holnapután ismételni 
fogják — legalább most, midőn e sorokat Írjuk, 
ez a hir. A közreműködők közt mind azon neve
ket ott találjuk, kiket megszoktunk tisztelettel 
említeni, —■ s mi csak hg Odeschalchinét emeljük 
ki, a bazár mosolygó korcsmárosnéját, ki a hang
verseny két szakasza közt szavalni fog. — A má
sik a m. gazdasszonyok egyletének sorsjátéka, 
szegény leány ápolda és képezde alapítására. A 
főnyeremények elseje 24, másodika 12 személyre 
való ezüst asztali készlet, harmadika egy nagy 
ezüst thea-kanna; s ezeken kívül egy pár száz 
értékes tárgy. Egy sorsjegy ára 50 kr, a húzás 
napja ez évi dec. 20-ka, — s igy mindenki remél
heti, hogy — a jótékony czéllal összeköttetésben 
— szép karácsonyi ajándékot nyerhet magának. 
E sorsjáték élén gr. Zichy Pál Ferenczné, Damja
nich János és gr. Batthyány Lajos özvegyei, Hol- 
lán Ernőné és Sztupa György, mint kezelö-pénz- 
tárnok, állanak. Ajánlanunk felesleges.

* A bécsi jótékony hangverseny -— szüköl- 
ködöink javára — múlt vasárnap tartatott meg 
délben az udvari opera-házban, roppant közönség 
előtt. Legtöbb tapsot aratott Carina kisasszony, 
ki Erkel „Báthori Máriá“ jából és „Don Juan“- 
ból énekelt részleteket. Azonban a két Doppler
nek, Bignionak s a magyar tanulók dalárdájának 
sem lehetet^ panasza a tetszés nyilvánítás ellen. 
Császárné O Felsége, ki 400 forinttal váltá meg 
bementi diját, az egész előadáson jelen volt, s a 
magyar rendező bizottmánynak magyar nyelven 
kegyeskedett magas megelégedését nyilvánítani.

* Szász Károly egyszerre három Shakspea- 
rei fordított drámát küldött be a nemzeti színház
hoz. Czimök: „Téli rege“, „Macbeth“, „VIII. 
Henrik.“ A „Kalauz“ nincs megelégedve sem e
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lapok szerkesztője, sem Szász K. választásával a 
Sh. darabok fordításában. Különös interventio.

* Balázs Sándor az „Ország Tükre“ szer
kesztője egészségi szempontból a bérezés Erdély
be utazván, távolléte alatt Szokoly Viktor veszi át 
az említett lap vezetését, Vadnay helyett, ki mint 
halljuk a „Főv. Lapok“ vezetésére vállalkozott. 
A „F. L.“-nak nem fog e vezércsere kárára válni.

* B. Pongrátz Emil nem ijedt meg első kia
dói próbájától — „Gyöngyvirág“ czimü regényé
vel — s ismét előfizetést hirdet egy két kötetes 
beszélygyüjteményre, 1 forintjával. A könyv czi- 
me „Estikék“ lesz s az előfizetők Hummel és 
Hornyánszky nyomdászokhoz fordulhatnak előfi
zetési pénzeikkel.

* Dr. Tóth, nagybányai kerületi orvos, Lie
big földmivelési vegyészi leveleiből 17-et lefor
dítván , azokat ingyen engedte át Péterífy Jó
zsefnek, ki már két füzetet adott ki az említett 
műből. Péterífy köszönettel fogadta ez áldozatkész 
ajándékot.

* Az esztergomi kaszinó öt darab aranyat tű
zött ki az ottani gymnasiumi ifjúság között jutal
mul, a következő pályakérdés megoldására: „A- 
dassék elő értekezés, vagy történeti elbeszélés 
alakjában Magyarország helyzete Sz. László ko
rában.“ Határidőül máj. 31-ike van kitűzve.

* A budai népszínműi pályázatra egyetlen

darab, az „Egérfogó“ czimü, van elfogadva. Szá
zat egyre, hogy ez ér legelőbb a czélhoz, bár mily 
lassan szalad. Különben, ha jól emlékszünk, még 
egy drámai pályázat is van ott függőben, melyre 
egy pályázó darab már egy éve el van fogadva. 
Hát abból mi lett ?

* May Frigyes, becskereki kereskedő, az 
első magyar biztositó-társulatnál a magyar akadé
mia s a becskereki h. h. egyház javára 500—500 
írttal biztosította életét. Szép tett.

— A Vörösmarty minden munkái t. ez. elöfi- 
töiliez. Ráth Mór, mint Vörösmarty minden mun
kái kiadója, az én biztosításom folytán február hó 
végére ígérte Vörösmarty munkái még hátralevő 
négy kötetének megjelenését. Három kötet ki is 
van nyomva, a negyedikből is csak egy pár iv 
hiányzik még, azonban én sem az életrajzzal, sem 
a jegyzetekkel nem lévén teljesen kész, az egész 
az ígért időre nem jelenhetett meg. Ráth Mór uron 
nem múlt semmi, két sajtót bocsátott rendelkezé
sem alá, s mindent megtett, mi a megjelenés gyor
saságát eszközölhette. A még hátralevő kötetek 
meg nem jelenésének egyedül én vagyok az oka, 
kit váratlan körülmények gátoltak Ígéretem telje
sítésében. E nyilatkozattal tartozom mind Ráth 
Mór urnák, mind a t. ez. előfizetőknek, kiket egy
szersmind bátor vagyok még 4—5 hétnyi türelem
re kérni. Pest, mártius 3-án 1864. Gyulai Pál.

UJ KÖNYVEK. *)
II. RÁKÓCZI FERENCZ BUJDOSÁSA. S i a l a y  László 

által. Első kötet II. füzet. (Pest, 1864. Lauffer Vil
mos kiadása). 145 — 304 1, Ára 1 frt 20 kr.

MAGYAR NYELVTAN. Irta Riedl Szende, bölesészet- 
tudor, a pesti kir. katk. főgymnasiumnál a bölcsé- 
szet r. tanára, a magy. kir. tud. egyetemnél az ösz- 
szebasonlitö nyelvészet m. tanára, a magy. tudom, 
akadémia s a helsingforsi finn irodalmi társaság 
tagja stb. (Pest, Pfeifer 1864). 311 1. Ára ?

ERDÉLY A RÓMAIAK ALATT. Kútfők nyomán irta 
Fass József, kegyes szerzetbeli áldor, gymnasiumi 
tanár, s a magyar tud. akadémia levelező tagja. Az 
erdélyi Múzeum-egylet által a Haynald-dijjal jutal
mazott pályamunka. Erdély térképével. (Kolozs
várit, 1863. Stein I. bízom.) 196 1. Ára?

AZ ERDÉLYI MUZEUM-EGYLET ÉVKÖNYVEI. Má
sodik kötet, második füzet. Szerkesztette B r a s s a i  
Sámuel m. i. Három rajztáblával. Bolti ára 80 kr. 
(Kolozsvárit, 1863. Stein J. bizom.)

*) 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 .
Lasztúczra §z. M. Vettük a levelet és á küldeményt

nagy köszönettel. A kérdezett tárgyra nézve rövi
den most annyit: hogy csak rajta ! jobb későn mint 
soha. Mások is vannak úgy vele.

Árpádfi. Már mindent kézbe adtunk az illetőknek.
Cs. Zs. úrnak. Vettük a legközelebbi levelet is. Hiszen 

mi tudtuk, hogy nem lényeges akadály az, de nem 
akartunk visszaélni a szívességgel. Most már úgy 
történik.

A női sokadalom stb. Gyengék minden tekintetben.

T A R T A L O M .
Zrínyi Miklós ifjúsága. S a la m o n  F .  — Távolból. 

T ó th  E .  — Az életbiztositás. (Elbeszélés). V é r le s i  A. — 
Sok szerelem. A rózsa. J á n o s i  G . — Vihar közben. Ó . J  

—- Gaston és Tudor Mária. Z. A .  — Irodalom. — Budai 
népszínház. — í. -  r . — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

I P ’ T eljes szánni példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

MÁSODIK ÉVFOLYAM. MÁRCZIUS 13. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 11. 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 : Üllöi-út és 3 

j pipa-utcza sarkán, 11. 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 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

I.

Hogy az irodalom a nemzeti élet leg- 
nemesb terméke, — s az irodalomtörténet 
a nemzet legbensőbb valójának, s hogy úgy  
mondjuk, geniusának fejlődését adja elő s 
igy a nemzet szellemének tükre, szellemi 
képességének hévmérője: kétségtelen bizo
nyosság. De kétségtelen az is, hogy vala
mint soha máskor, az embert tanulmányoz
ván, a külső embert a bensőtől elválasztani 
nem szabad, nem lehet: ép úgy nem a fej
lődés e két folyamát, a benső életét, a mű
velődését és igy az irodalomét— a külsőé
től, az álladalométól s társadalométól. A 
két igen különbözőnek látszó tárgy vagy 
inkább tartomány, a testi és szellemvilág, 
mindig közelebb jő egymáshoz; — ujabb- 
kori történetírók a történelmet a hadi ese
tek , trónváltozások kizárólagos sorozatá
nak nem tekintik többé, hanem az egész 
embert, az embervilágot kivánják tanul
mányozni, — a történelmet, a külső belső 
változások kapcsolatának, rugóinak teljes 
megértése nélkül, tanulságosnak, igazán 
emberiesen képzőnek nem tartják. Tehát 
az álladalmak, népek történetébe befoglal
ják azok eszméinek történetét is.

Ily irányú tanulmányt ad egy uj an
gol iró „Progress of nations. London 1860“ 
czimu könyvében, — melynek némely sza
kasza kiválón az irodalmat érdekli. Nem 
épen uj az a tétel, melyre eredményül el
jut. Nem fedez fel uj tudományt, vagy 
módszert. De az irodalom és társadalom

kölcsönös hatását érdeklőleg oly ügyesen 
állítja össze a történelmi adatokat, oly ne
mes popularitással — az angol essay-irók 
e jeles tulajdonával — szól, s a történet
tanban oly alaposságot s az irodalom kö
rül oly biztos tapintatot tüntet fel, hogy 
nézeteit tán czélszerü lesz ismertetnünk, —* 
kivált miután az általa főkép tárgyalt tár
sadalmi állapotok nálunk is megvannak és 
hatnak.

Nem lehetünk minden részletre nézve 
egy értelemben az értekezővei, nem látjuk 
őt az irodalom körüli elmélkedéseiben oda 
jutottnak, hová kell eljutni. Mint az angol 
főnemesség becsülője s tán tagja is, kissé 
elfogultan nyilatkozik néhol az irodalom 
és irók felől; de mindenütt magas állás
pontról, nemesen és tanulságosan elmélke
dik. Megérdemli, hogy hallgassuk, de egy  
némely pontra nézve kötelességünk kiiga
zítani.

A nemzetek elhaladásában — igy  
szól — két tisztán megkülönözhetŐ áram
lását vagy folyamirányát vehetni fel az 
országulásnak és művelődésnek; egyik va
lamely hóditó fajtól indúl ki s ezt nevez
hetni homérinak, másik egy hódított fajtól, 
ezt hésiódinak. (A görög neveket bocsássa 
meg a szives olvasó a brit gentleman-nek. 
Nálok minden fensőbb műveltség a görög 
irodalom tanulmányán épül, —- minden 
magasb lélek ezen irodalom tiszta, egész
séges levegőjében él át egy bizonyos kor
szakot. Tán ép azért, egy részben, leikök 
oly tartósan fris, gondolkodásuk oly tiszta

21
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és szabad!) — Amaz a korábbi, — de soha 
a fejlődésnek elég magas pontjára el nem 
juthat emennek jelentékeny előhaladta nél
kül. A nemzet akkor éri el virágzását, mi
kor a két folyam igen egy fokra emelke
dett fel, —- s a két elem igen egyenlő erő
vel hat közre és együtt, a nemzeti jóllét és 
dicsőség tényezésére.

Miben áll e két művelődési irány vagy 
erő külön-külön természete, miben külön
bözik a kettő egymástól: könnyebben át
látjuk, ha megtekintjük mindkettőnek sa
játságait, melyek által hatnak a nemzeti 
virágzásnak előidézésére.

Először is azt állítjuk, hogy a nemzet 
virágzó irodalma a nemzet előkelőinek mű
ve, —- ezeknek köszönhető, mint oly szol
gálat, melyet a nemzeti virágzás korában 
teljesítenek. Más szóval az irodalom magas 
tökélypontra jutása a hóditó társadalmi 
elemből kifejlett s örökül fenmaradt aris- 
tokratiának köszönhető.

Ősi időkben az elmeművesek közt — 
vagy hogy is nevezzük — nem létezett 
munkafelosztás. Nem volt lényeges kü
lönbség téve a tény vagy való és költe
mény, tehát a költő és egyéb iró vagy tu
dós közt. A költő — megtartván e nevet, 
bár kétségtelenül nem alkalmas az ősidők- 
beli poétái szerep kifejezésére, a költő volt 
egyedüli eszköz minden emberi ismeret 
kezelésére és terjesztésére. Ennek verseibe 
foglaltatott a földművesek számára az ok
tatás, ezek foglalták mondókákba abir
tok- és más. jogokat, jogelveket, — ezek 
tanitották a légköri tünemények ismeretét, j 
s kivált az égi testek viszonyairól sok ér
dekes mondanivalókat találtak. Ők Írták 
le az utazók elbeszéléseit, a hősök kaland- 
jait. Ok tolmácsolták a szerelmet, pótolták 
a halotti dicsérő szónoklatok helyét, — s 
hallgatóiknak valóban egyetemes ismeretet 
adtak a földi és mennyei dolgokról. A tu
dományok ily ezermestere teljesen kielégí
tette a hőst és a földmívest — ki egyszers
mind volt birtokosa és munkása földének, 
tulajdonosa és őrizője nyájának. Ilyforma 
volt az irlandi skáld, ki az irók vagy tudo
mányos emberek egész körét vagy czéhét 
foglalta magában, többek közt a jogászt i s ;

mert az ő feladata volt számon tartani a 
birtokok jogait, versekbe foglalni a birto
kosok neveit és jogczimeiket. Valódi sok 
oldalú táblabiró (Jack of all styles!) íg y  
volt a dolog a költői keblű, élénk, sőt szen
vedélyes skót felföldiekre nézve is, kiknek 
egész a XVI. századig nem volt más iro
dalmuk mint minstreleik balladái. „Az ősi 
népeknél nem voltak költők, csak dalosok, 
néni volt mestersége, elmélete a költésnek, 
sőt tán szerzője sem ; a dal a nemzet kebe
léből fakadt, minden család tulajdona volt. 
Benne minden néptag közreműködött, a 
lant vagy hárfa kézről kézre járt, az ének
karban mindenkinek szava megzendült.“ 
íg y  szól s igen szépen Lewes, Goethe hires 
életirója. —- Azt mondják, még ma is van 
az irodalmi műveltség ily fokán álló nép a 
farői szigeteken, melynél élőpéldában látni, 
mi volt Európa népeinek egykori állapota 
e tekintetben. — Utóbb azon egyes szakai 
az irodalomnak és tudományos ismeretek
nek, melyek mai nap művelteinek, külön
váltak; de máig is úgy tekinthetők mint 
külön-külön szinszalagj ai a bárdok ésskal- 
dok korabeli szellemi élet varázs szépségű 
szivárványának. E munkafelosztás a fel
sőbb civilisatio műve lett, kikerülhetlen 
hatása az egyes tehetségek, egyes osztá
lyok nagyobb fokú fejlődésének; de szeb
bé lett-e általa az élet? nagyon kétked
hetni.

A feloszlásra külsőleg alkalmat ad va
lamely hóditó nép betörése a boldog egy
szerű körbe. A sors megrohanja s erőszak
kal veszi el egyszerű boldogságát a néptől, 
durván tereli őt az előhaladás útjára és 
vonszolja azon tovább. — A skáld kétfelé 
esik: Homérrá — vagy ha tetszik, Hőmé
rőkké — ki a hóditó faj költőjévé lesz, ki 
hősökről, királyokról s ezek isteni hőseiről 
zengedez, — és Hésióddá, kit a görögök a 
helóták, a rabnép költőjévé neveztek, —  
mert ő tanította először a földmivest, mikép 
foglalja el munkában napjait.

Azonban az idő halad, a nemzet testi, 
lelki erői fejlenek, — egyrészt az előkelő 

i  rész gazdagszik, finomul, másrészt a népet 
közlekedés és szaporodás nagy városokba 
csoportosítja, — majd az elélhetés gondja
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érezteti meg- vele, hogy több-több gyakor
lati ismeretek szerzésére van szüksége. íg y  
az előbbi Homérból drámaköltő válik, az 
ujabbkori műizléstan kifejezése szerint va
lódi költő, ki az ókor nagy eseményeit, 
cselekvényeit, az újabb társadalom össze
kapcsolása végett, tanulságul énekli és áb
rázolja, majd történetiró, kin az elbeszélő 
költészet, — szónok, kin az oktató és lyrai 
költés színe oly sokáig fenmarad, végre a 
finom műizlésű essai-iró, ki a művelt ter
mek számára, ezek kedves illatával zama- 
tosítva beszéli el a tudomány összes ered
ményeit, — a mint azok a lelket öszhang- 
zásban, az észt és szivet érdeklik. Ez tehát 
a végső lánczszem, mely a homéri elemből 
kiválik, kifejlik, — s ez épen is megfelel 
annak.

Azon czélra már, hogy valamely nem
zet irodalma a tökélyességet eléggé meg
közelítse, két társadalmi körülmény szük
séges: társadalmi egyenlőtlenség és a felső 
osztályok finomult Ízlése. Ez második téte
lünk s igazságáról meggyőzhet a történe
lem és mai tapasztalás.

Bármely Íróra nézve is, két fő ösztön 
lehetséges: anyagi haszon, vagy személyes 
kitünés vágya. E két vágy összevegyül
het, de különböző arányban. Aristokratai 
társadalomban a gazdagság egyedül magá
ban értéktelen; személyes érdem magasabb 
állást ad, mint bármily újonnan szerzett 
nagy kincs. Ily körben a szerencse-kereső 
inkább személyes érdemszerzésre mint va
gyonra áhítozik, — mert csak az előbbi 
tünteti ki. Innen van, hogy ily társadalom
ban a művész is inkább igyekszik jeles, 
mint sok müvet alkotni. Ellenben a nép
uralom körében a kiváló személyes tulaj
donok gyanúsak, kelletlenek, — az embe
rek társadalmilag egyenlők lévén, mással 
ki nem tűnhetnek, másért nem becsültet
hetnek mint vagyonukért, a mi kincset 
ad, az vonja magához a kor legjelesb el
méjű férfiait, — a mi inkább jövedelmez, 
az a czél, nem a mi benső értékre nézve 
kitünőbb. Ilyen körökben az irodalmi fog
lalkozás nem hivatás-, hanem hivatalszerűvé 
lesz, rendes szakmánynyá vagy professió- 
vá, —- sok lesz a versenytárs és igy üzletté

válik, melynél az a kérdés: ki nyerhet 
többet. Nagyon könnyen elgondolhatni, 
melyik esetben fejlődhetik ki inkább tö
kélyre a szépirodalom. Amott csak ihletés 
működik, keveset és kizárólag élvezetül,— 
itt a lélek alsóbb tehetségei, anyagi érdek
ért, utánozásúl, utánozással, az ihletnek 
csalóka helyettesével az ügyességgel.

Azonban gondolkodó olvasónk leiké
be ellenvetés ötlik e tételünk ellen. Említ
sük fel ellenvetését, és ha lehet czáfoljuk 
meg. Olvasónk Róma példájára gondolt. 
Rómában —  igy akar szólani — akkor vi
rágzott az irodalom, mikor a zsarnok hata
lom megdöntötte a polgári körben az elő
kelők súlyát, a patríciusok előjogait, füg
getlenségét. Igaz; csakhogy Rómában az 
aristokraták politikai túlsúlya idejében volt 
társadalmi egyenlőtlenség, de nem volt ele
gendő finomsága az uralkodó osztálynak, 
— ez pedig ama mellett múlhatlanúl meg- 
kivántatik az irodalmi virágzás feltételéül. 
Egészen Caesar koráig nem voltak Rómá
nak patríciusai eléggé műveltek s fényked
velők arra, hogy a szépművészetekkel 
együtt az irodalmat is áldozatokkal mozdí
tották volna előbb, — úgy hogy Rómáról 
áll az, mit Shaftesbury mond: „végzete volt, 
hogy átmeneti korszaka, a szépművészetek 
felvirágozni indulása és a szabadság ha
nyatlása közt, nem lehetett.“ A finomulni 
kezdett aristokrataság némi maradványa 
éldegélt még Augustus korában, az ő udva
ra körül, fen volt a társadalmi egyenlőt
lenség is egy ideig, —- igy támadhatott 
egy-két jó költő, kik aztán a példabeszéd
dé lett augustusi korszakot alkották. Mert 
önkényes uralkodás alatt csak egy meg
különböztetés van az egyenlőn elnyomott 
osztályok közt, az, melyet az uralkodó ke
gye tesz, s Rómában ezen uralkodói kegy 
a régi aristokrataság maradványának némi 
hatására, épen az irodalmi férfiakra esett. 
De ez is csak kevés ideig tartott, s bizton 
elmondhatni, hogy ez az augustus-kori fény 
sem Augustusnak vagy az ő kortársainak 
köszönhető, hanem az előbbi aristokratia 
lehaladt napjának esti utófénye volt, . . Az 
Antoninok, Hadriánok minden erőlködése 
sem volt képes létrehozni egy jó költe-

21*
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ményt vagy egy építészeti művet, mely 
távolról is összehasonlíttathassék azon nem
zetek műtermékeivel, melyek körében fi
nom ízlésű aristokraták pártolására s az 
emelkedő szabad népszellem ihletésére ter
mettek meg a szép művek.

Athénre is gondolhatni. Itt is keres
hetni ellenvetést ama demokrata időkben 
nem kellemesen hangzó tétel ellen. De hí
jába. A nemzeti virágzás és irodalmi reme
kek kora itt a persa háborúk utáni évekre 
és igy az előkelői és népuralmi elemek egy 
színvonalon állására esik. Tudom, hogy 
Athént úgy szokták emlegetni, mint a fino
mult demokratia hazáját s példányát ; de 
kérdem Görögország történelme ismerőjé
től, vajon a külvárosok, kikötők csőcselék- 
jének pártja, a bőrkereskedő Kleón, a kö

télgyártó Hyperholos, vagy épen az alnép- 
pel kaczérkodó Alkibiades pártja volt-e, 
mely az irodalmat s az irodalom férfiait 
pártolta? Tudjuk mindnyájan, hogy nem, 
hanem Perikies a legfőbb mű- és irodalom- 
pártoló, a nagy demokrata, — csakhogy 
oly demokrata, mint a mai angol whigek, 
kik magok is legműveltebb aristokraták 
lévén, a néppártot ellenfeleik leküzdésére 
használják fel, -— vagy ha elveikben nép
eimnek is, életűkben, szokásaikban legfino
mabb aristokraták. — Gyakran megesik, 
hogy a jó gyümölcsöt, a jobb időkben el
vetett magról, rósz időben szedik, és igy  
rósz időben termettnek vélik, — gyakran, 
hogy más kéz ültet, más szedi a gyümöl
csöt s a kettőt az utókor összetéveszti.

(Folytatjuk.) IMRE SÁNDOR.

S Í R  V E R S E K . * )

T.
Véro szerint nem anyám, nagyanyám és mostoha. Oh, de 

Legjobb lelke szerint volt igaz édes anyám.
Mint árvát s gyengét táplált jósága tejével,

S meg nem szűnt gondos jó anya lenni mig élt.
Tiszteltem, szeretém, hálám kísérte a sírba,

S drága porát még a sírban is áldja szivem.

II.
Állítsátok az emléket hideg észszel azoknak,

Kikre az életben nem vala gond s ügyelet.
Én vérző szívvel teszem e követ a szeretetnek :

Testvér s lelkemnek szebb fele nyugszik alant.

III.
Alom volt-e, hogy oly hamar eltűnt életök ? Almot,

Mely kedvesb s gyönyörűbb volna, nem adhata ég.
Oh mért kelle fölébrednüuk ! a gyenge leánykák 

Mint a virág elhervadtak időnap előtt.
SzellemÖk illatként szállott fel s visszaesőben

Harmat gyöngye gyanánt hév könyeinkbe vegyül.

IV.
Épiték s mellyet titkon képlettem az eszme 

Kezde szilárd testté nőni hatásom alatt.
De beleszólt a halál: lefelé építsetek, úgymond,

S e fekete házat adta Örökre lakul.
*) E még meg nem jelent költeményeket a Vörösmarty összes munkái kiadója szívességéből közöljük.
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V.

Mért hagytál egyedül, testvér, e puszta világon,
Hol megdermed a s z í v  s végre kifárad az ész.

Nélküled én most két életnek hordom igáját:
Gyászodon a tiedet, lelkemen a magamét.

VÖRÖSMARTY.

AZ ÚR KEZE.
(Beszély.)

I.

Régi mese az és mindenki ösmeri, 
hogy egy bizonyos embernek egyszerre 
két felesége volt, egyik egy öreg asszony
ság a másik egy tűzről pattant menyecske. 
— A mese elhallgatja az eset erkölcsi és 
szomorú oldalát, egyedül azon bohóságot 
fecsegi el, hogy a kettős szerencsében ré
szesülő szerencsétlen embernek feje lett 
czéltáblája s áldozata ezen körülménynek: 
a fiatal tűzről pattant menyecske az ősz 
hajszálakat böngészvén ki a fürtök közül; | 
az öreg asszonyság pedig, a maga felé hajló 
indokból, e műtét alapjául s tárgyaiul a fe
kete hajszálakat választván.egész addig,mig 
a szegény halandó kopasz fejjel gondolkoz
hatott sorsa felől, mely a bú és gond hiva
tását ily mesterkélten megelőzte. — Nem 
akarom ez eseményt egy bizonyos állam
kérdés feltételeivel párhuzamba hozni, 
egyedül tárgyamnál maradok, ezen külö
nös félszeg helyzetnél, mely némely pol
gárisuk országokban a divat szerint, egy 
világrész némely zugában pedig a szabad 
gondolkozás állítólagos haladása szerint 
nemcsak elnézve, hanem tényként elismer
ve szerepel. Az uj világ- uj Jeruzsálemének 
ezen fiairól sem akarok itt regét beszélni, 
egy boldog családi képet chinai vagy mor 
mon szokásokkal festeni, bár a szabadel- 
vüség ez idétlen kinövése némileg a regé
nyesség színezetével kaczérkodik. Nálunk 
a büntető-törvénykönyv szakaszai közt ta
láljuk beírva a kétnejűséget, melyet tör
vény, vallás, erkölcsi fogalom mind egy
aránt elitéi, a természeti érzés tisztasága

pedig elkárhoztat, — s mig a többnyire az 
asszonyok makranczos természetére szóló 
tréfás czélzásokat, az úgynevezett kettős 
keresztet, ilyen eseteknél mellőzi, irtózattal 
és borzadálylyal fordul el e ténytől olyan
kor, ha netalán azt a véletlen idézi elő. — 
Nálunk valóban csak a véletlen szokott, s 
az is nagyritkán, ily történetet előidézni, s 
fogalmaink szerint a szomorú dolgok közé 
tartozik, mert a dolog mélyébe ható sze
mek előtt az áldozatok szomoritó sorsa, a 
nők megalázott nőiessége, s az ártatlan 
gyermekek törvényileg kétes jövője lebeg.

Az az eset, melyet nekem egy becsü
letes öreg paraszt földmivelő barátom be
szélt el, ki felvilágosodott fejű ember s e 
mellett némileg költőies is, a mennyiben 
ünnepélyes alkalmakra rímes verseket szo
kott faragni; ez eset, mely egy oly szegény 
paraszt emberrel történt, kinek felesége a 
hires szent-kúti búcsúra zarándokolva oda
veszett s tizenöt év múlva akkor került 
elő, midőn már férje másodízben is meghá
zasodott, ■— szinte az ily véletlenek közé 
tartozik, — igen regényes eset, melyből 
szép és érdekes jelenetek fejlődtek, — me
lyet mindazonáltal hosszúsága miatt kény
telen vagyok más alkalommal beszélni el.

Mostan a hozzá alapra, de nem kifej
lődésre hasonló esetét beszélem el Csörögi 
Jánosnak, a ki szintén a véletlen által ju
tott olyan helyzetbe, hogy egyszerre két 
élő felesége volt.

Csörögi János egy dunamelléki falu
ban lakó, — akkori időben bocskoros ne
mesnek nevezett embernek volt, ötödik 
vagy hatodik fia, — de hetedik nem volt
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semmiesetre, mert az, közhit szerint, a sze
rencse gyermeke szokott lenni.

Csörögi János, daczára annak, hogy 
becsületes, igyekvő, dolgos és istenfélő 
szülői voltak, — ő maga korhely volt és 
istentagadó. . .

Mi csodálatosnak tartanók ugyan azt, 
hogy valamely kis gyermek a bűnök mag- 
vával szülessék a világra, hanem ezen — a 
dogmákat, vagy inkább Gall tudor agy
rendszerét illető kérdést mellőzve, csupán 
azt az igazságot említjük meg, hogy Csö
rögi János már gyermekkorában rósz volt, 
pajkos, verekedő, vásott betyár gyerek, 
ki romboló hajlamának nem egy nyomát 
hagyta a békés polgárok ablakain, s iskola 
társainak megvérezett fején.

Csörögi János, midőn legénynyé nőtt,_ 
korcs lett és iszákos, rendes tanyázója a 
csapszékeknek, a régi tisztujitásoknál pe
dig elhirhedt verekedő nevezetesség, ki" 
igen sok siilyt vetett ólmos fütykösével a~ 
választási mérleg azon oldalára, melyre- 
nem a meggyőződés, hanem egy fél marok'’ 
ezüst huszas lódította. — Ezen tulajdonai' 
mellett fejlődött ki benne az a tiszteletlen
ség, melylyel minden kegyeletes tárgyak 
és eszmék iránt viseltetett. Összetűzött 
anyjával, apjával, ez utóbbi irányában pe
dig később még tettlegességekre is vete
medett. Minden második szava káromko
dás volt, melyet tele szájjal szórt az isten 
ellen, s ez istenkáromló szavait a legna
gyobb undokságokkal czifrázta fel,.. s ha 
valaki ezért meg találta szólítani, csak azt 
felelte rá: „Nem téged bántalak, akit bán
tok, az ő gondja, szidjon vissza, majd meg
látom, ki győzi tovább.“ — Igen termé
szetes, hogy ilyen emberrel nem marad
hattak egy fedél alatt oly istenfélő emberek, 
mint az öreg Csörögiék. Jánosnak a ház
tól távoznia kellett, s midőn még a távol
ban sem nyughatott, bűnös kezét atyjára 
emelni merészelte, az öregnek nem maradt 
egyéb hátra, mint hogy kitagadja. . . Ez 
koránsem szeliditette meg, ezen való bo- 
szuját megint csak az istenen tölté, őt okolta 
mindenért, ő reá hárította a felelősséget, 
hogy ily megvetett lett, elméjében követe- |

lőleg lépett fel ellene, ima helyett szitok 
közt káromkodván felé.

Mindenki várta a mit jósoltak neki, 
hogy a bántalmazott teremtő büntetése 
most következik, —■ most fog lerongyol
lak, eléhülni, testben, lélekben elnyomo- 
rodni, s példaszó szerint bitangul elveszni 
a szemétdombon. Teljes bizonyossággal ezt 
várták a tőle elfordult emberek, mert Já
nos dolgozni nem szeretett, ezen az utón 
nem szerezhette be még csak napi táplálé
kát sem. Azonban János csak élt napról 
napra, sőt nemcsak jó hiisban feltartotta 
magát, hanem még módjában volt a korcs
mában is folyvást dőzsölni, ott káromolván 
a teremtőt, ha egy vagy más terve nem 
sikerült. . . Hogy ez mind mikép történ
hetett? arra igen könnyű a felelet, min
denki tudja, hogy az ily jó madarak élet
módja a sötét éjek titkai közé tartozik. — 
Most már ezen az alapon kezdették várni 
bünhödését, a korsó példáján, mely addig 
jár a vízre mig egyszer eltörik, azonban 
János soha rajta nem vesztett, kinevette az 
embereket s kezdette hinni, hogy vakmerő 
szembeszállás az istennel a legczélraveze- 
tőbb vallási fogalom.

Jött egy vészes időszak, mely kérlel- 
hetlenül aratta egymásután az embereket. 
A cholera. — Csörögi János apja meghalt, 
a nélkül, hogy kitagadását visszavonta 
volna. Az emberek, mint csalhatatlan, meg- 
másolhatlan bizonyosságon, mint Jánosnak 
bünhödésén, örülni kezdtek. . . Hasztalan 
volt. . . A jók, az erényesek egymásután 
hullottak. A nyomorult gazember élt és 
dorbézolt.

Az istenkáromló Csörögi Jánosnak 
elhaltak a cholerában minden testvérei is, 
ekkor ő nagy büszkén beleült az ősi va
gyonba, szerette volna látni, ki veri Őt ki 
onnan. — Némelyek, kik legjobban fel 
voltak ellene bőszülve istentelensége miatt, 
fűt, fát megmozdítottak, hogy onnan kivet
tessék, hiába volt minden, Csörögi János 
csak benn maradt a vagyonban, — elbi
zakodottságában, a mint nevette az embe
reket, szemökbe merte mondani a nagy 
káromlást, azt a mi most mái- több volt a
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negédességnél, hogy onnan az isten sem 
veri ki. . .

Az emberek irtózva néztek egymásra 
s kérdezgetni kezdék egymástól: vajon mi 
czélja lehet a teremtőnek evvel az ember
rel, a jók jutalmazójának, a gonoszok bün
tetőjének, hogy még most sem fenyíti? ta
lán valamely nagy, irtózatos bünhödést 
tartogat számára, melynek még csak gon
dolata sem fogamzott meg elméjükben. . .

Ezt nem is titkolhaták, könnyebb volt 
a leiköknek, ha megmondhatták szemébe: 
„Mindegy — megállj, megver még azért 
az isten, ha most nem is, . . “

Csörögi János vigyorogva kérdé :
— Melyik ? ..
—  Az a ki ott fenn lakik a magas 

egekben, a ki látja, tudja, minden gonosz
ságaidat. . .

— Lehetetlen?! Igazán?!, felelt az, 
incselkedő gűnynyal. . .

— Majd m eglátod!..
— Hol van hát, szeretném látni. . .
— Majd meglátod büntető kezét! . .
— Ha van ? kiáltott nevetve Csörögi 

János. . .
Az öreg emberek, a kik ezt hallották, 

mind buzgó, istenfélő emberek voltak, be
dugták fülüket, hogy ne halljanak többet. 
Csörögi János napnál világosabban kimu
tatta, hogy nem hiszi az istent, kinyilvá
nította, hogy istentagadó.

Ámde Csörögi János is látta, mily 
borzadályt gerjesztettek e szavai az embe
rekben, örült, mert tapasztalást nyert eb
ből, hogy mivel bosszanthatja, üldözheti 
őket, a kik a népnek legtiszteletreméltóbb 
vénei voltak. . . Fel tudta ezt hol bosszú
nak, hol gúnyos vigasztalásnak használni. 
— Ha egy némelyiknek felesége, gyerme
ke halálos betegen feküdt, Csörögi János 
alkalmat talált bekiáltani hozzá, — „Soha 
se búsuljon, majd meggyógyítja az isten.“ 
Ha meghalt a beteg. Csörögi János is ott 
volt a temetésen, alkalmat talált gúnyosan 
oda súgni: „Ne bánja kelmed, vétkezik 
kelmed, ha bánja, mert az isten vette e l..“ 
Egyen az Öreg emberek közül megesett az 
a szerencsétlenség, hogy elperelték minde
nét, a jó ember sírt és panaszkodott, igaz

ságtalannak mondá az őt kifosztó Ítéletet... 
Csörögi János mindjárt előtermett s gú
nyosan kérdezgeté • „No, hallja kelmed, 
lám, a jó isten elhagyta a kelmed igaz
ságát.“

Ez igy ment minden alkalommal, Csö
rögi János mindenkor szinte fitogtatni sze
rété istentagadását. Ha még lett volna is 
lelkében valami csekély maradványa az 
istenről nyert ama fogalmaknak, melyeket 
iskolában nyert, az emberek meggyőződé
séből többé nem volt kiirtható az a véle
mény, hogy őt a legelvetemültebb istenta
gadónak tartsák. . . E viseletét nem ve
hette többé senki csupán negédességnek, 
ezt annak kellett venni a mi volt, a minek 
mutatta magát.

Csörögi János tehát nyíltan istenta
gadó volt mindenki előtt a ki őt ismerte, 
azon túl voltak, hogy őrültséggel mente
gessék, — hagyták tehát s csupán azon 
igyekeztek, hogy mennél távolabb marad
janak tőle, az ilyen embernek még közel- 
létét is veszélyesnek tárták.

De annál kevésbbé tartotta ezt Csö
rögi János. — Egy közveszély jött a falu
ra, ő igyekezett ezt a maga módja szerint 
istentagadására kizsákmányolni.

A magyar alíöldön a szarvasmarha
tenyésztés egyik főága a gazdaságbeli gya
rapodásnak ; úgy abban a helységben is az 
volt, melyben Csörögi János lakott. Egy 
nyáron irtóztató gyógyithatlan vész kez
dett elharapózni ez állatok közt, a legszeb
bek, legjobbak tizével, húszával hullottak 
a faluban. . . Csörögi János most azon 
megjegyzéseit vette elő, melyekkel az 
előtti évben a határt elvert jégesőt kisérte. 
A károsodott emberekre rá-rákiáltott: „Hát 
ugy-e, hiába imádkoztatok ? Hát, van-e, a 
ki meghallgassa kérésieket?“

Azok már nem feleltek neki egyebet, 
csak azt:

— Menj, istentagadó! .. .
Pár nap múlva irtózatos dolgot láttak 

a faluban, az istentagadó Csörögi Jánosnak 
minden marhája egy napon elhullott, sőt 
még a juhai is. . . S az istentagadó, színé
ből kikelve, vérben forgó szemekkel állott
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fölöttük s a véres darab búsokat irtózatos 
káromlások között hányta az ég felé.

Lehetetlen volt nem hallani ez ordítá
sokat, egy pár gyöngébb hitű ember gon
dolkozni kezdett s mondogatá társának:

— Vajon nem ezért az istentagadóért 
bűnhődünk-e ? ..

Tudni való, hogy ily izgalmas pilla
natok közt ily mondás a legveszélyesebb 
lehet az illetőre nézve, . . .  a becsületes em
berek szerencséjére, hogy kezeiket egy át
kozott vérével be ne szennyezzék, volt ott 
egy okosabb, higgadtabb vén ember . . .  ki 
ezt felelte:

—■ Nem szabad az igazságos istenről 
ilyet feltenni, a ki a jókat, a mint a bibliá
ban is számos példa mutatja, kiveszi a go
noszok közül, a gonoszt elveszti vagy el
űzi. — Az isten tetteit nem kell birálgatni.

Ezen mindnyájan megnyugodtak. — 
S e megnyugvás tette azt, hogy erősebb 
lélekkel tűrték a csapást.

II.

Azt gondolná az igaz istenfélő ember, 
hogy a világ minden kincséért nem akad
na egy olyan hajadon, a ki elég merész 
volna, hogy életpályáját egy olyan isten
tagadó gonosz emberrel, mint Csörögi Já
nos, megoszsza, hogy sorsát összekösse 
vele egész a halálig; ha pedig akad, az 
sem lehet másforma, mint szintén egy elve
temült, romlott erkölcsű leány, a kinek 
nincs más reménye, nem akad más szeren
cséje, a ki se az emberek Ítéletét nem ve
szi tekintetbe ily viszony kötésénél, se a 
mindenható isten haragjától nem retteg. 
Egy szóval a példabeszéd illik reájok: 
hogy , zsák a foltját leli meg.

Pedig még sem igy volt a dolog.
Csörögi János már a fennebb elbe

szélt események közben, csakhamar mi
helyt a vagyonába beleült, megházasodott. 
Feleségül egyikét a falu legszebb, legsze
mérmesebb, legszelídebb, legjobb leányai
nak vette.. .

Ennek indokait, eszközlőit két oldalról 
kereshetjük.

Az egyik oldal azt tünteti elénk, hogy

Csörögi János szép, deli, a mint falusiasán 
nevezik gavalléros ember volt, csinos, jó 
tánczos, lányok kedvébe járni tudó. — A 
lányok szive a természeti férfias előnyök 
iránt — néha nagyon is a belső érték ro
vására -— igen fogékony. — A szív do
bogni kezd. — A szerelem mindent elnéz. 
Talál mentségeket, melyeket azután a szo
kásos példázgatásokkal erősít. — Ez az
tán hitté válik a kebelben. — Azt suttogja 
magában: — az ördög sem olyan fekete a 
milyenre festik; — az egész világ kígyót, 
békát kiált rá, pedig nem ő egyedül a falu 
rossza; — én szeretem és képesnek érzem 
magamat, hogy más emberré alakitsam...

A másik oldal a szép és kedves Julis
ka szomorú helyzetét tárja elénk, azt az 
oldalt, mely eléggé mutatja, hogy a sze
gény leányoknak néha mily kétes kény- 
szerűség előtt kell meghajolniok. — A sze
gény Juliska még gyermek korában árva
ságra maradt, egy gonosz természetű, ke
gyetlen mostoha mesterileg kínzó körmei 
közé, ki erkölcsi tanítását a gyermek irá
nyában nem bibliából szedte, hanem a kert 
aljában levő rekettye bokrokból. . . Men- 
tegetéseül felhozzák, hogy a leánykát va
sárnaponként szépen megfésülgette, de mi 
a fésű eltöredezett fogaira s a törött fogak 
között csipetnyi tömörségben maradt szép 
selyem hajszálakra utalunk, melyek nyíl
tan beszélték, milyen volt a fésülés . . A 
vizes kötél, a kerti csalán még tekintélye
sebb tanuk lehetnek.

Én, mint e sorok Írója — e jelen al
kalmat felhasználva, — el nem akarom 
mulasztani azon meggyőződésem nyilvání
tását, melyre mind a felsőbb mind az alsóbb 
ranguak életében észlelt tapasztalásaim ve
zettek. Tudniillik, egy pár mentő szót köz
beszőni a mostohákat illetőleg. — Nem 
erkölcsi oldalról indokolt mentegetést ér
tek itt én, hanem tisztán csak azt a mit 
láttam, s a mi azon meggyőződésre veze
tett, hogy a mostoháknak nem nagyobb 
része gonosz, hanem kisebb rés^e. Én lát
tam számos jó mostohákat. . . Láttam egy 
példát, hogy az édes anya sokkal kegyet
lenebb volt gyermekei közt egy kiválaszt
va üldözött irányában, mint bármely mos
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toha lehetne. . . Láttam egy más példát, 
midőn az édesanya nemcsak elhanyagolta 
könyelinüen gyermekei testi és lelki elő
menetelét, hanem zsarnoka, átka, kínzója 
volt gyermekeinek, — és később ugyané 
gyermekek mostohát nyertek, nem lehet 
mondani balsors hanem jó sorsuk által, s 
e mostoha — bár neki is lettek gyermekei, 
nemcsak egyformán szerette őket s a re
mek teremtés valódi áldás volt rájok néz
ve, hanem egyik mostoha gyermeke volt 
kiváló kegyencze a két rendbeli gyerme
kek közt. Pedig e gyermek rút volt és sat
nya. A szív ama remek teremtésnek azt 
súgta, hogy ennék van legtöbb szüksége a 
szeretetre.

Tehát én, meggyőződésem szerint, a 
roszaság, gonoszság szinezéseiil használat
ba vett mostoha czimet a kisebb részre sze
retem ruházni. A Juliska anyja e kisebb 
részben előkelő helyet foglalt el.

A szegény Juliska a halállal is meg
cserélte volna sorsát, — s az élet egy 
olyannal, a kit különben szeretett, még is 
előbb való volt, nézete szerint, a halálnál, 
és aztán az a hit is meggyökerezett lelké
ben, hogy Csörögi János hibáit apránként 
kifogja irtani, meg fogja javítani szeretete 
által azt az embert. . .

E legszebb feladat, mely a női szere
lemnek jut, nem birhatott érvénynyel egy 
oly minden kegyeletből kivetkezett ember 
irányában mint Csörögi János, a ki e szent 
érzésben sem birt annak szellemi hatásai 
iránt fogékonysággal, s a feleséget csupán 
a házi munka napszámosának, s természet 
által rendelt párjának tekintette.

Szegény Juliska csak hamar arról 
kénytelenítetett meggyőződni, hogy rósz 
sorsán még borzasztóbb sorsot cserélt. 
Eleinte csak az irtózatnak hatását érezte, 
a melyet azon mindennap hallott borzalmas
ságok ébresztettek keblében, azok az égbe 
kiáltó isten káromlások.

Vallásos nő az elkárhozástól, a meny- 
ország üdvének elvesztésétől fél ilyen ha
tások alatt. — De mit tehetett róla, ő még 
is szerette ez embert.

Csakhamar tapasztalta, hogy már e föl
dön kárhozatra jutott. Csakhamar ugyanegy

időben érezhette zsarnokának szintúgy lel
ki mint testi kínzásait. Ez ember féltékeny 
és kicsapongó volt egyszerre, mint minden 
férj ki a házassági kötelék kegyeletével 
szakit. . . A szitok, a gyanú költötte szem
rehányások mellett megjött a legnagyobb 
megaláztatása a nőiségnek, a szégyenités- 
sel párosult durva ütlegelések, melyek sár- 
gáskék foltokat hagytak az oly nagy ter
het viselő gyenge fehér vállakon. Ez em
ber úgy bánt vele mint az amerikai ültet- 
ményes rabnőjével, . . e bánásmód a napi 
életrendhez tartozott. . . Sirt és tűrt. Mit te
hetett róla, ő még is szerette ez embert. .

Az ily dolgok a négy fal titkaihoz 
tartoznak, — nem panaszkodott senkinek... 
De nem is panaszkodhatott volna, ha akar
ta volna is. Abban nemcsak a férjesült nő 
szemérme s állása, hanem erkölcsi kény
szer is akadályozta. — Mostohája csak örült 
volna ezen. . . Az ismerősök sajnálatára, 
ön lépése miatt, melylyel e helyzetét maga 
szerezte, nagyon kis mértékben számolha
tott, — közbenjárásukra épen nem. . . 
Azon ajkak pedig, melyek áldást mondot
tak frigyére, legfölebb neki csak türelmet, 
férjének pedig istenes tanácsokat adhattak 
volna. — Türelmet már maga is igyekezett 
szerezni. — Az istenes tanács pedig egy 
oly vallástalan istentagadónak csak nevet
ség s nagyobb bosszú ingeréül szolgált 
volua. . . Meggyőződött, hogy legjobb lesz 
tűrni s viselni a terhet halálig. . .

Már két évig élt e kínos helyzetben, 
de azért mindennap hálát rebegett az egek 
urához, hálát azért, hogy e nyomorú hely
zetben legalább anyává nem lön.

Azonban, daczára hogy nem panasz
kodott senkinek, az emberek még is tud
tak mindent, s még jobban szörnyüködtek, 
vajon miért, hogy’ van az, hogy az ur is
ten még sem bünteti meg ez embert? Még 
is halasztja büntetését? Mert arról meg 
voltak győződve, hogy irtóztató büntetés 
vár reá. . .

A szegény Juliska, házassága harma 
dik évének tavaszán, már egészen meg
volt törve, a sok bánat, gyötrődés és gyö- 
törtetés egészen elgyengítette, elsatnyitot- 
ta testileg-lelkileg, úgy szólván tunya és
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tétlenlett, mely körülmény csak azt eszköz
lé, hogy ördöge mégkinzóbb, még kegyet
lenebb lett irányában. A szegény asszony 
azon a ponton volt már, hogy a végsőre 
határozza magát, —- önkezeivel megszaba
dítsa magát e földi nyomortól. — Azonban 
ettől megóvávallásossága, irtózottá gondo
lattól, mely még egy későbbi üdvös élet 
reményétől is megfosztaná s örök kárho
zatra dobná. Nem akart lemondani arról, 
hogy legalább a más világon boldog le
gyen. — Ezért jobban óhajtott volna vér
tanú halált, . . nagyobb megnyugvással 
tartá vállait a dühös kezek alá, gondolván, 
hogy talán egyszer igy véletlenül megsza
badul az élettől. . .

Éz időszak ránézve csodálatos volt és 
oly nyomasztó, hogy elfásult az egész vi
lág iránt. . . Eddig legalább találkozott 
részvevő, habár szótalan arczokkal, s fáj
dalmait megértő pillantásokkal, melyek 
arczára vigasztalást sugárzottak, de most, 
mintha ketté vágták volna, e csekély éltető 
fény is megszűnt. . .

Mi lehetett ennek oka, miért változ
tak meg az emberek? . .

Az emberek nem változtak meg, ha
nem más valami által voltak sokkal jobban 
elfoglalva, mely szomorú, mély bánatra 
csüggesztette le fejőket. . .

Valóban, ha valaki ez idő körül ott 
megfordult, tapasztalhatta volna, hogy a 
falu valamenyi lakosát kínzó aggodalom 
lepte meg, mely aggodalom ott ült az ar- 
czokon s ott hánykodott a kebelben. . . A 
vizsgálódó tapasztalhatta volna azt is, hogy 
a tavaszi szántás-vetést, az élelemmód 
munkás keresését, mindenki egyszerre ab
ban hagyta, s nehány nap óta teljesen mel
lőzi, a falu azonban még is üres, minden 
férfi- és nőnemen levő munka képesek, a 
tizenkét évesektől kezdve egész hetvenig, 
odahagyják a falut, s a gazdasági munka 
helyett, ásót kapát véve vállaikra, a falu 
rétje mellett levő nagy töltéshez sietnek...

Szegény Juliska nem is eszmélt egé
szen e változás fontosságára, az ő férje 
nem volt aggodalommal telve, nem is vett

ásót kapát kezébe. Az istentagadót a közel
gő borzasztó vész nem renditette meg. . .

Pedig szörnyű vész közelgett, azon a 
nagy töltésen túl a kiöntött Duna árja csa
pongóit, a nép ott minden perez halálos 
rettegésével gátot akart vetni a pusztító 
elemnek. Nemcsak a gyönyörű szép zöld 
mező, nemcsak a szép buja vetések, a falu 
egész jövő évi élelme forgott veszélyben, 
hanem több, a lakhely, az élet . , minden.

A falu lapályban feküdt. Ha a töltést 
elszakítja az ár, csupán félóra kell rá, 
hogy az egész falut, előbb még mint a ve
téseket, elborítsák az irtózatos hullámok 
minden házastul, templomostul, elsöpörjék, 
elmossák a földszinéről minden lakójával 
együtt. . . A tiszteletes, ki maga vezeté bí
ró urammal a töltés munkáját, s az egyház 
irományait már egy hete P. .sra szál- 
litá, maga mondja, hogy az ár oly nagy, 
hogy, ha csakugyan erőt vesz s beönt a fa
luba, fél óra alatt a templom ablakait, egy 
óra alatt tetejét éri el. Ekkor aztán csak az 
élet megmentéséről lehet szó, a csónak ke
vés s csak kis számú menekvőnek adna he
lyet. . . Sokkal több élet forog koczkán, 
mint a mennyi megmenthető. . . Nemcsak 
minden vetés és élelem van tehát veszély
ben, hanem minden: ház, templom, az egész 
falu, s több mint ezer ember élet. . .

S ez időszak legborzasztóbb perezé- 
ben, a legkétségbeejtőbb pillanatban, midőn 
már úgy szólván az önvédelem rettegő re
ményének legutolsó szála is szakadóban 
volt, midőn már csak a robbanás egyetlen 
pillanata hiányzott; ezen, a kétségbeeső 
védelmi munkáról, mint utolsó szalmaszál
ról, a lemondás keservére s a megadás 
imájára átmenő pillanatban. . . Csörögi Já
nos otthon, a maga házánál, nagy füstöket 
eregetve pipájából, félrészegen káromolta 
az istent. . .

A nép jól tudta, hogy nincs jelen a 
munkások közt, s ezt nem vették nehezen, 
sőt inkább örültek rajta s mondogatták: 
jobb hogy nincs itt, igy még áldás lehet 
munkánkon.

(Folyt, köv.)
ABONYILAJOS
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Itthon vagyok, szeretteim közt, 
Hallom az ismert hangokat,
Ki sem hagyjuk egymást beszélni, 
Szót keres minden gondolat.
Nem is elég a szó mindenre,
A zajt szivünk is növeli, 
Hangosabban dobog mint máskor. . . 
Segít ő is beszéleni.

Karácsony van ! Oh boldog este ! 
Világmegváltás ünnepe!
Az egész föld átszellemül, hogy 
Magát rá méltóvá tegye.
A teremtés nagy keretében 
Mi csak kis heljet foglalunk,
De mi vagyunk legméltóbbak rá, 
Mert szeretet minden szavunk.

AZ A S Z T A L O S N É .

„Ne búsúlj, ne sírj, édes húgom, jó az isten 
jót ád. Azért, hogy hütlenül elhagyott, mást vett 
el az a — nem is tudom, mit mondjak neki — 
mikor már mindnyájan azt hittük, hogy ásó-kapa 
választ el benneteket egymástól, mind jóra for
dítja ezt még a jóságos isten. De hiszen hiába vi
gasztallak, tudom én azt jól, nem sokat ér ilyen
kor a vigasz szó ; ha a kezünket elvágjuk, hiába 
mondja akárki, hogy nem fáj, fáj biz a ; ha a szi
vünknek esik baja, nem sokat ér a vigasztalás, 
szánakozás — meg kell várni, mig az idő behe- 
geszti a sebet. Tudom én ezt jó l; mert hej sok 
keserűséget meg kellett nekem kóstolnom, sok 
sanyarú napot át kellett élnem, mikor ilyen fonna 
idejű voltam, mint te most. Pedig gyermekkorom
ban nem voltam hozzászoktatva, nem úgy voltam 
nevelve.

Egyetlen gyermeke voltam szülőimnek, nem 
volt rajtam kívül se fiók, se lyányuk több; min-

I den gondot, szeretetet csak én rám öntöttek, úgy 
bántak velem, mint a kezes galambbal, a volt 
boldog, a ki az Ölébe vehetett, a ki kedveskedhe
tett valamivel — csak hogy tejbe-vajba nem fü- 
rösztöttek. Nagyobbacska koromban is mindig 
igy volt: mindig csinosan, tisztán jártattak, min
dig, mindenben csak kedvem keresték. Iskolás 
lyány koromban senkinek se volt olyan szép zsol
tárja mint nekem, szép aranyos kötésbe volt köt
ve, még a nevem is rajta volt a sarkán, aranyos 
betűkkel. Édesapám csináltatta Szolnokban — 
biz a drága lehetett, de nem bánta, megvett akár
mit a mivel kedvem lelhette.

De telt is tőle. Jó módú molnár mester volt, 
magának volt malma a Tiszán, maga molnárkc- 
dott benne. Jól ment a keresete nagyon, mert a 
falu határában nem volt több malom, aztán szé 
pen, jól őrölt, nem vett nagy vámot, nem csalt meg 
soha senkit. Nem is volt olyan szép vízi malom

* )  Az alkalomszerüségtől kissé elkésett. Nem a szerző hibájából. Hanem a jó mindig jó. Szerk■

Szent szeretet! Világok lelke! 
Isten nagysága, ereje!
Itt lakói hát e kicsi házban,
Holott templom vehetne be !
De a világ üdvözítője 
Maga is alant lakozék,
Tiszta szivek itt tartózkodnak,
A mélybe hajol le az ég.

Itthon vagyok ! A szeretetnek 
Hallom isteni szavait,
Az erkölcsnek ülöm ünnepjét,
Mely uj emberré alakít.
A bűnöket mindig kerültem, 
Tetteim jók, feddhetlenek,
De úgy érzem, most javúltam meg,
E s  ió  e s í ik  e z u t á n  lp sze lr

Beszéljetek ! Gyönyörrel hallak,
Kedves, szelíd apostolok!
Epen ma van születésnapja,
Kitol mindent tanultatok.
Mért nincs jelen egész világ, hogy 
Megtudná, mi a szeretet?
Midőn ö is, égi mesteriek,
Szívesen hallgat titeket!

DALMADY GYŐZŐ.

KARÁCSONY ESTÉJÉN.*)
(Dec. 24. 1863.)
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messze földön: a teteje be volt kenve szurokkal, 
az ajtók ablakok befestve szép zöldre, még a neve 
is rajta volt édesapámnak; tudom, mikor már egy 
kicsit tudtam olvasni, valahányszor kimentem, 
mmdig elolvastam a szép kék betűket: SZABÓ 
JÁNOS. A hegyibe meg Andris — még akkor 
inas volt — csinált egy Szél-Jankót, a kardja két 
akkora volt mint maga, ha egy kis szél fújt, úgy 
meghadakozott, hogy csupa nevetség volt nézni.

Ezt az Andrist már akkor is jobb szerettem 
mint a többi fiút; nem legénykedett az, nem azon 
volt, hogy rémitsen, hogy ijesztgessen bennünket, 
mint a többi, pedig több bátorság, több életreva
lóság volt benne, mint akármelyikben. Nem merte 
azt a faluban senki megtenni a mit ö : hogy a ma
lom ajtójából beleugrott a Tiszába, úgy úszott ki 
a partra, néha le-lebukott a viz alá, csak úgy ta
lálgattuk, hogy merre jön fel, s egész’ másutt 
ütötte fel a fejét, mint gondoltuk. Ha vasárnap 
délután bejött tekézni a faluba, egész délután is 
eljátszott, hogy soh’se volt kondás, ha labdáztak, 
mindig az a fél volt benn, amelyiken ő volt, mert 
mindig beváltotta a többit, úgy kiütötte a labdát. 
Tavaszszal kiment ladikkal a Tisza áradására, 
egész kosár szárcsa, vadkacsa, bibicz tojást össze
szedett, fonott neki gyékényből kaskát, úgy hozta 
haza; — később, mikor a viz letakarodott a rét
ről, virágot szedett számomra, bokrétába, koszo
rúba kötötte, mindig tele volt az ablakom friss 
virággal; nyáron meg, akármikor mentem a ma
lomba, mindig tudott valami gyümölcscsel kínálni, 
mindig volt neki, máig se tudom, az őrlőktől kap
ta-e, vagy hol vette ?

így nevelkedtünk szép egyetértésben, szere- 
tetben, mintha csak testvérek lettünk volna. Édes
apám, édesanyám is szerették Andrist, mert enge
delmes, szófogadó fiú volt, mindig elvégezte szor
galmasan a mit rábiztak, nem húzódozott semmi 
munkától, nem csinált savanyú képet, ha valami 
nem kedvére való dolgot adtak neki. — Pedig nem 
épen volt rászorulva, hogy inaskodással keresse 
kenyerét, ellebzselhette, elkorhelykedhette volna ö 
is az időt, mint a többi magafajtájú falubeli su- 
hancz. Az apja elég jó módú ember volt: volt ne
ki háza, szölleje, a mellett árendált egy nagy da
rab földet, s elég tisztességesen élt. De Andris, 
a mint az iskolából kiállott, gondolta, hogy jobb 
lesz valami mesterséget kitanúlni, a maga két ke
ze munkájával keresni meg kenyerét, mint otthonn 
fogyasztani édesapja keresményét. így állott be 
molnár inasnak, igy került hozzánk.

Mikor tizenhét esztendős volt, (én a tizen
ötödikben jártam) remekelt a czéh előtt, legény- 
nyé lett. A mint este hazajöttek édesapámmal, én 
nagy örömmel fogadtam, hogy ilyen nagy tisztes
ség érte, előre készítettünk volt kalácsot erre az 
estére, kináltam Andrist erősen: „Egyél, igyál, 
Andris.“ — De édesapám megszólított :

— No gyermekek! András ma legénynyé 
lett, te is lyányom ide s tova eladó lyány leszesz,

ezután meg kell egymást becsülnötök, nem sza
bad te-nek hívni egymást.

Olyan furcsán esett az akkor nekem. Egé
szen hozzá voltam szokva, hogy Andrist testvé
remnek nézzem, ingerkedjem, játszadozzak vele, 
csak most jutott eszembe, most kezdtem elgon
dolni, hogy hiszen még csak nem is atyámfia, cgé- 
szeo idegen legény, a kivel nem illik játszani, tré
fálni. — Attól fogva ritkábban is találkoztunk : én 
kevesebbet jártam a malomba, mert féltem, hogy 
megszoknak a faluban, Andris is, ha hazajött va
lamiért a házhoz, dolgát végezte, avval ment visz- 
sza, szólni sem mertünk egymáshoz, olyan furcsa 
volt eleinte az a „magázás.“ De mikor magamra 
voltam, annál többet gondolkoztam róla! Akármit 
csináltam, mindig csak ö volt az eszemben, az ö 
képe lebegett előttem.

így a gyermekkori testvéri szeretet lassan
ként átváltozott szerelemmé.

Nem mondtuk mink azt egymásnak soha, 
egyetlen egy szóval se, de azért tudta mindegyi
künk, hogy a másik szereti. Pedig lett volna al
kalmunk még most is elég, hogy elmondjuk amit 
érezünk, mert, ha ritkábban is mint azelőtt, eleget 
eljártam a malomba, s gyakran, szép nyári este, 
órák hosszat is elüldögéltünk Andrissal ketten a 
malompadon ; édesapám benn a malomházban dol
gozgatott egyen máson, mi meg kívül ültünk b 
néztük, hogy szalad el egyik hab a másik után a 
kerék alá, vagy hallgattuk az oláh láposok kürt
jét, a mi szép, csendes este mértföldnyire is elhal- 
latszik, s olyan bús, méla hangja van, hogy, ha 
hallom, most is átrezdül tőle a szivem.

így telt el két esztendő. Nyáron szépen el
beszélgettünk, elüldögéltünk a malompadon, télen 
otthon töltöttük a hosszú estéket; ha fonóba men
tem, oda is Andris kisért el, de ez ritkán esett 
meg, nem szerettem fonóba járni, csak azért men
tem el, hogy kényesnek ne mondjanak a lyányok, 
igy is sok irigyem, ellenségem volt, hogy nem 
szerettem velők léháskodni, — nem akartam még 
több olajat önteni a tűzre.

A második nyáron András felszabadulása 
után, egy szép vasárnap este, megint ott ültünk a 
szokott helyünkön, bámultunk a folydogáló hullá
mokra. Egyszer — hosszas hallgatás után — And
ris közelebb húzódott hozzám, megfogta a kezem :

— Mariska! valamit kérdeznék, valamire 
kérném én, ha meg nem haragudnék.

Én elpirúltam, mindjárt gondoltam, hogy 
valami nagyot akar, mert haszontalanságnak nem 
szokott nagy feneket keríteni. Alig tudtam elmon
dani, hogy dehogy haragszom.

— Hát arra akarom kérni, engedje meg, 
egyezzék bele, hogy az édesatyja urától meg
kérj em,

Én szégyeltem a dolgot nagyon, irultam, 
pirultam, de utoljára is az lett a vége, hogy bele
egyeztem.

Még az nap megkért. A kurátor volt a nász-
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nagyja, avval, meg az édesapjával eljöttek hoz
zánk, elmondták, hogy mi szándékkal vannak. 
Édesapámnak nem volt semmi ellenvetése; a 
kulcslyukon hallottam, a mint mondta :

— Jól van fiam, ha szeretitek egymást, le
gyetek egymásé. Nem baj az, hogy még most 
semmid nincsen, ió az isten, ha iparkodol, meg
segít. Mig mink öregek élünk, a malomból, meg 
két férfi keze munkájából megélhetünk mind a 
négyen, ha kell, többen is ; ha aztán mi megha
lunk, úgy is rátok száll minden. Az isten áldjon 
meg benneteket békességgel, szeretettel!

Még akkor mindjárt elhatározták, hogy az 
esküvöt szüret után három héttel üljük meg. Ad
dig készültünk mi is, Andrisék is. Ezek voltak a 
szép idők, édes húgom! Szabtunk, varrtunk, ké
szítettük az ágyneműket, párnákat, dunyhákat, 
derékaljakat. Szegény jó édesanyám, kis korom
tól fogva mindig takarított, félretett a mit félrete
hetett, vásznat, tollnemüt, hogy szépen kiházasít
hasson. Volt is annyi mindenem, hogy ritka lyány
nak volt annyi.

Már a nagy tulipános láda is otthon volt; 
egyszer már ki is voltunk hirdetve a templomban, 
mikor egy rettenetes szerencsétlenség véget vetett 
minden örömnek, minden boldogságnak, minden 
szép reménységemnek.

Úgy emlékszem arra az estére, mintha teg
nap lett volna. Sötét, esős őszi este volt, felleg bo
rította az egész eget, sűrűn esett egész nap az eső, 
a mint beesteledett, nem lehetett egy lépésnyire 
látni. Mi édesanyámmal otthon dolgozgattunk, 
édesapám meg Andris a malomban voltak. Sok 
volt az őrni való, ilyenkor mindig ott háltak mind 
a ketten, éjfélig egyik vigyázott a lisztre, éjfél 
után a másik.

A mint ott dolgozgattunk édesanyámmal, 
egyszer csak egy bagoly az ablakba szállott, el
kezdett huhogni. Sohase hittem nagyon sokat a 
babonában, mert a paptól is mindig hallottam, 
hogy nincs abban semmi igaz, olvastam is köny
vekben — mert sokat olvastam én akkor is, azóta 
is ; édesapám, ha vásárra ment, majd mindig va
lami jó könyvet hozott vásárfiába, jobban is örül
tem neki, mintha valami mézeskalácsot, vagy 
czifra pántlikát hozott volna, — nem voltam hát 
babonás, de erre, a mint a bagoly elkezdett hu
hogni, átborzadtam a fejem tetejétől a talpam kö
zepéig. Szegény édesanyám még jobban megré
mült. Mondta, hogy egész életében mindig hal
lotta, hogy az ilyen halált jelent. Vajon nem édes- 
apáméknak esett-e valami baja? De aztán csak 
megnyugodtunk félig-meddig, s lefeküdtünk.

Reggel, még félig sötét volt, épen akkor 
akartunk felkelni, bekopogtat egy ismerősünk, 
s a mint beeresztettük, nagy rémülettel mondta el, 
hogy most jön a Tiszáról, elsülyedt a malmunk ; 
maga szemével látta. Hirtelen felöltözködtünk, 
kimentünk mind a ketten. A mint kiértünk, két
ségbeesve láttuk, hogy mind egy szóig igaz a mit

mondott: a malomháznak csak a legteteje látszott 
ki a vízből, a másik hajó fenn állott épen, de a 
keréknek nem volt semmi nyoma, kiesett a ten
gelyéből, elvitte a viz. — Se édesapám, se Andris 
nem volt sehol. El sem tudtuk gondolni hol lehet
nek, azt hittük, hogy valaki készakarva, roszaka- 
ratból fúrta ki a malom hajóját, azt kergetik, azt 
nyomozni indultak el. Még akkor, az első rémü
letben, rá sem gondoltunk arra az irtózatos dologra, 
hogy vízbe is túladhattak ; hisz jó úszó volt mind 
a kettő, kétszer is át tudták volna pihenés nélkül 
úszni a Tiszát; az még csak eszünkbe se jutott, 
hogy ben rekedhettek a malomban.

Csakhamar hire ment az egész faluban a 
szerencsétlenségnek. A bíró — a ki keresztapám 
volt, és édesapámmal mindig jó komaságban, ba
rátságban élt, mindjárt embereket rendelt oda, 
dereglyékkel, csákányokkal, csigákkal, hogy a 
malmot emeljék ki a vízből. De nagyon nehezen 
ment a dolog, csak másnap délre lehettek vele 
készen.

Addig mi sziv8zakadva vártuk, hogy édes
apám meg Andris előkerüljenek, de nem jöttek, 
nem volt semmi hirök, senki se látta őket, senki 
se tudott rólok semmit.

Mikor aztán a malom egészen kiviil volt a 
vízből, ott találták benne mind a kettőt halva, de 
már akkorra úgy leáztatta a viz rólok a húst, 
hogy alig lehetett megismerni, melyik másik.

Hej, édes húgom, még csak képzelni se tu
dod te azt a bút, bánatot, azt a fájdalmat, a mi 
akkor miránk nehezedett szegény édesanyámmal. 
Hiába volt minden vigasztalás, minden részvét, 
nem lehetett a fájdalmat elfojtani, nem lehetett a 
köny forrását bedugni. — Mikor eltemettük őket, 
egy sírba mind a kettőt, azt hittem, hogy a szivem 
szakad szét, majd utánok ugrottam, hogy temes
senek el engem is velők, — .mikor rájok vetettek 
egy kapa földet, mintha mindannyiszor énrám ha
jítottak volna egy-egy mázsás követ!

De elég neked most a magad baja, minek 
szomorítanálak az én szerencsétlenségem elbeszé
lésével — mondom tovább a történetet.

A malomház maradványait eladtuk kétszáz 
forintért; csuda, hogy annyit is adtak érte, — a 
kereket elvitte a viz, valahol az útban kifogta va
laki, szétszedte, máig se akadtunk rá : azután meg 
az egész malom tönkre volt téve. Hiába nyomoz
tatta, kerestette a keresztapám uram, a biró, hogy 
hogy esett, mint esett a szerencsétlenség, soha se 
lehetett nyomába akadni. Mikor kiemelték a mal
mot, annyi látszott rajta, hogy valami nagy erő 
érhette, mert végig volt a hajója repedve, — azért 
is sülyedt el — de hogy mi rongálhatta úgy meg, 
azt nem lehetett kitudni. Volt ugyan egy ember 
a ki bizonynyal állította, hogy látott egy gőzhajót 
késő este arra jöni, látta a lámpását, hallotta a 
zúgását, meglehet az ment neki; — keresték is a 
jóakaróink, minden fát megmozdítottak a dolog
ban, kivált a keresztapám — az isten áldja meg,
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még a hol egyet lép is — de se azt nem tudhatták 
meg, hogy melyik gőzhajó jött arra, se abban nem 
jöhettek bizonyosságra, hogy az ment-e neki a 
malomnak, vagy más okozta a szerencsétlenséget?

Édesapáméit bizonyosan elaludtak mind a 
ketten, nem vették észre a bajt, csak mikor már 
nem volt menekvés.

Ketten maradtunk édesanyámmal. Vigasz
taltuk egymást a hogy tudtuk, de nem ment se
hogy se, mikor legjobban akarta volna valame
lyikünk vigasztalni a másikat, akkor facsarodott 
el a maga szive is, hogy sírva fakadt még keser
vesebben mint a másik. Aztán ránk jöttek a bősz- 
szú téli esték; ez mégroszabb volt. Nyáron, kerti, 
mezei munka mellett jobban felejti az ember a ba
ját, de télen a varrás, fonás, vagy más ilyen szösz- 
mötélés nem enyhíti a fájdalmat, nem foglalja el 
a lelket, gondolkozást.

Szegény édesanyám nem is bírta meg a bút, 
bánatot, beteg lett bele, le kellett neki feküdni. 
Eleinte csak falubeli asszony gyógyította, azt 
mondta, hogy nincs semmi nagy baja — édes
anyám se panaszkodott; de mikor igy eltelt vagy 
három hónap, s én láttam, hogy a helyett hogy 
üdülne, napról napra roszabbúl van, doktort ho
zattam neki Szolnokból. De az sem használt sem
mit. Mindig fogyott, mindig gyengült, utoljára 
olyan lett mint az árnyék, s úgy tavasz felé, négy 
hónapos betegség után, meghalt.

Ekkor aztán egyes-egyedül maradtam a vi
lágon, árván, szegényen, gyámoltalanúl. Nem tud
tam én már sirni se, talán kiapadt a könnyem, 
csak lézengtem, mint a ki a sírból kelt föl.

Mikor szegény édesanyámat is eltemettük, 
elkezdtem gondolkozni a sorsom felől. Talán még 
jó volt, hogy arról kellett gondolkoznom, legalább 
addig feledtem a nagyobb szomorúságot, a kedves 
halottakat. — Azt átláttam, hogy magamnak kell, 
két kezem munkájával, megkeresnia kenyeremet. 
Nem maradt rám egyéb: a ház, egy csomó ruha
nemű, meg a bútorzat; a malom árából alig volt 
egy-két forint, a többi a két temetésre, doktorra, 
patikára mind felment, abból a kevés vagyonból 
nem élhettem meg. — Elhatároztam, hogy szolgá
latba állok. — Eleinte úgy akartam, hogy Szol
nokba megyek, ott keresek szolgálatot, de később 
elgondoltam, hogy a falubeliek, a kik eddig úgy 
irigykedtek rám, bejönnek minden hetivásárkor, 
s ha meglátnak mint szolgálót, kinevetnek, csiífot 
űznek belőlem. Valahova messzebb kellett men
nem, de még magam se tudtam, hogy hova.

Elmentem a keresztapámhoz, elmondtam 
hogy mi szándékkal vagyok. Sehogy se akart el
ereszteni ; mindig olyan sok jó akarattal volt hoz
zám, még most is, valahányszor meglátom, mindig 
szeretnék neki kezet csókolni.

— Soh’ se menj biz’ azt sehova, édes leá
nyom, ellehetsz minálunk, a hol Öt ember elél 
(mert öten voltak, ő, a felesége, két fia, egy lyá
nya) elél már ott a hatodik is.

De én tudtam, hogy a kegyelemkenyér, 
akár milyen szívesen adják, csak kegyelemkenyér; 
erősen megmaradtam a határozatom mellett. Mi
kor aztán látta keresztapám, hogy nem tud elté
ríteni a szándékomtól, azt tanácsolta, hogy várjam 
meg, míg alkalom akad, menjek fel Pestre, ott 
próbáljak szerencsét. Erre rá állottam én is. — 
Alkalomra se kellett soká várni; valami egy hét 
múlva egy ismerősünk halat vitt Pestre, az elvál
lalta, hogy felvisz engem is.

Egy kis kézbeli batyuba beleraktam, a mit 
belerakhattam, a mire gondoltam hogy szükségem 
lesz, egynéhány pár fehérneműt, két-hároin felső 
szoknyát, egy pár felöltőt. A többi ruhákat, ma
gamét is, szegény megboldogult édesapám — édes
anyámét is, meg az ágyneműket, s más apróságo
kat elraktam két nagy ládába, — azokat a kereszt
apám vette gondviselés alá. A bútorokat, edényeket, 
behordtuk a kamarába, a ház többi részét aztán 
kiadtuk árendába; azt is a keresztapám vállalta 
el, hogy felügyel a házra, beszedi az árendát.

Avval elindultunk. Reggel korán, még haj
nal előtt indultunk útnak, s másnap délfelé ér
tünk be Pestre. Hej, megbámultam akkor Pestet 
a mint beleértünk: a sok két-három emeletes há
zat, a czilra boltokat, drága hintókat, a sok úri 
embert, úri asszonyt, azt se tudtam, mit nézzek 
már a sok közül. — Később ezt is úgy megszok
tam, hogy alig néztem szét az utczán, ha valahova 
mentem, — de akkor még újság volt minden.

Még akkor délelőtt, mindjárt a mint felértünk, 
elvezetett ismerősöm, a kivel felmentem, oda, a 
hol a cselédnek való lyányok szoktak állani. Sok 
mindenféle lyány, asszony volt o tt: egyik czifra, 
másik rongyos. — En meghúztam köztök magam, 
gondoltam, hogy egyikhez se szólok, el leszek szó 
nélkül békességben. De bezzeg belém kötöttek ők :

— Ez bizonyosan valami falusi liba, — a ki 
most lát először nadrágos embert — mondta az 
egyik.

— Az ám — felelt a másik — olyan szent 
pofát vág, mint az a szűz Mária a mit amott az a 
talián árúi, úgy mutatja mintha vizet se tudna za
varni.

— Nagyon bámul az istenadta, soh’ se látott 
még karón varjút, — mondta rá a harmadik nyi- 
hározva.

így csufolódtak velem, de én nem sokat 
gondoltam vele, nem szóltam rá, elnyeltem min- 

! dent békével. —• Szerencsére nem kellett soká 
i köztök lennem. Alig várakoztam egy órányi 

ideig, jött egy czifra asszonyság, szétnézett köz
tünk, egyenesen énhozzáni jött, megkérdezte 
hogy szolgálónak akarok-e állni, s elhitt magával. 
Az úton mindig ténsasszonynak szólítottam, ő a 
világért se mondta, hogy nem az, csak mikor haza 
értünk tűnt ki, hogy szakácsné volt. Kevés alku
dozás után beszegődtem a házhoz; ketten voltunk 
cselédek a szakácsnéval, a gazdánk egy fiatal 

j házaspár volt, a kiket nagyságos úrnak, nagysá
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gos asszonynak kellett hívni. Az én kötelességem 
volt: a takarítás, mosogatás, fa- víz-hordás, csiz- 
matisztitás, meg az ilyen apróságok. Elvégeztem 
mindent jó kedvvel. A szakácsné ugyan szeretett 
volna parancsolgatni, küldözgetni ide-oda, de a 
nagyságos asszony megmondta, hogy végezzem a 
magam dolgát, s ne hallgassak rá. Én megtettem 
neki a mit megtehettem, megvoltunk hát békes
ségben. Hanem egy dolgot sehogy se’ tudtam ma
gamnak mire magyarázni: minden nyolcz-tiz nap
ban egyszer, mikor a nagyságos úrék nem voltak 
otthon, rendesen délután, a szakácsné erővel el
tukmált onnan hazulról. Vagy valami távoli bolt
ba küldött, vagy azt mondta, nézzek szét a város
ban, tanuljam a járást, vagy valami más ürügy
gyei, erővel elküldött a háztól. Ez igy volt ötször 
vagy hatszor. Már nagyon fúrta az oldalam a kí
váncsiság, hogy mit csinálhat az alatt; egyszer 
hát, mikor igy elküldött sétálni, nem mentem csak 
a negyedik-ötödik házig, onnan visszafordultam, 
hazamentem. Hát a mint beléptem a konyhába, 
ott volt az asztalon csomókban: zsír, vaj, liszt, 
kávé, czukor, mindenféle főzelék, — ott alkudo
zott rá a szakácsné egy öreg asszonynyal. Erre az
tán én is átláttam a szitán : a mit egész héten át el- 
lopogatott, félrerakott, ilyenkor adta el annak a 
vén égetni valónak. Nagyon megijedt a szakácsné 
a mint meglátta hogy hazamentem, mindjárt a ke
zembe nyomott egy csomó pénzt, Ígérte hogy har
madát ezután is nekem adja, csak ne szóljak. De 
nekem nem kellett senki lopott szerzeménye, nem 
akartam terhet venni a lelkemre, visszaadtam ne
ki a pénzt, hanem azért megígértem hogy nem 
szólok senkinek. De a szakácsné nem hitte, hogy 
ha nem osztozom vele a konczon, el ne áruljam ; 
elkezdett ellenem árulkodni, áskálódni, és mivel, 
mivel nem, úgy bevádolt, hogy valami három
négy nap múlva behivatott a nagyságos asszony, 
kifizette az addigi béremet, s megmondta, hogy 
tovább nincs rám szükség, három nap múlva el
mehetek a háztól.

Ez alatt a három nap alatt aztán hely után 
láttam, akadt is, a szomszédházban egy özvegy 
nagyságos asszonynál. Itt csak magam voltam 
cseléd ; hárman voltak a háznál: a nagyságos asz- 
szony, egy nagy 20—22 esztendős fia, s egy olyan 
14 esztendős lyánya. No hiszen ezzel a helylyel 
megvert az isten; ezer volt a bajom, mindig 
mocskoltak minden igaz ok nélkül: a kisasszony
nak az volt a szokása, hogy akármit, akárhova 
tett a nagyságos asszony, mindig feltorkoskodta, 
felnyalakodta, — ezt rendesen én rám fogták, en
gem szidtak meg érte ; ha valaki valami kárt tett, 
tányért vagy poharat tört, ha csak lehetett én rám 
kenték, én kaptam ki érte. De tűrtem volua min
dent békével, tudtam hogy a ki cseléd, nem lehet 
az úr, hanem más volt, a mi miatt nem maradhat
tam meg: az urfi zaklatásait nem állhattam ki. 
Mindig sarkamban volt, hízelkedett, édesgetett, 
„kedves rózsámnak'"' „tubiczámnak“ szólitgatott,

ölelgetni akart; eleinte szépen kértem hogy ne 
bántson, hagyjon békén ; szegény embernek egye
be sincs csak a becsülete, ne akarja azt is elvenni, 
hanem aztán egyszer, mikor a legvégsőre veteme
dett, felkaptam egy nagy kést, hogy vagy magam
ba szúrom vagy ö belé. — Ettől megijedt, békét 
hagyott, de én azért ott hagytam őket.

Másnap felmondtam a nagyságos asszony
nak, kértem hogy ereszszen el, én nem maradok 
tovább a háznál. Azt mondta rá, hogy jól van, de 
még két hetet ki kell töltenem, addig nem szabad 
elmenni. Ki is töltöttem, de nem kívánok olyan 
tizennégy napot még az ellenségemnek se. Az úr- 
fi nem mert ugyan háborgatni többet, de a nagy
ságos asszony meg a kisasszony annál többet 
mocskoltak, szidtak. Nem tehettem olyat, hogy 
hibát ne leljenek benne: ha valamit szó nélkül 
elvégeztem, azt nem kellett volna csinálni ; ha 
megkérdeztem, mit csináljak, szidtak, hogy mi
lyen ostoba vagyok, még se tanultam meg a ren
det; ha arra vártam hogy parancsoljanak va
lamit , azért szidtak , minek várok mindenre 
mondást; ha valahova küldtek, s hamar haza 
mentem, nem hitték hogy olyan hirtelen jól elvé
gezhettem a dolgom, ha egy kicsit tovább marad
tam, szidtak hogy milyen ólom madár vagyok. — 
De csak eltelt a tizennégy nap; kikértem a bé
rem, hanem annyi edénytörést, meg mindenféle 
kártételt fogtak rám, hogy alig kaptam meg egy 
harmadát.

Ekkor megint hely nélkül maradtam. Ki
mentem a piaczra, vártam hogy jöjjön valaki, a 
ki megfogadjon. Ebben megint szerencsés voltam. 
Nem sokára jött egy öreg asszonyság, megalku
dott velem még ott a piaczon, elmondta hogy mi 
kötelességem lesz, csak mikor mindenben mege
gyeztünk vezetett haza. Ketten voltak csak : Ő, meg 
a férje, egy szép fehér szakállú, piros képű öreg úr.

Ez aztán állandó helyem volt, — mig Pes
ten voltam mindig itt maradtam. Nem is volt sem
mi nagyobb bajom, a téns asszony (mert ezt téns 
asszonynak kellett hini, mikor legelőször nagysá- 
ságosnak szólítottam, majd megvert érte: nem 
zsidó ö, ne hijjatn őt nagyságosnak) a ténsasszony 
szeretett törzsölödni, perelni, de nem sokára kita
nultam a bibéjét, s nem volt semmi baj : nem sza
bad volt neki szólani se jót se roszat, akármilyen 
ártatlanúl szidott, igy magában szépen elcsende
sedett, de ha mentegettem magam, avval állott 
elő hogy még ellene merek szólani, s még jobban 
lehereze-hurczált.

Itt hát, ha nem baj nélkül is, de csak úgy 
— a hogy, megvoltam.

Alattunk a földszinten (mi első emeletben 
laktunk) asztalos műhely volt, abban dolgozott 
egy legény, a ki egész nap mindig danolt; már 
nem is hitták máskép’ a háznál, mint „a vig Sán
dor.“ Akármilyen fúrás, faragás, gyalulás, fűré
szelés volt a műhelyben, mindig kihallatszott a 
lárma közül az ő nótája, — olyan szép csengő
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hangja volt, hogy gyönyörűség volt hallgatni. Va
lahányszor elmentem a műhely előtt, mindig vet
tem észre, hogy nagyon rajtam felejti a szemét, 
de én tettettem, mintha észre se vettem volna; 
aztán, ha úgy vasárnap valahova mentem, láttam, 
hogy mindig kerülgetett, mintha szeretett volna 
szóba állani velem, de én elsiettem mellette, rá se 
mertem nézni. Tudja isten, véteknek tartottam 
volna Andris emléke ellen, hogy legénynyel szó
ba álljak. Ki is kerültem egész télen át, hogy 
soha se szólíthatott meg, — akkor könnyű is volt, 
nem igen mentem sehova, vagy haza siettem a hi
degről, ő se igen állt kinn az udvaron ; de mikor 
kitavaszodott, csakugyan megismerkedtünk. — 
Egy szép tavaszi vasárnap délután, nem volt sem
mi dolgom, kiállottam a kapu elébe, néztem a já
ró-kelőket; ő meglátta hogy kinn állok, odajött 
hozzám. Eleinte gondolkoztam, hogy ne hagyjam- 
e ott, de aztán olyan szépen, tisztességesen kezdte 
a beszédét, hogy illetlennek tartottam volna elsza
ladni előle. Egész délután ott beszélgettünk, s mi
kor elváltunk, megkért, hogy engedjem meg, 
hadd jöhessen fel hozzám néha-néha vasárnap 
délutánonként, mikor se nekem, se neki nincs 
dolgunk. Tudja isten, úgy megszerettem illedel
mes, szép magaviseletét, hogy akkor hirtelenében 
rámondtám a „nem bánom“-ot. Hanem mikor ott
hon elkezdtem gondolkozni a dolog felöl, eszembe 
jutott szegény megboldogult Andris, nagyon meg
bántam, hogy megengedtem. Vagy tán meg se 
bántam, csak úgy tetszett, nem tudom én magam 
se: hol Andris jutott eszembe, hol a Sándor képe 
lebegett előttem. Nem aludtam egész éjjel, sírtam 
mint a zápor eső. Elhatároztam magamban, hogy 
ezután mindig kerülöm, még csak a szemébe se 
nézek soha, igy talán majdnem látogat meg. Nem 
is találkoztam vele két hétig, de a harmadik va
sárnap előtt való szombaton, a mint mentem haza 
estefelé a boltból, megszólított, hogy holnap dél
után fel szabad-e hát neki hozzám jönni, s olyan 
szép kérő hangon szólott, hogy megint csak azt 
feleltem rá, hogy „fel.“

Másnap délután aztán szépen felöltözött, úgy 
látogatott meg. Egész délután elbeszélgettünk : 
egyszer azt találta kérdeni, hogy hova való va
gyok, s szóról-szóra belejöttünk, én elmondtam 
neki az egész élettörténetem. Még akkor nagyon 
kicsit volt behegedve a seb, bizony sokszor sírva 
fakadtam, mig a végére juték. 0  vigasztalt, hogy 
mind jóra fordulhat ez,még; aztán elmondta a 
maga élete történetét. 0  is a Tisza mellé való 
volt, még pedig nem messze a mi falunktól, — ő 
is árva volt, de még árvább mint én, mert ő rá 
semmi, senki nem maradt, még csak a ki jó taná
csot adjon se. „De maradt ép kéz-láb, meg jó 
kedv — mondta biztatólag — nem adnám én azt 

. sokért, ha az isten megsegít, becsületes munkám 
után megélek én tisztességgel.“

Ezután megint nem láttuk egymást két hé
tig. Nekem csak minden második vasárnap volt

szabad időm, csak akkor jöhettünk össze. Hanem 
ilyenkor aztán jól mulattunk. Ha szép idő volt, ki
mentünk egy-két lyány ismerősömmel, és Sándor
nak nehány legény társával a városerdőbe, a mi 
egy nagy kert forma erdő a város végén, — oda 
járnak az urak fényes hintókban, czifra ruhákban, 
hogy az ember nem győz eleget nézni rajtok. — 
Itt aztán labdáztunk, cziczáztunk, vagy leteleped
tünk a gyepre ; a legények gyümölcscsel, nyalánk
sággal kínáltak, olyan jól elmulattam, olyan vig 
voltam, mint a kinek semmi baja sincs. Hanem 
mikor hazamentünk, otthon magamban elkezdtem 
gondolkozni, eszembe jutott szegény András, ak
kor feltámadt ellenem a lelkiisméret, úgy éreztem 
magam, mint a ki valami nagy vétket követett el. 
Sokat sírtam, sokszor elhatároztam, hogy soha 
többet nem megyek Sándorékkai sehova, kerülöm 
mindenütt; — hiába! mikor másik vasárnap fel
jött hozzám, megkért szép szelíd hangján, hogy 
menjek ki velők, csak nem tudtam neki ellent
mondani, megint kimentem, megint ugráltam, tán- 
czoltam, vig voltam, hogy madarat lehetett volna 
velem fogatni.

Ez igy tartott egész nyáron át. Ha együtt 
voltam Sándorral, nem volt semmi bajom, játszot
tam, mulattam; — ha magamra maradtam, sír
tam, vezeklettem mint a bűnös.

Egyszer aztán — úgy ősz felé — feljött hoz
zám Sándor, minden himezés-hámozás nélkül meg
kért feleségül.— Én nagyon megindultam, nagyon 
megilletődtem, — de egészen más érzelem szállott 
most meg, mint mikor Andris megkért a malora- 
padon: akkor szégyeltem magam, de azért majd 
kiugrottam örömömben a bőrömből, most nem 
tudtam örüljek-e vagy sírjak. — Megkértem Sán
dort, hogy adjon egy heti gondolkozás időt, várjon 
a válaszért jövő vasárnapig.

Ez alatt a hét alatt sírtam annyit, hogy ta
lán mikor édesapámék meghaltak se többet. Csak
hogy — tudja isten — most nem olyan fájdalma
sak voltak azok a könyek, nem esett olyan zokon 
a sirás. — Magam magamnak csináltam aggodal
mat, kínt, bánatot. Erővel azt akartam magammal 
elhitetni, hogy én még most is Andrist szeretem, 
hogy Sándor iránt semmit se érez szivem. Pedig
— most már, ha visszaemlékszem, — átlátom, 
hogy szerelmes voltain biz’ én már akkor bele. 
Sokszor igyekeztem az Andris képét magam elébe 
tüntetni, hiába! mindig csak a Sándor kis pörge 
barna bajusza, fekete szeme lebegett előttem; 
ilyenkor aztán még jobban vádoltam magam, hogy 
Andrist ilyen hirtelen elfeledtem. Éjjel is mindig 
Sándorral álmodtam : egyszer azt, hogy épen 
mondtuk templomban a hitet, másszor, hogy már 
házas emberek voltunk, s éltünk boldogan, — az
után, hogy lakadalmaztunk nagy dinom-dánom
mal, — de mindig valami ilyet; Andrisról, hiába 
gondolkoztam róla, nem álmodtam soha semmit.
— Ezekre az álmokra aztán elhatároztam magam, 
hogy hozzá megyek Sándorhoz; — azt hittem,
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hogy az isten is úgy akarja, azért ad mindig ilyen 
álmot, — talán szegény megboldogult édesapá- 
méknak meg Andrisnak is ez az akaratja az ég
ben. —

Mikor eltelt a hét, és Sándor feljött még 
egyszer megkérni, megtudni, hogy mit határoz- j 
tam, én szemlesütve ugyan, de azért elég bátran I 
megmondtam neki, hogy elfogadom az ajánlatát. 1 
Csak azt kötöttem ki, hogy a tisztesség kedvéért 
én lemegyek a keresztapámhoz, aztán jöjön le> ö 
is, kérjen meg attól, otthon esküdjünk meg. Át
látta, hogy igy illendőbb lesz, rá lett mindjárt; 
de rá lett volna ő arra is, ha a világ végére kel
lett volna is utánam jöni: szegény, — a mint ké
sőbb maga mondta, — egész héten mindent foná- 
kúl csinált, semmi dolgát se tudta becsületesen 
végezni, attól való féltében, hogy hátha nem me
gyek hozzá. — Azt mondja, hogy elbujdosott vol
na világra.

Másnap felmondtam a szolgálatot, mást állí
tottam helyembe, negyed napra útban voltam gőz
kocsin Szolnok felé. — Szolnokban épen hetivá
sár volt, mindjárt találtam ismerőst, a ki haza 
hozott.

Itthon keresztapámék nagy örömmel fogad
tak. Kérdezték hogy vagyok, mint vagyok, hogy 
volt sorsom Pesten, nehéz volt-e a szolgáló élet? 
Én feleltem mindenre, elmondtam egész pesti éle
temet, hanem mikor azt kérdezték, hogy miért 
mentem haza, hímeztem hámoztam, szégyeltem 
megmondani a dolgot. De nem sokára kipattant 
az igazság: egy héttel utánam már ott volt Sándor 
is, megkért keresztapámtól annak rendje-módja 
szerint. — Keresztapám azt mondta rá, hogy ha 
szeretjük egymást, neki semmi beleszólása, csak 
azt kérdezte még, hogy hol akarunk letelepedni, 
mivel próbálunk szerencsét ? — Bizony mi erre 
még rá se gondoltunk. Bohókás, szerelmes fiatal 
emberek voltunk, azt hittük, hogy majd csak el
élünk, eltart a jó isten, mint az égi madarat. Hár

man aztán elhatároztuk, hogy itta falunkban nyis
son Sándor asztalos-műhelyt, addig úgy se volt, 
csak egy vén részeges asztalos, a kire semmi 
munkát sem lehetett bízni.

Másnap bejelentettük magunkat a papnál; 
vagy két nap múlva Sándor még egyszer vissza
ment Pestre, a mi kis pénzünk volt: a kettőnk 
keresményéből meg a ház árendából, abból besze
rezte a mi a mesterséghez szükséges volt; ügy 
jött vissza, egész muhelylyel, az esküvő napjára. 
Esküvő után beköltöztünk a régi házba, a hátulsó 
szobából műhelyet csinált Sándor, az elsőbe ma
gunk költöztünk bele.

Ennek most már nyolczadik esztendeje. 
Szorgalmunkat megáldotta a jó isten : most 
már két legénynyel dolgozik Sándor, a környék
ből minden asztalos munkát ő rá bíznak. Van szép 
szöllőnk, egy kis földecskénk is, — aztán hogy 
jobb kedvvel takarítsuk meg, a mink van, adott 
az isten három szép gyermeket is. A nagyobb 
fiú már iskolába jár, a kis leányomat a múlt hó
napban választottam el a tejtől.

De hisz’ ezt már te is tudod, hallottad a 
múltkor is, mikor a tanító úr megdicsérte Andris
kát, hogy milyen jól fog az esze, ismered az ura
mat, tudod hogy mindenki szereti a faluban, a ke
resztapámat is, a ki most is biró, az is marad míg 
él, mert igazság szerető, becsületes ember, — mit 
tudnék még egyebet mondani.

Ezt is csak azért mondtam el, hogy megvi
gasztaljalak. Én is azt hittem mint te most, mikor 
Andris meghalt, hogy soha az életben nem tudnék 
mást szeretni, még is boldog lettem, áldom az is
tent sorsomért; — pedig nekem nehezebb is volt 
a felejtés, mert szegény Andris mindig szent em
lékezetben maradt előttem, de te nálad lassanként 
gyűlöletté válik a szerelem, mert gyalázatosán 
megcsalt, elhagyott, mást vett el, a kit szerettél. 
— Ne félj édes húgom, leszesz te még más karján 
is boldog.

7- b

I R O D A L O M .
Nyelvtudományi közlemények. (Kiadja 

a magyar tudományos akadémia nyelvosztályának 
bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Harmadik 
kötet. Első füzet. 1864.) Tartalma: Adalékoka 
magyar nyelvjárástanhoz. Vciss József. Ahlquist 
nyomozásai. Hunfalvy Pál. Tanulmányok a ma
gyar biblia fordításhoz. Ballagi Mór. A magyar el 
igekötőröl Budenz József. Az erdei cseremizség. 
Reguly hagyományaiból. Vegyes apróságok. Ki
válón érdekes e jelen füzetben Ahlquist finn tudós 
czikke, melyet Hunfalvy ismertet és helyre igazít. 
Ahlquist Pesten is megfordult, s első a finnek közt, 
ki a magyar és finn nyelv kfizti rokonságot beha
tóbb vizsgálat alá vette. Érdekesnek tartjuk e

czikk bevezetését olvasóinkkal is közleni. „A ma
gyaroknál — úgy mond Ahlquist — régóta foly a 
kérdés a magyar és finn nyelv közötti rokonság
ról : ideje már azt finn szempontból is vizsgálat 
alá venni. Való ugyan, nálunk finneknél a kérdést 
rég eldöntöttnek tartják, minélfogva úgy látszik 
nem is szükséges arra időt vesztegetni. Magyar- 
országon ellenben a finn rokonság heves ellenzés
re talál s a nyelvész, ki ezt szóba hozza, sok meg
támadásnak teszi ki magát. Mi finnek inkább csak 
elfogadtuk, hogysem megvizsgáltuk volna az em
lített rokonságot. Ha most én is azt létezőnek fo
gom bemutatni, ne gondolja azt senki, hogy finn 
létemre dicsekedni akarnék a magyar rokonság
gal. Nemzetekre nézve igazán áll: azé az íj, a ki 
fel bírja húzni. Különben is nagyon hasonló a
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finn nemzet története a magyarokéval. Mindkét 
nemzet a keresztyénséget és az európai miveltsé- 
get szomszédjaitól fogadta el, azután Magyaror
szág sokáig védfala volt Németországnak a törö
kök ellen : Finnország is Skandináviának volt 
védfala. E harczban alákerüle Magyarország, még
is megőrzötté nemzeti önállását: Finnország is 
alákerüle, de békés igyekezetei által sikerült oly 
önállásra felküzdeni magát, melyet meg is irigyel
hetne a magyar. Az európai miveltség számára 
egyik nemzet sem tett többet a másiknál. A finnek 
nem hoztak elő nagyot se a tudományban, se a 
művészetben vagy találmányokban: a magyarok 
sem bírták semmivel meggazdagitani az európai 
miveltség kincseit. Közvetve azonban előmozdí
tók a finnek Európa jóllétét, mert germán uralko
dóik alatt vitézül harczoltak a vallásszabadságért. 
Közvetve a magyarok is sokat tettek Európának 
jóllétéért, mert háromszáz esztendeje, hogy ger
mán származású uralkodóik alatt vitézül harczol- 
nak minden európai háborúban. Egygyel még is 
gazdagiták a magyarok az európai miveltséget, a 
szép nemzeti öltönynyel, melyet egy hadosztály 
számára egész Európa bevett, ezért megirigyelhe
tik őket a finnek. Viszontag a finnek az európai 
irodalmat a Kalavalával gazdagiták, s ezért meg a 
magyarok lehetnek irigyeink. Ha mégis a ma
gyarok a finn rokonságot szégyenük, az csak a 
dolgok nem ismeréséből s túlságos nemzeti büsz
keségből történik, mely közönséges a magyarok
nál.“ íme a finn atyafi, mint jó attyafihoz illik, elő
ször is veszekedik velünk. Túlságos nemzeti büsz
keséggel vádolja a magyart s mindenütt kiérzik 
az ö túlságos nemzeti büszkesége. A finnel egyen
lővé kívánja tenni a magyart, de úgy, hogy a finn 
a magyarnál sokkal jelesb nemzetnek maradjon. 
Nem minden gúny nélkül a huszárruhát szembe 
teszi a Kalevalával, a finn naiv eposzszal. A finn
magyar atyafiság egészen a tudomány dolga, s 
nincs köze egyik vagy másik nemzet jeles vagy 
nem jeles tulajdonságaival. S ha a dologhoz nem 
értők más szempontból veszik a kérdést, tudóshoz 
nem illik szintén e térre játszani s épen oly elő
ítéletesen tárgyalni, mint a hogy a nem tudósok 
szokása. Mi becsüljük a finn nemzet érdemeit, 
örömest olvassuk a Kalevalát is, de azon csak 
mosolyognunk kell, midőn Ahlquist azt állítja, 
hogy a magyar nemzet csak oly szerepet játszott 
Európa államéletében mint a finn, s a keresztyén- 
cég védelmét kelet ellen egy sorba helyezi Skan
dinávia védelmével.

Petőfi életrajza. Petőfi életrajzával megint 
foglalkozni kezd irodalmunk. Örvendünk rajta, 
habár az eredmény nyel nem igen lehetünk meg
elégedve. A „Fővárosi lapokéban Zilahy Károly 
ez ev elején egy meglehetős terjedelmű életrajzot 
indított meg, mely bizonyos körülmények miatt 
megszakadt ugyan, de egy tiz íves füzetben nem 
sokára egészen meg fog jelenni, mint a nem rég

kibocsátott,kissé nagy hangú,előfizetési fölhívásban 
olvassuk. A „PesterLloyd“ tárczája nemrég vég
zett be egy egész czikksorozatot Beck Károlytól, 
mely Petőfinek e német költővel való viszonj^át és 
beszélgetéseit tárgyazza. Sajnáljuk, de kénytele
nek vagyunk kimondani, hogy Beck Károly telje
sen képtelen Petőfit jellemezni. Egész német bur- 
schot alkot belőle. Nem csak a ki ismerte Petőfit, 
de az is, ki nem ismerte, csak müveit olvasta, meg 
fog ütközni e rajzon. Az igaz, hogy Petőfi Beck- 
kel némi viszonyban állott, egy párszor meglátó 
gáttá, de hogy olyasmiket s úgy beszélt volna, a 
mint Beck előadja, abban kétkednünk kell. Úgy 
látszik Beck nem egyebet czélzott czikkeivel mint 
azt, hogy részint a maga, részint a Petőfi szájával 
elmondja nézeteit a német és magyar nemzet közti 
viszonyról, továbbá a saját és Petőfi költészetéről. 
— Zilahyban méltányolnunk kell a fáradhatlan 
kutatást, de egyszersmind hibáztatnunk az itt- 
ott nagyon kritikátlan eljárást, valamint azon 
módot is, hogy apróságokra, esetlegességekre, sőt 
pletykákra kelleténél több súlyt helyez, s ez által a 
jellem lényegét akaratlanul is elferdíti. Egyébiránt 
nem az egészről ítélünk, melyet nem ismerünk, 
hanem csak amegjelent részekről; óhajtjuk, hogy 
a nem sokára megjelenő füzet megczáfolja ítéletün
ket. Csak egy példát hozunk fel Ítéletünk támo
gatására. „Petőfi — mond többek közt Zilahy 
—- a nők irányában nem tudott szeretetreméltó 
lenni, mindjárt lelkemnek, galambomnak czi- 
mezte s minden elöljáró beszéd nélkül Össze- 
vissza-ölelgette őket, miért egyébiránt az asz- 
szonyok nem szoktak megharagudni, csak ok- 
kal-móddal.“ Mellőzve a szerző meglehetős ferde 
nézetét a nőkről, csak azt kérdjük : volt-e va
laha a világon oly ember, kiről el lehet mondani 
azt, mit szerző Petőfiről oly határozottan állít? 
mert, hogy Petőfi nem volt olyan, azt mindenki 
tudja, ki Petőfit ismerte. —g-

KÜLFÖLDI  SZEMLE.
Shakespeare-üneepélyek. Shakespeare 

születésének harmadik százados évfordulója, mint 
tudjuk, april 23-kán lesz. Egész Angolország ké
szül fényesen megülni e napot, azonban ez ünne
pély nem az első, melyet nagy költőjök tiszteleté
re rendeznek az angolok, hanem már a negyedik. 
Az első emlékünnepet Garrick rendezte 1769-ben. 
Alkalmat rá a stratf'ordi újonnan épülő tanácsház 
adott, melynek homlokzatát Shakespeare szobrá
val akarták földiszíteni. A tanács jó tanácsért 
Shakespeare egyik hires magyarázójához, Stee- 
venshez fordult, de ez Garrickhez utasította őket, 
ki aztán nemcsak jó tanácscsal szolgált nekik, ha
nem egyébbel is, tudniillik Shakespeare-ünnepélyt 
indítványozott. A tanács örömmel fogadta mind a 
tanácsot, mind az indítványt; aláírást nyitott az 
ünnepély költségei fedezésére s választmányt ne
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vezett ki, mely előkészületeket tegyen az 1769-ik 
év őszén tartandó nagy ünnepélyre. Az Avons 
vize partja melletti réten egy nyolczszögü amphi- 
theatrumot építettek ezer ember számára, földi- 
szitették kúpos és oszlopos csarnokkal, nyolczszáz 
gyertyára való Óriás csillárral, mindennemű szö- 
nyeggel, festménynyel és aranyozással. A part 
hosszában valóságos ágyutelepet állítottak föl. A 
tűzijátékra való szerek két szekérrel érkeztek 
Londonból. A coventryi takácsok egy szivárvány 
színű óriás szalagot szőttek, hogy majd erre fűz
zék fel a vendégek a kiosztandó Shakespeare-ér- 
met, mely Birminghamban aranyból, ezüstből és 
rézből már készülőben volt. Ä szivárványszin 
Shakespeare tehetségének sokoldalúságát jelké
pezte. Az érmek egyik oldalán Shakespeare mell
képe diszlett, a másikon Hamlet e mondata: „Hoz
zá hasonlót soh’ se látok többé.“

Az 1769-ik év sept. 6-ka volt az ünnepély 
első napja. Reggeli öt órakor ágyudörgések éb
resztők föl a vendégeket, s az előkelő hölgyek 
ablaka alatt phantastikus öltözetű ifjak zenével, 
énekkel tisztelkedtek, melynek szövegét maga 
Garrick irta. A városi tanács és számos vendég, 
herczegek, grófok, marquisnők és ladyk gyűltek 
föl a városház nagy teremébe reggelizni. Innen a 
templomba indult az egész társaság, hol londoni 
zenészek és énekesek Arne „Judith“ oratóriumát 
adták elő. Három órakor nagy ebéd volt az am- 
phitheatrumban s u] ez alkalomra készített dalo
kat énekeltek. Este ugyanitt fényes bál mulattatá 
a vendégeket, mig a nép a város kivilágításában 
és tűzijátékban gyönyörködött. A második nap 
nem ütött ki ily jó l; az idő borús volt. Nagy disz- 
menetet terveztek, melynek elöcsapatját 170 lon
doni színész és színésznő fogja képezni, Shakes- 
peare-szerepek jelmezeiben ; azután jő egy gazda
gon feldíszített diadalkocsi, melyet satyrok húz
nak, benne Thalia, Melpomene és a Gratiák ülnek, 
jelképes öltözetű férfiaktól és zenészektől kisérve. 
A diszmenet a városházától kiindulva, bevonult 
volna az amphitheatrumba, hol Melpomene, Tha
lia s a Gratiák Shakespeare szobrát valának meg- 
koszoruzandók. Azonban a csepergő eső csaknem 
omlani kezdett, mire aztán Melpomene, Thalia és 
a Gratiák levetve phantastikus öltözetöket a saty
rok által betegeknek jelentették be magokat a vá
lasztmánynak. A diszmenet elmaradt s egyszerűen 
úgy a hogy hihetett fedél alá, az amphitheatrumba 
húzódott a társaság. Garrick egy ódát szavalt el 
Shakespeare tiszteletére, majd emlékbeszédet tar
tott. Végre felszólította a gyülekezetét, hogy a ki 
valami roszat tud mondani Shakespeareröl, álljon 
elő, mire King, egy hires színész, szót kért. Egy
szerű felső kabátban lépett elő, de hirtelen leve
tette, s ezüstös kék díszruhában öltözött gentle
man állott a közönség előtt. Természetesen úgy 
támadta meg Shakespearet, hogy tulajdonkép egy 
második dicsbeszédet mondott róla. Ezután újra 
Garrick beszélt; Shakespearet, mint a nők kiváló

tisztelőjét dicsőítette. E második napot álarczos 
bál zárta be, melyen ezer álarczos tánezolt. A har
madik nap Melpomene, Thalia és a Gratiák újra 
felöltöztek, de megint le kellett vetkezniük. Nagy 
eső támadt, sokkal nagyobb mint az előbbi napon. 
Az ünnepély végére szánt tűzijáték egészen meg
romlott s a vendégek szörnyen unatkoztak. E mel
lett Garrick még máskép is megjárta. Londonban 
széltiben beszélte a rósz világ, hogy Garrick nem 
Shakespeareért, hanem magáért rendezte az ün
nepélyt: ragyogni, szavalni, kotnédiázni kivánt.

A második Shakespeare-ünnepélyt 1827-ben 
rendezték az úgy nevezett Shakespeare-club tag
jai, mely 1824-ben alakult. Az ünnepély april 23- 
kán kezdődött s egész 27-ig tartott. Garrick régi 
programmját elevenítették föl és jó sikerrel. Mel
pomene, Thalia és a Gratiák most a nátha és hü- 
lés félelme nélkül ülhettek föl a diadalkocsira s 
koszoruzhatták meg Shakespeare mellszobrát. A 
diszmenet főszemélyei londoni és vidéki színészek 
voltak; jelmezeik szépek lehettek, mert egy ak
kori lap nagyon kiemeli azt a körülményt, hogy a 
jelmezeket 75 guineért kölcsönözte egy londoni 
jelmezárus.

A harmadik ünnepély 1830-ban ment végbe. 
Pártfogását a pompakedvelő György király vál
lalta el. Ágyudörgések,lobogók, harangzúgás és zu
hogó zápor üdvözlők april 23-kát. Tiz órától tizen
kettőig öltözködtek a résztvevők, egy óráig regge
liztek az úgy nevezett királyi sátorban, s megelé
gedéssel szemlélték, hogy az idő tisztul s a nap 
kisütött. Reggeli után megindult a diszmenet. Á 
két obligat személyt, Thaliát és Melpomenét, most 
is megtartották, hanem a Gratiák helyett szent 
Györgyöt, Angolország védszentjét adták mellé
jük. Kean volt képviselője a bajnok szentnek, 
főtől talpig aczélba öltözve ; fényes sisakján tollak 
lobogtak. A többi színészek Shakespeare legne- 
vezetesb alakjai jelmezeibe öltöztek. Macbeth, 
Arthur herczeg, VIII. Henrik, s a nemes FallstafF 
személyesitőit leginkább bámulta a nép. A „Té
vedések vigjátéka“ ikreit két valóságos iker sze
mélyesítette, Othellot egy valóságos mór. Midőn 
Melpomene és Thalia megkoszorúzták a költő 
szobrát, villanyos ütés járta át a nézőket, a mint 
egy akkori lap mondja, mert oly kimondhatlan 
kellemmel még nem koszorúztak meg senkit. 
Ágyudörgés, harangzúgás, bál, tűzijáték, zene, 
ének nem hiányzott, hanem a költészet hirtelen 
elrekedt, vagy más színészi betegségbe esett, egy 
szóval nem léphetett föl. A nemes lordok sem 
jelentek meg, majd mindnyájan bocsánatot kértek 
kimaradásukért. Az ünnepély csillaga Wrigth volt, 
a Wrigthféle champagner feltalálója és árusa. A 
vendégek itták borát és éljenezték. Egy szóval az 
egész ünnepély megbukott, s azóta egész mosta- 
nig senki sem mert egy negyedikbe kapni. A 
készületekből ítélve, az 1864-ki ünnepély lesz a 
legfényesb s méltó a nagy költő szelleméhez.

22*



260

Taiae angol irodalom történelme. Tai- 
ne, a irenczia kritikusok legújabbika, 1828-ban 
april 21-kén született. Nehány év alatt kitűnő 
essayistává képezte ki magát. Terjedelmes czik- 
keket irt Liviusról, s a jelen század franczia philo- 
sophusairól. E mellett a „Journal des Debats“ 
tárczájában számos kisebb czikke jelent meg. 
Legújabb munkája az angol irodalom történelme. 
Azon helyes szempontból indul ki, hogy az iroda
lom történelmének egyszersmind az összes mi- 
veltség történelmének kell lenni. A bevezetés 
után, melyben szempontjait egész philosophiai 
tárgyalással tárja fel olvasóinak, az ó angolokat 
és szászokat rajzolja, aztán a normán hóditás be
folyását s igy tovább, minden szellemi és erkölcsi 
hatást kimutatni törekszik, melyeket a renaissan
ce, reformatio, a forradalom és restauratio előidéz
tek. Ben Johnsontól kezdve a legkitűnőbb költőket 
külön fejezetekben analysálja. Meglehetősen szigo
rún ítél és sok különcz eszméje van. Shakespeare, 
Milton, Dryden, Addison, Swift, Lord Byron, 
Walter Scott, az angol költészet legnagyobb hősei 
szigorú birálóra találtak benne. „A nagy ismeret
len — igy szól Walter Scottról — csak. a ruhák, 
tájak, épületek s más külsőségek leírásában hü a 
történelemhez. Személyei majd mind modernek, 
nem mások mint szomszédjai és barátai, keztyüs 
gentlemanek, gyöngéd ladyk, tisztes polgárok, a 
kik semmiben sem hasonlítanak I-ső Károly ledér 
gavalléraihoz s udvari hölgyeihez, vagy a közép
kor vad állataihoz.“ Taine, úgy látszik, akként 
fogja fel a történelmi hűséget, a hogy még senki 
sem irt történelmi regényt vagy drámát, s ha ir, 
le kell mondania a költői hatás egy jó részéről. 
A költő sem régiségbuvár, sem szoros értelemben 
vett történelemiró. Elég ha a korok szellemét híven 
fogja fel, az eseményeket czéljához képest jól 
használja s nem sérti a megalapított, közvélemény- 
nyé vált történelmi igazságokat. Költői műben 
legfőbb az emberi szenvedélyek hű és megható 
rajza. A költőnek a múltat mindig a jelen tükrében 
kell felmutatnia, különben érthetlen lesz. Az 
aesthetikai érdek és történelmi hűség, a jelen és 
múlt testvéries összeolvadása alkotja az igazi tör
ténelmi regényt és drámát, csakhogy épen azért 
a költő történelmi hűsége nem egyes történetbu- 
vár vagy philosoph véleményére támaszkodik, ha
nem a közvéleményre, s nem köteles rajzába oly 
dolgokat is fölvenni, melyektől a jó Ízlés vissza
riad. Érdemelné-e az a költő nevet, ki a középkor 
embereit vad állatoknak rajzolja, még akkor is, 
ha az történelmileg igaz ? Midőn Taine a közép
kor hőseit vad állatoknak mondja, nem csoda, ha 
Scott „Ivanhoe“ czimü regénye személyeiben tisz
tes polgárokat s glace keztyüs gentlemaneket lát. 
Azonbau az sem lesz csoda, ha az ő történelmi 
hűséget sürgető követeléseire nem fognak hallgatni 
a költők. — Az angol újabb irodalomról úgy ítél 
Taine, hogy nem egyebet ezéloz, mint lassankint 
valósítani azt, mit a franczia forradalom hirtelen

zivatarként előidézett. Sidney Smith, Arnold, Ma
caulay, Thackeray, Dickens, Currer Bell, Mistress 
Browning, Stanlay, Jowet, Carlisle, Stuart Mill, 
mind erre dolgoznak akarva vagy nem akarva.

Uj franczia színm üvek. Sand legújabb 
drámája „Marquis de Villemer“ a politikai de
monstratio lármája közt adatott az Odeon-szinház- 
ban. Számos anticlericalis hely fordulván elő ben
ne, a clericalis párt elhatározta kifütyölését. Már 
délután elkezdődött a torzsalkodás. Egy pár ká
véházban Sandot éltették, mire a rendőrség bezá
ratta a kávéházat. Az Odeon előtti tért sűrű cso
portok lepték el. A császárt és nejét fütytyel fo
gadták a clericalisok, tudtokra kívánván adni, 
hogy nem illik hozzájok Sand e müvét jelenlétük
kel megtisztelni. A második előadás szintén zajos 
demonstratióra adott alkalmat. A darab egyébiránt 
nem valami hatásos és izgató, inkább finom és 
szellemdús mű, minők Sand többi drámái. Sand, 
úgy látszik, hasztalan küzd a drámairó koszorú
jáért. — Builhet „Faustina“ czimü drámája is 
nagy bajjal került színpadra a Porte St. Martin
ban. E müvet ugyanis a színházi censura betiltot
ta, s még akkor sem engedte meg előadását, mi
dőn a szerző az úgynevezett veszélyes helyeket 
kitörölte belőle. Builhét a trónörökös nevelőjéhez 
fordult, kivel barátságos viszonyban áll; ez átadta 
a kéziratot a császárnak, ki elolvasván, tüstént 
megengedte előadatását, sőt a kitörült helyeket is 
visszaállítani rendelte. Mind a mellett „Faustina“ 
nem nyert nagy tetszést. Builhet tehetséges ifjú 
költő, ki komoly dolognak nézi művészetét, nem 
illik a Porte St. Martin költői közé, kik másféle 
koszthoz szoktatták a közönséget. Sokkal inkább 
költő és kevésbbé gyármüves, mintsem diadalt 
arathasson e színpadon. A mű hősnője, Faustina, 
Marcus Aurelius neje, ki viszonyt sző egyik főve
zérrel, Avidius Cassiussal. Mig Marcus Aurelius 
Germaniában táboroz, Avidius Cassius Syriában 
küzd. Hirtelen az a bir terjed el, hogy a császár 
egyik ütközetben elesett. Faustina szabadnak hi
szi magát, azt izeni kedvesének, hogy siessen se
regével Rómába. Osszehivatja a senatust és sür
geti kedvesének császárrá választását. E közben 
fegyverzaj hallik. Faustina azt hiszi, hogy ked
vese érkezett meg sergével, azonban Marcus Au
relius áll előtte, ki győzelmesen tért vissza Ger- 
maniából. Avidius Cassius is megérkezik. Serege 
megveretett, s egyik főtisztje, Aper, ki hasonlított 
hozzá, feláldozta magát érte. Cassius halvány, fel
dúlt és rongyos öltözetű. A császár bocsánatát 
kéri, ki megvetöleg igy szól hozzá : „ Cassius meg
halt, a mi Apert illeti, ő nem veszélyeztetheti tró
nomat.“ Cassius alázattal elfogadja a szomorú 
ajándékot, tudniillik életét, de Faustina, kinek 
szintén megbocsát a philosoph császár, megöli 
magát a férjének szánt mérgezett tőrrel. — Sardou 
a Dejazet-szinház tagjainak egy két felvonásos 
uj müvét olvasta fel, melynek ideiglenes czirne :
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Hector. A főszerep Dejazet számára van irva. 
Ezen kívül még egy más uj darabra is készülnek 
e színházban a „Kaméliás özvegyire, mely a 
„Kaméliás hölgy“ komikai epilogja akar lenni. 
Szerzője egy képiró, neve: 0  Connel. A Folies 
dramatiquesban nem soká Mercier uj színmüve 
kerül színpadra: „A párisi kocsis.“ Maquet, az 
öreg Dumas volt companistája,a Gaité-szinház szá
mára szintén egy müvet ir t: „Ma maison du baig- 
neur.“ A fiatal Dumas a Gymnase-szinházban egy 
uj öt felvonásos vígjátékkal fog föllépni. Czime: 
„A nők barátja.“ A közönség nagyon kíváncsi ez 
uj műre; a már jó idő óta hallgató költőtől nem 
mindennapi dolgot várnak. Barátjai természete
sen diadalát jósolják.

Z E N E .

(A muzeum díszteremében mart. 6-án.)

Műkedvelői hangverseny az alföldi szüköl- 
ködök felsege'lésére.

I. Szakasz.
1. ) Leonora, nyitány Beethoventől. Két zon

gorán előadta: Bethlen Pál grófnő, Eötvös báró
nő, Eötvös Jolánka báróhölgy , s Verebi Végh 
János.

2. ) La Serenata párdal Rossinitöl; előadta 
Orczy Thekla báróhölgy s Hajnik Paula k. a.

3. ) Ábránd hegedűre, Müller Luiza opera 
dallamaira zongora kísérettel szerzetté Vieuxtemps; 
a hegedürészt előadta Vay Lenárd báró, a zon
gorát Vay Gizella báróhölgy.

4. ) Furulyás dal, Petőfitől magánének szó
lamra, vonós hangszerek s hármonium kíséretével, 
előadta Kiss Etelka Kralovánszkyné; Huber, 
Szűk, Kauders, Möldner és Festetics Leo gróf.

5. ) Scherzo s Finale Mendelssohn lágy h 
négyeséből, zongorán előadta Kubinyi Krisztina 
k. a., a vonós hangszer szólamokat Huber, Szűk 
és Möldner.

9.) Hymnusz Vörösmarty tói, szavalta Odes- 
calchi Gyula herczegné.

II. Szakasz.
1. ) Magyar népdalok, a) Fülemile párja 

után. b) Az én rózsám, c) Jaj be fényes csillag! 
Énekelte Keglevich Béla grófné, vonós hangsze
reken kisérte egy czigánybanda; igazgatta El
lenbogen.

2. ) Ábránd csárdás dallamok felett, négy 
kézre Bakoditól; előadta Zichy Melania gróf
hölgy s Bakodi.

3. ) Chorálok a 16 ik s 17 évszázból, előadta 
Festetics Leo gróf.

4. ) Fantaisie Impromptu zongorára Chopin
től, előadta Fiáth Mária báróhölgy.

5. ) Négyes karénekek a 16 ik századból Ti
nódi Sebestyéntől, megfejtette Mátray Gábor, négy

szólamra alkalmazta Engesser Mátyás, harmóniá
mon kisérte Bethlen Pál grófné; az énekkarban 
működtek : Berchtold Richárd grófné, Bezerédj 
született Vég^asszonyság, Esterházy László gróf
né, Gyfírki Ábrahámné, Hajnik Paula k. a., Ken- 
delényi Fánni k. a., Königsegg Irma, Kiss Etelka 
Kralovánszkyné asszony, Marsch Katalin k. a., 
Orczy Thekla báróhölgy, Pejáchevich Pálné szül. 
Prandau Alvin grófnő, Toperczer-Pawlovszky Emi
lia asszony, Toperczer Ilka k. a., Zichy Nép. János 
gróf neje szül. Kráy Irma bárónő, Ambrozy Bé
la báró, Bohus László, Brauner Zsigmond, Glück 
Samu, Gross Frigyes, Károlyi Gyula gróf, Okoli- 
csányi Sándor, Orczy Béla báró, Széchenyi Béla 
gróf, Wagner József, Végh István, Vidor István.

E műsor átpillantása után szükségtelen az 
olvasót figyelmeztetnem, hogy a hangversenyt ke
vés kivétellel a főrangú műkedvelők adták. Lapo
kat lehetne beírni ez este részleteiről, a magas 
aristokratia szép önfeláldozásáról, a közönség ha
tárokat nem ismerő lelkesedéséről, melynek látá
sára az öreg urak örömkönnyek közt kiálthattak 
volna fel a költővel:

„El magyar, áll Buda még.“

Mily szépen hangzott Odescalchi herczegné 
ajkairól Vörösmarty hymnusza ! A közönség mily 
megilletődéssel mondta utána magában a meleg szó
kat, melyekkel a nemzetért istenhez fohászkodott, 
s erre a lelkesedés mily szűnni nem akaró élje
nekben, s leirhatlan zajban tört ki! — Eszembe 
jutott egy nagy művészünk, ki a lelkesedés ily 
perczeiben — más európai nagyságok példájára 
— elő szokta venni telhetlen kalapját, s fejenként 
a közönség elébe tartja, hogy a beledobott fillé
rekkel a lelkesedést megadóztassa; mondom, 
eszembe jutott e művész hazánkfia, ki ha a her
czegné szavalata után hordozza körül öblös kalap
ját, valószínűleg a közönség egy fillér nélkül távo
zik a muzeum díszterméből.

Szóval a hazafi lelkesedés az előadó műked
velők mindenikét melegen fogadta kiléptekor, el
ismeréssel bocsátotta el távoztakor, sőt a kihívá
soknak sem volt hossza vége; mindenki tapsolt 
hogy a honleányokat s honfiakat, kik ez áldozatot 
hozták a haza oltárára, még egyszer — s még 
egyszer láthassa.

Magyarországon leggyakrabban találkoz
hatni a következő zenei előítéletekkel: mire való 
alapos zenei nevelést adni, kivált a leánygyermek
nek? művésznő úgy sem mindenkiből lehet, s ha 
lehetne is, az istenadta leányai mihelyt férjhez 
mennek, kívül tisztán tartatják ugyan a zongorát, 
de belül megpókhálosodik, börözetét megeszi a 
moly, csak harmad évenkint játszanak valamit, 
ha játszani tudnának, mert minden tudományukat 
elfelejtik, s e szerint a nevelésökre fordítót drá
ga pénz mind kárba megy. — Itt következik az
tán azoknak a jeles zongorajátszó művésznők
nek elösorolása, kik leány korukban a „sárga esi-
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kóu nótáját, Voss s több ilyenek szerintük nagy
szerű salon zenéjét nagy művészi tökélylyel játsz- 
ták, s ma végkép elnémultak. Az ily okoskodások 
záradéka nem az, hogy tehát hagyjunk fel a drá
ga és semmit sem kamatozó zongora taníttatásával, 
(mert hisz a zongora-tanulás divat, a divat ellen 
véteni különczködés, bűn, mely miatt a szegény 
leánygyermek fejét örökös párta nyomja) hanem 
kérjük meg a mestert, hogy ne csináljon oly szé
les feneket a dolognak, hagyjon föl az unalmas ein 
zwei drei-jal, cis, fis, gissel, s több ily hosszas 
időbe, sok pénzbe kerülő tudománynyal, s mint a 
jó regényíró, okos pap, kezdje a közepén a taní
tást, hozzon egy pár darabot, mint például Badar- 
zewskától a szüzek imáját s több effélét. Vala
hányszor ily alkalmam van a művészet mellett 
lándzsát törni, kérdeni szoktam az illetőktől: va
jon nem nevetséges lenne az iskolás gyermektől 
azt kívánni, hogy mielőtt a betűket megtanulta, 
kezdje egyszerre az olvasáson, s mivel se tu
dós, se költő nem akar lenni, tanuljon meg egy 
pár tudós frázist, s egy pár költeményt könyv nél
kül ? Mi a leánygyermekek feledékeny természe- 
szetét illeti, erre, ha Reményi volnék, igy szeret
nék válaszolni: „Higye el uram bátyám! hogy 
semmi sem könnyebb, mint azt elfeledni, a mit 
soha sem tudtunk.K— Nem egyszer hoztam fel bi- 
zonyitékúl e tárgyban jeles honleányainkat, kik 
ma is szintúgy társalognak a múzsákkal, mint 
hajdan, mert a múzsák nyelvét megtanulták s ér
tik ; nem egyszer emlitettem a derék honleányt, 
szeretetre méltó nőt, az anyák mintaképét, Eöt
vös József bárónét, ki nem divatból, nem hiúság
ból, hanem egész lélekkel társalog ama múzsák
kal, kiket megérteni alapos nevelés, kitartás s 
szorgalom után lehet. — A derék bárónő maga 
nevelte gyermekeit a zenedében is, s a jelen hang
versenyben bemutatta Jolánta báróhölgyben ala
pos szakértelmét. Sokszor elmondtam már ezt az 
előbb említett alkalmakkor, s im most ismétlem 
nyilvánosan, czáfolatul mind azoknak, kik a zenei 
nevelés körül elfogultak, s magukat balvélemé
nyeik mögé sánczolták.

Van még egy pont, melyet a főrangú műked
velők hangversenye után nem hagyhatok érin
tetlen.

Hogy ma már nálunk is meggyökerezett a 
solid zeneművészet, ez az aristokratia érdeme. 
Hosszas lenne elősorolni, mennyit áldoztak a múlt 
évszáz végén s a jelen elején az idegen növény 
meghonosítására, — mi hogy sikerült, látható ze
nei mozgalmainkból, polémiáinkból, magyar ope
ráinkból, melyek száma ugyan még csekély, de az 
idők s körülményekhez képest számosabb eddig 
nem is lehet. Ez érdemét a főranguaknak más al
kalommal többször felhoztam, de csak azért, hogy 
a jelenieket annál inkább megróhassam. Elmond
tam ugyanis, hogy a mit a múlt évtizedekben 
építettek, most vagy satnyulásnak engedik közö
nyük miatt, vagy elrontják az üres divatzene párt

fogása által; elmondtam, hogy hajdan a főranguak 
magok zenéltek , a klasszikusok jeles tolmácsai 
voltak; ma pedig a hangjegyeket sem ismerik. — 
lm ! most e hangverseny után hajlandó vagyok 
mindezt viszzavonni, mert hisz ha netalán a szor
galmat többek részéről, kik a hangversenyben 
működtek, a honszerelem rögtönöztette is, de volt 
alkalmam jeles tehetségeket látni, kik, mint őseik, 
a művészet terén is becsületére válnak a nemzet
nek. Miután e szép látványon lelkesedve irom e 
sorókat, egy jobbal cserélem fel véleményem, azon 
reménynyel, hogy az aristokratia folytonosan 
ápolni fogja a növényt, melyet ősei ültettek, s 
gondoskodik a magyar zene felvirágzásáról.

Van nekünk is egy árvánk és szűkölködünk, 
melynek felsegélésétöl függ a nemzeti művészet 
fejlesztése. Ez a budapesti zenede. Ha a főrangua- 
kat — müszeretetök által lelkesülve, — felkérem, 
hogy vegyék pártfogásuk alá ez intézetet, azt hi
szem, nem alamizsnát kérek ; mert a haza jobbjai
hoz van szerencsém szólani, kiknek a mükedve- 
lésen kívül érdekükben áll a hazát minden oldal
ról felvirágoztatni. — Sokat kérek ? — Nem, 
mert soktól kérek.

BARTALUS ISTVÁN.

V E G Y E S .

— A nyelv- és széptudományok akadémiai 
ülésében (márcz. 7.) Fogarassy János r. tag érte
kezett egy XV-dik századbeli nyelvemlék, a sa- 
jószentpéteriek 1403-diki végzése, sajátságairól 
nyelvészeti tekintetben. E legrégibb magyar vég
zés ki van ugyan már nyomva a R. M. Nyelvem
lékek II. kötetében : mindazáltal élénk óhajtás 
nyilvánult, vajha az akadémia az eredeti oklevél 
birtokába jutna, minek eszközlését egyik tag meg
ígérte. Kovács Frigyes kézirati müve felől a nyelv- 
tudományi bizottság nem kedvezően nyilatkozott, 
pedig abban a magyar nyelv ily talpraesett fejte
getése található : hypothesis, eredeti magyar szó, 
ebből összevonva : hibás nézet tán ez is. Nem rósz. 
így lehetne: Palmerston is ebből: Pál mer sokat 
a briton. Ajánljuk az Üstökös figyelmébe.

— Vámbéry Ármin keleti utazónk, mint az 
akadémia alelnokéhez intézett levelében tudatja, 
november tájban érkezett Meshed városba, Persia 
keleti részén, nyolcz havi zarándoklás után. Ő Te
heránból, Persia fővárosából 28 hadsi (zarándok) 
társaságában indult volt el a Káspi tenger déli 
partja felé a türkmen földre, hol két hónapig idő
zött. Onnan a rettenetes hirkaniai pusztán át (hol 
22 napi átkelés közben nem találtak többet három 
büdös forrásnál) Khívának tartott, s ettől észak
keletre a karakalpak, csavdor, kirgisz fajok nyel
veit tanulmányozta. Khivából Bocharába ment, 
onnan Samarkandba, hol a tartomány emirje gya 
nítván európai létét (mert müzülmannak öltözve 
utazott mindig), élete is veszélyben forgott s csak
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hirtelen szökés mentette meg. Gyalog, 20 fontnyi 
málhával, keservesen eljutott az Oxus túlsó part
jára, ott az erszári türkmen fajnál, mely szívesen 
fogadta, 22 napig időzött, s onnan egy karaván
nal Heratba s végre 8 havi bujdosás után Meshed- 
be, tehát már Persiába, vergődött vissza. Felfe
dezései a nyelvrokonság kérdésére nézve igen 
fontosak : reméli, hogy útja eredményét májusban 
személyesen adhatja elő az akadémiának, mely
nek megbízásából e nagy útra vállalkozott.

* A magyar irók segélyegyletének vagyona, 
mint a titkár közléséből kitűnik, 1863 végével 
tett 97,248 frt 34 krt. Segélyezésekre a múlt év
ben, 4626 frt 26 krt fordított, az idei költségvetés 
pedig, ugyané czélra — 16 iró özvegye és árvái
nak — 4360 frtot határoz, ide nem számítva az 
előre nem látható rendkívüli segélyezéseket, me
lyekben beteg és támasz nélküli irók részesülnek. 
Végül a választmány örömét fejezi ki azon, hogy 
az egylet vagyona ez Ínséges évben is szaporo
dott, s igylassankint mind szélesb körben gyako
rolhatja jótékonyságát.

* A „Sürgöny“ bécsi levelezője szerint 0  
Felsége legkegyelmesebben megerősítette a kor- 
látnokság azon felterjesztését, mely szerint az or
szágos alapból 15,000 forint utalványozandó az 
akadémia könyvtára gyarapítására.

* Főuraink, illetőleg asszonyaink, múlt szá
munkban említett hangversenyei vasárnap és ked
den mentek végbe. Nem tudjuk mi volt szebb, a 
hangverseny, a hangversenyzök, vagy a lelkese
dés, melyet előidéztek ? De mégis legszebb volt 
az, hogy isten meghallgatá Vörösmarty imáját -— 
mit herczeg Odescalchiné oly megragadólag sza
valt — s legalább a megpróbáltatás idejében, ki
csinyt és nagyot egyaránt, „egy nemes s nagy 
gondolat“ vezérelt. — A két hangverseny 
jövedelme meghaladja az 5000 frtot, mihez termé
szetesen több felül-fizetők is járultak.

* Épen ide tartoznak az erdélyi előkelők 
műkedvelői előadásai, hasonló ezélra. E hó 7-kén 
és 9-kén adták Kolozsvárt a nemzeti színházban 
„Egy csésze thea“ és „Elveszem nőmet“, majd 
„A nyolczadik pont“ és „Chassé croisé“ czimü 
vigjátékokat, igen szép anyagi és szellemi sikerrel.

* Hartleben könyvkereskedése „Eredeti re
génytárt“ ad ki, a már régibb „Külföldi regény
tár“ példájára. A lapok első megjelenendő müve
kül Vas Gereben és Vadnay 3 kötetes regényeit 
emlitik.

* Volt már említve lapunkban Ormós Zsig- 
mondnak az Esterházy-képtár leírását tárgyazó 
müve; immár nyomják is, a herczeg költségén. 
A munka igen terjedelmesen és alaposan fogja 
mind a képtár müdarabjait, mind azok művészeit 
és történetüket tárgyalni és leírni, — mondja a 
hir és azon szakemberek, kiknek a könyv előle- 
ges bírálatra át volt adva, Annál érdekesb hir, 
mert az akadémia palotája, hová a képtár szállít 
tatni fog, a nyáron elkészül.

* Hackländer „Európai rabszolgaélet“ czi
mü társadalmi regénye, magyar fordításban, 
Emich Gusztávnál fog nem sokára megjelenni.

* Kakas Márton és Bolond Miska jövő évre 
egyesült erővel oktatják a közönséget, a mennyi
ben 1865-iki naptáraik helyett együtt adnak ki 
egyet.

* A „P. Hírnök“ értesíti az egykori „Szé
chenyi album“ előfizetőit, hogy Werfer K. kiadó 
megbukása és csödhirdetése daczára, a dicsőült 
örökösei és egy más hazafias kiadó támogatásai 
folytán, lehetségessé vált az említett album megje
lenését mielöbbre ígérni.

* Ormody Bertalan 5—6 íves költeményfü
zért akar kiadni, melyben mind csak zsidó tárgyú 
versek lesznek, „Héber lant“ czim alatt. A F. L. 
„szerző elismert tehetsége mellett“ szives fogad
tatást jósol neki. Annyi áll, hogy legalább változ
tatja a hangot az irodalomban.

* A tervezett uj humoristikus lap se Sátán, 
se Macskazene nem lesz, mert megindítására 
nem adatott felsőbb engedély.

* Még egyszer figyelmeztetjük a t. közönsé
get a magyar képzőművészeti társulat sorsjátéké
ra. A húzás mindenesetre ehó 18-kán lesz, s igen 
szép képeket lehet 50 krért nyerni. — Ugyan itt 
említjük meg azt is, hogy a szembajban szenvedő 
szegény festész, Mezey, gräfenbergi útjára e tár
sulattól 50, tagjaitól pedig 39 forintot kapott. 
Vajha nemes művészet-pártolók e csekély össze
get kipótolnák az elégre. A társulat helyiségében 
aláirási ív van e czélra kitéve.

* Főuraink még nem végezték be el- és 
előadásaikat. Már nagyban készülnek a nagyhé
ten szinrehozandó darabokra. A nőket Prielle Kor
nélia, a férfiakat Szerdahelyi tanitja. A „Női kö- 
nyek“ czimü fordított uj vígjátékból már próbát 
is tartottak a nemzeti szinpadon.

* Buda város kapitánysága felszólitá szín
házunk intendánsát, hogy nyáron a budai szín
körben, télen pedig a várszínházban minden héten 
tartasson egy pár előadást a pesti magyar színé
szekkel. Az intendáns és szinészek erre készek, 
— csak a comité beleegyezése kell még hozzá.

* Még csak egy jótékony előadásról. A hely
beli reform, gymnasium nehány növendéke múlt 
vasárnap, kisded magánkörben, „Szilágyi szaba
dulását“ adta elő, ezt megelőzőleg pedig néhány 
zenedarabot játszott, végül egy 4 éves kis fiú sza
valta „Szülőföldem szép határát.“ Egyszerű kis 
mulatság volt ez, melynek legnagyobb értéke a 
gyermeki jóakarat volt. A jövedelem — ß0 frt — 
a kenyérosztó bizottság kezébe jutott. Éljenek a 
kis művészek.

* Egy munkás 120 drb. XVI. évszázbeli ma
gyar pénzt talált ásás közben, Bukurest mellett. 
Remélhetőleg a mi két múzeumunknak is jut be
lőle.

* Thackeray bevégzetlen maradt regénye ;
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„Denis Duval“ — önéletirat alakban — a „Corn 
hill Magazin“ legközelebbi füzeteiben fog megje
lenni. Dickenstől is hirdetuek május elejére egy 
új regényt; Tennysontól pedig egy angol-történeti 
költői elbeszélés van sajtó alatt.

* Feuillet „Montjoy“-ja Párisban immár 
szerencsésen elérte 110-ik előadását. A ezimszere- 
pet a 60 éves Lafont adja minden este fáradhat- 
lan kitűnőséggel.

* Görögországban ez idő szerént 55 folyó
irat jelenik meg; Athénben 3d lát közülök napvi
lágot.

* A „Zw.“ LacépéderŐl, a hires természet- 
búvárról, azt a furcsaságot közli, hogy fiatal korá
ban , mint a Gluck-zene nagy bámulója, nem 
elégedett meg dalok zenére tételével, hanem egy 
egész regényt, még pedig Fénelon Telemaque-ját 
szedte kottára.

* A párisi lapok igen nagy méltatlankodás
sal emlegetik, hogy az új operaház csarnokának 
fesztészi ékitése Baudry Pálra, egy úgyszólván 
egészen ismeretlen művészre, van bizva. Eddigelő 
nem lehet róla egyebet tudni, mint bogy kiváló 
előszeretettel viseltetik a leplezetlen alakokhoz. 
De a császári rendeletén változtatni nem lehet s 
Baudry már el is utazott Velenczébe előtanulmá
nyait megteendő.

* Gutzkow Károly, a leghíresebb élő német 
regényíró „Argula von Grumbach“ czimü történe
ti regényen dolgozik. A történet a reformatió ide
jében játszik s hősnője, Luther kortársa , fontos 
szolgálatokat tett a vallásújitás ügyének.

* Kösting Károly nem rég emlitett „Colum 
bus“ czimü tragédiája immár nyomtatásban is 
megjelent, s mint a külföldi lapok írják telve köl
tői erővel és emelkedettséggel. Nem régiben ad
ták Hannoverben s igen jól fogadták ott is.

UJ KÖNYVEK. *)
II. RÁKÓCZI FERENCZ BUJDOSÁSA. Szalay László 

által. Első kötet II. füzet. ,(Pest, 1864. Lauffer Vil
mos kiadása). 145—304 1, Ara 1 frt 20 kr.

MAGYAR NYELVTAN. Irta Riedl Szende, bölcsészet- 
tudor, a pesti kir. kath. főgymnasiumnál a bölcsé
szet r. tanára, a magy. kir. tud. egyetemnél az ösz- 
Bzehasonlitó nyelvészet m. tanára, a magy. tudom, 
akadémia s a helsingforsi finn irodalmi társaság 
tagja stb. (Pest, Pfeifer 1864). 311 1. Ára ?

ERDÉLY A RÓMAIAK ALATT. Kútfők nyomán irta 
Vass József, kegyes szerzetbeli áldor, gymnasiumi 
tanár, s a magyar tud. akadémia levelező tagja. Az 
erdélyi Múzeum-egylet által a Haynald-dijjal jutal
mazott pályamunka. Erdély térképével. (Kolozs
várit, 1863. Stein I. bizom.) 196 1. Ára ?

AZ ERDÉLYI MUZEUM-EGYLET ÉVKÖNYVEI. Má
sodik kötet, második füzet. Szerkesztette Brassai 
Sámuel m. i. Három rajztáblával. Bolti ára 80 kr. 
(Kolozsvárit, 1863. Stein J. bizom.)

IBOLYA-BOKOR. Beszélygyüjtemény. Irta Balázs Fri
gyes. I. kötet. 16r. 154. 1. Ára ? (Stolp bizománya, 
Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
M. L. urnák Deézs. Vettük a levelet és küldeményt. Az 

utóbbi, úgy látszik, könyvszerűleg indul, s ily formá
ban a Koszorú alig használhatja. A költemények is 
itt vannak, de nem azért „nem használhatók“ mert 
„hangjok nem talál a korral, mely más fogalmakat

*) 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.

más érzelmeket nevelt“ hanem azért, mert nagyon 
is meghallanák ott, a hol nem kell. Szives üdvözlet!

A lévai t. kaszinó és t. V. J. úr alapítványi kamatját 
10 ftot vettük és már a pénztárnok kezébe szolgál
tattuk.

PPP. Kolozsvár. E név rébusz egy kis latinsággal meg
fejthető. Dehogy küldjük mi vissza Mress Arcb'et.

O. Th. urnák, Zürich. Reméljük azóta vette a Koszorú 
számait. Az ismertetés bizony még eddig elmaradt, 
nem akadván rá alkalmas egyén. Üdvözletünk az 
új pályán !

A csermely. A „bimbó“ melyről levele szól, még csak 
rügy, mint a kertészek mondják alvószem, várjunk 
vele mig fejlődik belőle valami.

Zs. Lajos. Emléksorok. Természetesen kijő ; a mellé
kelteket majd meglássuk, van bennök valami.

„Magyar“ álnévnek. Irigyeljük önérzetét, mely leve
lében nyilatkozik. Ha nekünk annyi volna ! De szin
te restelljük kimondani, hogy ez önérzetet nem ta
láltuk igazolva a költeményben. Némileg gyakorlott 
verselés, egyéb semmi. Különben köszönet a buz
galomért.

Dal a tavaszhoz. „Már két hete hogy beküldötte ön,“még
is azóta se meg nem jelent, se nyílt levél nem ment 
róla. Ez bosszantó, persze, kivált minthogy „köze
ledik a tavasz.“ De mi azt tanácsoljuk : várjon vele 
hét tavaszt: s ha akkor is fel akarja vétetni, hát ak
kor felveszi a Koszorú — ha él. Most nagyon, de 
nagyon zsenge.

T A R T A L O M .
Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S. 

— Sírversek. Vörösmarty. — Az ur keze. (Beszély.) Abo- 
nyi L- —Karácsony estéjén. Dalmady Gy. — Az Asztalos
od. y. i. — Irodalom. — Külföldi szemle. — Zene. Bar- 
talus I. — Vegyes. — Uj könyvek. Nyílt levelezés.

W&F" Teljes számú példányokkal még: szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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! M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
! S z e ik e s z tÖ  s z á l l á s a ,
I hová a dolgozatok, előfize

tési pénzek, reclamatiók is 
I küldhetők : Üllöi-úí és 3 |
j pipa-utcza sarkán, 11. sz. I

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVKLTSÉO 

K Ö R É B Ő L .

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

Előfizetést elfogad s a lap 
I szétküldését is kezeli Emich 

Gusztáv kiadó - hivatala : • 
Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. MÁRCZIUS 20. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 12. SZÁM.

AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

(Folytatás.)

Hogyan lett a XVII. és XVIII. század 
Francziaország irodalmára nézve oly ter
mékenyítő, s kora az u. n. franczia remek
irodalomnak? Ú gy, hogy a fentebb emlí
tett két körülmény együtt feltaláltatott. — 
V. Károly sokat erőlködött, hogy az iroda
lom iránt némi hajlamot gerjeszszen fel tar
tományaiban, bizonynyal azért, hogy za
vargó nemeseit elvonja harczias törekvé
seiktől, s finomítva erőtlenítse őket. Mert, 
mint D'Alembert megjegyzi, az irodalom 
művelése egyike a legesalhatlanabb eszkö
zöknek az ország nyugalma fentartására a 
monarchiákban, holott ép ezen dolog a 
respublikáknak veszélyes, — mert nagyon 
elfoglalván az elméket, hidegekké teszi min
den más dologhoz. Tehát a nemesség ha
talmának gyengítésére használható eszköz 
az irodalmi műveltség terjesztése. I. Fe- 
rencz nem ily czéllal, hanem valódi ügy
szeretetből igyekezék finomítani nemessé
gét; de ez fentartotta ősei harczos hajla
mát, s még a történelemben eléggé kitűnt 
királyi udvar példája sem vonhatta el az 
ősi harczkedveléstől. És bizony Franczia- 
országnak e korbeli irói, még a legjelesbek 
(Montaigne, Amyot) sem hasonlíthatók a
XVII. századéihoz (Malesherbes, Corneille, 
Racine), úgy hogy franczia elme a XVII, 
századig alig is alkotott remeket, holott 
Angolhonnak, melyben az előkelő osztály 
már előbb képzett és finomult vala, nehány 
remekíróját, többek közt Shakspearet, em
líthetni azon időből. Utóbb máskép lett.

A XVII. századbeli franczia eléggé harczos 
maradt ugyan, de műveltségével is túlha
ladta Európa minden népeit, s igy feltalál
tatott: a finom izlésíí előkelők és az osz
tálykülönbség, — a nagyok műkedvellése, 
utánozva a kitűnésre vágyó sőt ezért 
versenyző polgárság által, Íróinak szemé
lyes kitűnésre, aristokraták fénykörébe vá
gyódása. Ekkép idéztetett elő a XVII,
XVIII. századok nagy ideje, melyben e 
nemzet nyelve és irodalma legfensobb klasz- 
szikai kifinomulását nyerte. Soha — mond 
Burke — egy nemzetnél is oly becsültek, 
ünnepeltek, kegyeltek nem voltak az irók, 
mint Francziaországban ama finom és nagy- 
zó aristokrataság korában. — E hajlamok 
azonban lassankint hanyatlottak s velők az 
irodalom is, — lassankint a régi classicis- 
mus helyébe gyakorlatiasság és hasznos
ság-vadászat állott. Előtérbe lépett s a tár
sadalomban főhatalmat foglalt el a népies
ség. Ennek most már az u. n. exact tudo
mányok tetszettek. Módjában lett rendes 
és díjazott irói osztályt állítani. Természe
tes, hogy ezek tudományt, nem szépirodal
mi remekeket kívántak adni, semmit sem 
gondolva a franczia nyelv műveltségével, 
hibátlanságával, mely tulajdonokat azok 
szokták fentartani, kik lenézik a tudomá
nyok piszkos közéleti foglalkozásait, a ter
mészet, a nyers és durva természet körüli 
forgást. „Tanulj -— Írja a nagy aristokrata 
lord Chesterfield fiához — tanulj főkép törté
nelmet; de ne a régi idők ama mesés, ho-
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mályos históriáját, annál kevésbbé az ás
ványok, növények, állatok ama piszkos 
históriáját. Csak az újkori egyetemes törté
net neked való, — legfölebb az utóbbi há
rom, vagy negyedfél század története.. . “ 
Anyagi dolgokról, vagyis a tapasztalati 
tanulmány-tárgyakról nem lehet ama klasz- 
szikai fenséggel Írni, — s nem is erőlköd
nek rajta. Tudományos iró keveset ad a 
stilra. Tudja, hogy itt a tapasztalásra, kí
sérletekre, tantételekre esik a fősiíly , s 
hogy legközelebbi vetélytársa vagy utódja 
felülhaladja, ha újat talál, ha a tudományt 
előmozdítandja, akármilyen stilja lesz is. 
Tudja, hogy nevét csak uj eszmék, uj fel
találások örökíthetik. Látjuk, hogy a leg
nagyobb tudományos elméket könnyen fe
lülhaladja egy uj buzgó kutató, — bár 
amannak érdemei hasonlíthat!ami 1 nagyob
bak is ; mert amaz feltalált, ez alkalmazott, 
amaz épület-alapot készített, ez épített reá. 
De a szépművészetekre nézve, melyek kö
zé sorozhatjuk a szépirodalmat is, az iroda
lom legközebb ágát, —  ezekre nézve nem 
úgy van a dolog, mint a szorosb értelem
beli tudományok és gépészeti s efféle dol
gok körül. Az ősi műszerzők rendesen leg
nagyobbak, az első műszerzőket nem köny- 
nyen haladja meg az utóbbi, — mert az 
irodalmi emberre nézve a stil a fődolog, 
sőt minden, — itt örökké a szép eszményé
vel foglalkoznak. Lehet másoknak nagyobb 
gondolatuk, de ha kifejezésüknek annyi 
bájt, a kedély azon elevenségét, az alak 
azon kedvességét — mit a megszokás tesz 
kivált vonzóvá — megadni nem tudják : 
nem lesznek szerencsés vetélytársakká. 
Lehet a műnek erőteljes és idomos alkata; 
de híjába! a művész a kecses tartás (atti
tude) és ruházás (draperie) kidolgozásában 
tűnik ki. A kifejezés a fődolog szépirodal
mi művekben; értvén az eszmék szép ren
dét, a gondolatok felkeresésének és össze
állításának ügyességét, a nyelvezetnek és 
tartalomnak összehangzását. Ebben pedig 
minden szerző saját móddal bir. És a ki e 
tekintetben remeket alkot, nemcsak művelt 
pártolóinak becsű lését, hanem az utókor 
tiszteletét is megnyerte, azon utókorét, 
mely a jelenidők nagy művészeinek törek-

•

véseit gyakran semmibe veszi, az előbbi 
idők szellemi hőseinek varázs hatalma alól 
megmenekülni nem képes. Amerikában ma 
is Shakspeare, Fielding és kortársaik a 
műizlés tői vény adói. — Elismert igazság, 
hogy az utókori irók elődeik gondolatait 

I átvehetik, találmányaikat sajátjaikul árul- 
i hatják, felfedezéseiket, tudományukat fel

használhatják : de stiljokat el nem csenhe
tik, s a stil elsajátíthatlanságán alapúi a 
lángelmék halhatlansága felőli szép álom!

íg y  látjuk a dolgot többek közt, Fran- 
cziaországban. A mint a népelem felül ke
rült, az irodalmi emberek kimenekülnek az 
udvar és nemesség kegyurasága alól, a posi
tiv és exact tudomány, melyről eleinte csak 
1718-ban kezdtek gondolkozni, több figyel
met von magára s nagyobb gonddal tanul
mányozta tik, s igy Francziaország irodai - 

I mi virágzása megszűnik, mtíizlési választé
kossága, finomsága alászáll. Természetes 
eredménye ez a régi Hellász és Róma, sőt 
önklasszikusaik mellőzésének ; mert a gya- 

: korlati tudományokhoz fordult elme szakí
tani szeret a régiséggel. A természettanban 
mindig a legújabb felfedező a tekintély; a 
régi írókhoz legfölebb az tekint néha visz- 
sza, ki a tudomány történeteivel bibelődik, 
— mi mellékes szükség, — vagy ki a kí
váncsiságot akarja érdekelni azon téve
désekkel, melyek a tudomány fejlődése 
folyamában felötlöttek, — melyek mint 

I egy nagyhírű bíráló mondja, sokszor meg- 
j  rövidítették a czélhoz vezető utat. íg y  áta- 

lánossá lesz azon felvétel, hogy a tudomány 
kivette, magába felemésztette a régiségből 
a mi abban tápláló lehetett, a rendszer meg
alakúit, az elvek teljesek, a tudományos 
eszméknek csak héjai találhatók a múltban, 
melyeket eldobhatni. — Helyén lehet e 
nézet a „tudományok“ körében, hol mint 
egy költő mondja: az igazság a kor szü
löttje, de ne vigyük át oda, hol helye 
nincs. Ne óhajtsuk oly mohón az előhala- 
dást, hogy oly dolgokra nézve is megves
sük a régiséget, mikre nézve azok megveté
se nem egyéb lenne, mint az emberiség 
örök mestereitől való elszakadás.

D 'A lem bert már 1750-ben megjegyez- 
I te ezen irányát az újabbkori fejlődésnek



267

s mint a tudomány előmozdítóját örömmel 
üdvözlé, de mint az ó-kori szépirodalom 
mellőzését fájlalá és saját éles és ékesszóló 
módjával kimutatá, hogy Francziaország- 
ban e tájon több magasztos elvek napfény
re hozattak, a tudományos dolgok felőli 
itélhetés könnyebbé tétetett s a gondolkozó 
emberek száma szaporodott ugyan, de az 
irodalmi szépművek, t. i. a jelesek, kevesed- 
tek. És elmondá, hogy a mint Demetrius kora 
következett Demosthenesére, s Lucernásé és 
Senecaé Ciceróéra s Virgilével, úgy XIY. La
joséra az övék. így  lett Francziaországban, 
igy lett másutt nagyobb mértékben. Ott az 
aristokratia még egy ideig megtartóztatá az 
irodalmi Ízlés alásülyedését. Az akadémia 
felett annak szelleme állott őrt, s ha módot 
nyújtott a legnagyobb mathematikusoknak, 
hogy csendben fejtegethessék tudományuk 
nagy igazságait, de egyszersmind erkölcsi
leg kényszeritette, hogy dolgozataik a mtí- 
izlés finom szabályzóihoz az előkelőkhöz 
intéztetvén, el ne satnyúljanak, az előadás 
régi mestereitől nagyon távol ne maradja
nak. íg y  az akadémia tudósai egyszersmind 
művelt ízlésű férfiak maradtak. Buff on, D 'A
lembert, századuk legelső rangú tudósai, leg- 
magasb tudományos eszméiket nemzetök 
klasszikusainak nyelvén, a képzelet ragyo
gó színeivel; egyszersmind a felfejtő ész 
egész erejével adták elő, — s e  nemes mód 
máig is sajátja maradt a franczia akadémiai 
körnek, mert Arago csak most halt meg, s 
Babinet — és Littré, Ampere Rémusat és 
Renan máig is javában élnek és Írnak.

Spartának nem volt irodalma. Meg
volt a társadalmi egyenlőtlenség, de a fen- 
sőbb osztályt az alsótól, a sajátlag el sem 
ismert osztálytól, erős korlátok zárták el, 
melyeken áttörni semmi nemes igyekezet
nek sem lehetett. íg y  aztán, ha volt költő
jük, a harczi dalos Tyrtaeus, az athéni 
volt, — s ha valami irodalmi mű forgott 
Spártában, az ama vándor bölcsészektől 
került, kik Görögország más tájairól tévén 
körútat, Spártába is betekintettek. De iro
dalmuk csakis harczi dalokból állott, jelle
mükhöz képest, és a finomultság azon hiá
nya , mely nemzeti véralkatukból s társa
dalmi intézeteikből egyaránt folyt, aligha

engedte volna, ha valaha Íróik támadhat- 
| nak is, hogy nemzeti irodalmuk létesüljön.

Norvégiának sincs irodalma. Nincs 
| benne társadalmi egyenlőtlenség; nem tud

na mit adni méltót íróinak.
Híjába! Oly tartományokban, hol 

aristokratia nem létezik, sőt ellenében a 
nemzet vérébe átment gyülölség található, 
s hol az anyagi érdek, a kereskedő népál- 
lamok elve uralkodik : ott a költők, elegáns 
történetírók s a szerzők azon egész faja, 
mely a homéri elemből fejlik ki, csupa fe
lesleg hiábavalóságnak tekintetik, — s 
csak a „népszerűtudomány“ — mely mint 
gondolhatni nem sok irodalmi ékességet 
vagy lángelmét kíván, tekintetik legfelebb 
méltónak a buzdításra. Holott művelt elő
kelők hazájában a költők és irók úgy 
tekintetnek, mint a fensőbbek fényűzésé
nek legfőbb tényezői, — s azon tiszteletnél 
fogva, melyet a lángész természettel kivív 

I magának, nagy tisztességben részesülnek.
De hát a népuralmi államokban ön

ként megszülemlenek a tudományok ? 
Amérika legalább nem nagy hajlamot ta- 
núsit az elméleti dolgokhoz, például a ter- 
mészet-buvárlathoz. Ezt Tocqueville úgy 
magyarázza, hogy nincs idejök az effélék
re s átalában demokrat államokban kevés 
is ilyekre a képesség. Sajátságos, hogy al
kotmányos monarchiákban a hasznos is
meretek művelése a demokrat elemhez vari 
köttetve s azon arányban fejlenek ki azok, 
melyben ez fölebb emelkedik; a kereskedő 
népeknél pedig, mint Carthago, Velencze, 
Holland és Amérika példáikból láthatni, 
ha az alkalmazott tudományok gyakorol
tatnak s divatoznak is, de épen ezen isme
retek alapjára, a tudomány elveinek fejtege
tésére alig van tekintet, s ily körökben fel
fedezés alig létesül. Pedig amott a legmé
lyebb elméleti kutatások, feltalálások ala
csony eredetű emberektől erednek, oly 
időkben, mikor az aristokratia mellett a 
népelem felvergődni, feljutni kezd. Ily tár
sadalomban van elég anyagi erő és szellemi 
erély a javításokra ezélzó találmányokhoz; 
ellenben nincs meg a kereskedői államok 
túlzott és kizárólagos haszonkeresése és az 
időhiány! Legalább Anglia példája ide
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mutat. Á legjeíesb feltaláló elmék az alnép- 
bői kerültek ki, az aristokrataság teljes 
uralma alatt, s — mint az előbb mondot
takból következik, inkább a király, mint 
egyes patríciusok által pártoltatva. A ki
rályi kormány tudja, hogy az uralkodásnak 
dicsőségére válik, minél több jeles elme ta
láltaik a nemzet kebelében, — egyes fő
urak pedig inkább ama koméri fajt kegye
lik, mely rendesen elég művelt és kellemes, 
mintsem a geometrát vagy az állatbonczo- 
lót, — amaz fásult kedélyű hideg okoskodó 
lehet, eme pedig tán nem is épen tiszta 
vagy szagtalan. . .

Az is természetes, hogy a városi zaj 
és zörej akár a tudományos nyomozó, akár 
a szépirodalmi ember elméjét folytonos el- 
szóródásnak teszi ki s igy alkalmatlanná 
fensőbb törekvésekre, melyekre tán előbbi 
törekvés vagy képeztetés indítaná. Gyakran 
találjuk a nagy elméket városi élet ügyleti 
zajában is ; de úgy látszik, hogy az ilyek 
megosztották magokat, a városban az ügy
letnek , a vidéken a tudománynak élnek. 
„Mezőn vagyok, mond a nagy Bacon egy 
levelében, s ime küldöm neked mezei gyü
mölcseimet, a tudomány magas kérdései 
felőli gondolatimat. Városban elnyomja az 
ilyeket egyéb dolog.“ Az igaz, hogy a 
magas tudományi foglalkozástól, ha már 
fárasztóvá lesz, olykor-olykor megszűnni 
s az ész legmagasb foglalkozásait a közéle
tiekkel , vagy a bölcselkedést az értelem 
száraz munkáival felcserélni nem ártalmas, 
íg y  történt, hogy Byron, ki pedig nem 
volt kénytelen mással foglalkozni mint 
gyönyörűségére valóval, egy Ízben az ar- 
méniai nyelv tanulására adta magát, hogy 
ekkép lelkének más tehetségét is foglal- 
kodtassa, nem egyedül a képzelmet, s hogy 
e tehetsége meggyöngüléséből származha
tó alább eséstől megóvja magát. Ha a fo
lyamot egy időre megrekesztjük, meggyül 
vizének tömege, s ha majd gátját elhárí
tod, jó darabig erősb rohammal fogja futá
sát folytatni. íg y  a városi élet elszóródásá- 
ban bedugult képzelődési eret megnyitja 
és megerősíti a mezei élet, s oly élénksé
get ad neki, melylyel nem bírhat, ha min

dig kiadván a mit teremt, maga magát ki
emészti.

De e külső élet ügyletei oly sokak le
hetnek, hogy nemcsak elgyengítik, hanem 
teljesen el is fojtják a feltaláló erőt; mint 
sok kereskedői községek fensőbb eszme 
nélküli szellemvilága mutatja. És átalában 
is igaz, hogy a városi élettől föl nem 
emésztett társadalomban többen képesek 
az u. n. nemesb életmódra mint a kereske
désre. A kétféle elem közt még a nevelés- 
mód is különbséget tesz. Ott az ifjú az is
kolában is érzelmekkel, eszmékkel foglal
kozik, onnan kikerülve egy ideig szabad,
— vadászatra s más nemes mulatságra for
dítja élete legszebb idejét; — emitt iskolá
ban is főkép számolásról van szó, s az is
kolából a számoldába lépnek át. Ez tesz 
különbséget a kétféle állam vagy társada
lom üzérei közt is. Az megunja a kereske
dést, mezei jószágot szerez, és elvonni oda 
s ott építgetve, csinosítgatva, parkot, ker
tet rendezgetve s máskép költekezve, mű
vészien és szépszellemüleg munkálva jut 
tönkre vagy végzi életét; — emez, az igazi 
kalmár, pénzt tesz félre, annak kamatait 
szedi, egy kis villát vagy házat vesz s igy  
nehány év alatt csupa unalomból hal el.—  
Valóban csak a nemesen képzett ember 
képes, miután az élet terheit lerakta, szel
lemi élvek közt s nemesben végezni.

De, hogy az irodalomhoz visszatér
jünk, feltűnő, hogy Amérika, azoknak, kik 
az irodalmat a nemzeti nagysághoz tarto
zónak vallják, nem igen örvendetes lát
ványt mutat fel. Mentegetői azt hozzák fel, 
hogy azért nincsenek nagy tudósai, derék 
művészei, mert ilyekre szüksége nincs is. 
Ott van az angol irodalom, feltalálnak ab
ban mindent a mi kell. Nézetünk szerint e 
jelenséget máshonnan kell magyarázni. 
Irodalom — a szó magasztosb értelmében
— ott létesülhet, hol van ugyan elmesur- 
lódás, versenyzés, de nem igen nagy és 
nem fajúit szerencsevadászattá. Kell fel
sőbb rangosztálynak lenni, hová a jeles el
mék törekedjenek; de ha a kor egészen 
szerencse keresésnek adja magát, az elmék 
oly útra térnek, mely nem szellemi kitti
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nésre, hanem anyagi kincshez vezet. Ily 
válság pontján állott Angliában a társada
lom, midőn belőle Amérika első angol-szász 
lakói kiváltak. Előkelőséget nem hoztak

magokkal, melytől ösztönt, magas pártol- 
tatást nyerjen a szellem, s igy kereskedési 
üzletvágya uralkodott a társadalmon s ez 
vett erőt az írói karon is.

(Folytatjuk.) IMRE SÁNDOR.

R E G E  A C S Ő D  A - SZ  A-R V A S R Ó L.*)

*) Ének a „Buda haláláéból.

Értek vala éjszakára 
Kur vizének a partjára;
Folyó víznek partja mellett 
Paripájok jól legelhet.

Monda Hunor: itt leszálljunk, 
Megitassunk, meg is háljunk, 
Monda Magyar: víradattal 
Visszatérjünk a csapattal. —

Haj, vitézek! haj, leventék ! 
Micsoda föld ez a vidék,
Hogy itt a nap száll keletre f 
Nem, mint máshol, naplementre?

Szólt egy bajnok: én úgy nézem, 
Hogy lement az déli részen.
Szólt egy másik: nem gondolnám : 
Ott vörösük észak ormán.

Folyamparton ők leszálltak, 
Megitattak, meg is háltak,
Hogy majd reggel, víradattal 
Hazatérnek a csapattal.

Szellő támad hüs hajnalra, 
Bíborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy-merészen 
Ott szökdécsel, túl a vízen.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Nosza rajta, gyors legények ! 
I^rjük utói azt a gímet.
És — akarva, akaratlan —
Űzik ismét szakadatlan,

Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fü kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni feljövének 
Hős fiai szép JEnéh-nek :
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egy testvér, Ménrót fia.

Otven-ötven jó leventét 
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra, 
Fegyverkeztek könnyű vadra,

Vad előttük vérbe fekszik,
Óz vagy szarvas nem menekszik ; 
Elejtették már a hímet —
Üldözik a szarvas-gímet.

Gím után ők egyre törnek 
Puszta martján sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve 
Sohasem járt, eltévedne.

De a párducz, vad oroszlán 
Végig üvölt a nagy pusztán,
Sárga tigris ott kölykezik,
Fiát eszi, ha éhezik.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek ;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Már a nap is, lemenőben,
Tüzet rakott a felhőben ;
Ok a szarvast egyre űzik, — 
Alkonyaikor im eltűnik.
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Szóla Magyar: hej! ki tudja 
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég mindenfelé —- 
Anyám, anyám, meghalsz belé !

Szóla Hunor : itt maradjunk 1 
Tanyát verjünk : itthon vagyunk ; 
Selyem a fü, édes a víz, 
Fa-odúból csöpög a méz,

Kék folyam ad fényes halat, 
Vörhenyö vad ízes falat,
Feszes az íjj, sebes a nyíl, 
Harczkalandon zsákmány a díj.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek ;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hogy eluntak otthon ülni,
Halat csalni, őzet űzni:
Új kalandra, szebb csatára 
Ereszkedtek a pusztára.

Puszta földön, sík fenyéren 
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint álomban.

Tündér lyányok ottan laknak, 
Tánczot ropnak, úgy mulatnak ; 
Szőve ködbül sátoruk van :
Úgy mulatnak sátorukban.

' Férfi egy sincs közelébe';
De a földi lyányok szépe : 
Lyányai Belárnak, Dúlnak, 
Tiindérséget ott tanulnak.

Dúl királyé, legszebb, kettő;
Agg Beláré tizenkettő;
Összesen mind: száz meg kettő 
A tündérré válni kezdő.

Kemény próba: férfit ölni, 
Kilencz ifjat megbüvolni, 
Szerelemre csalogatni,
Szerelemtől szűz maradni.

Kur folyót ők átalúszták,
Még vadabbak ott a puszták, 
Ember ottan egy fűszálat,
Egy csöpp vizet nem találhat.

A föld háta íölomolván,
Szíksót izzad csupasz ormán, 
Forrás vize nem iható,
Kénköves bűzt lehel a tó.

Forrás keble olajt buzog;
Itt is, ott is égnek azok,
Mint sok őrtűz setét éjjel 
Lobban a láng szerteszélyel.

Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kívánják,
Mért is űzik egyre, nyomba, 
Tévelyítő bús vadonba.

Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett,
Mint tövisét szél játéka,
Mint madarat az árnyéka.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek ;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Vadont s a Dont ők felverik 
A Mejóti kis tengerig; 
Süppedékes mély tavaknak 
Szigetére ők behatnak.

Ott a szarvas, mint a pára 
— Köd előtte, köd utána —
Míg az ember szélyelnézne : 
Szemök elöl elenyésze.

Hóha! hóha! Hol van a vad ? . . . 
Egy kiáltja: ihon szalad!
Más kiáltja: itt van, itten!
A harmadik : sehol sincsen!

Minden zugot megüldöznek, 
Minden bokrot átaldöfnek ;
Gyík ha rezzen, fájd ha rebben : 
De a gímvad nincs ezekben.
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Szittya földet elözönlék,
Dúl királynak dús örökjét; —
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra,

ARANY JÁNOS,

I
Abbul immár nincsen semmi :
Szűzi daczczal tündér lenni;
Vágtat a ló, és a pusztán 
Nagy üres éj hallgat oztán.
■' ■.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek ;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Dúl leáuyi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek ;
S a leventék, épen százan, 
Megosztoztak mind a százon.

Büszke lyányok ott idővel 
Megbékéltek asszony fővel •
Haza többé nem készültek : 
Engesztelni fiat szültek.

Tó szigetje édes honná,
Sátoruk lön szép otthonná,
Agyuk áldott nyugalommá :
Nincs egyéb, mi őket vonná.

Fiat szültek hősi nemre,
Szép leányt is szerelemre ;
Dali törzsnek ifjú ágot,
Maguk helyett szűz virágot.

Hős fiákból ketten-ketten,
Két vezéré kétszer-ketten,
Feje lön mind egy-egy nemnek : 
Száznyolcz ágra ezek mennek.

Hunor ága hűn fajt nemzett,
Magyaré a magyar nemzet; 
Szaporúság lön temérdek:
A szigetben nem is fértek.

így tanulnak tündérséget, 
Szivszakasztó mesterséget; 
Minden éjjel számot adnak,
S minden éjjel úgy vigadnak.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek ;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hang után ők, szembe széllel, 
Fény után ők, födve éjjel, 
Mennek óvást, mennek árnyon ; 
Ki lepét fog, lopva járjon.

Monda Magyar : ez a síp-hang, 
Bátya, bennem végig csikland 5. 
Monda Hunor: vérem' hajtja 
Szüzek árnya-fordulatja. 1

Haj vitézek ! haj elébe !
Kiki egyet az ölébe !
Vigyük haza asszonyunkat 
Fújja felszél a nyomunkat.

Sarkantyúba lovat vesznek, 
Kantárszárat megeresztnek;
A leányság benn, a körbe’ — 
Mind a körbe’, sok az ölbe’.

Nagy sikoltás erre támad ,
Futna szélyel a leányhad ;

• Elől tűzbe, hátul vízbe, 
Míndenkép jut férfi kézbe.

Tündér lyányok ott eltűntek, 
Szárnyok lévén elrepültek!
De a többi hova legyen?
Földbe bújjon? elsülyedjen? . .
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AZ ÚR KEZE.
(Beszély.)

(Folytatás.)

Csörögi János házában a fenebb már 
említett pillanatban igen ellenkező jelenetet 
láthatott volna valaki, ha maradt volna a 
falában olyan, a ki ráérjen benézni az ab
lakon. . .

Csörögi János szemtelen füstöléssel 
káromkodott, . . az ablaknál pedig a sze
gény Juliska, összekulcsolt kezekkel, sírt 
és imádkozott egyszerre. . . — Csak ma 
tudta meg, hogy a közelgő veszély nem 
oly kicsiny, mindennapi természetit, hanem 
irtóztató s végpusztulással fenyegető viz- 
roliam.

Szegény Juliska sírt és imádkozott...
Nem saját élte miatti félelmében sírt, 

hanem minden jó ismerősi sorsát siratta, 
nem a maga életéért könyörgött istenhez, 
hanem a szegény nyomorult faluért, ked
ves szülőföldjéért, melyen szép ifjúsága el
telt, s melynek földjében jó atyja és édes 
anyja nyugosznak.

A vészharang reggel óta szól, s alig 
lehet valami borzalmasabb, mint ebben a 
végtelen nagy csendes félelemben annak 
vékonyhangú sivalkodása.

De van még ennél is megdöbbentőbb 
perez, az a perez, midőn ez is elhallgat. . . 
Ekkor a szív, a lélek megrendül és tudja, 
hogy vagy a vész percze állott be, vagy a 
kétségbeeső ember, minden reményről csüg
gedten lemondva, eldobta a kötelet. . .

A szegény Juliska pedig folyvást 
imádkozott . .

Csörögi János már mindezt jó darab 
idő óta türelmetlen bosszúsággal nézte, és 
közbe oda-odavetett egy káromkodást.

— Hallod-e asszony! a ki erre a vi
lágra . . . . . !  Vége lesz-e már annak a sá-
pogásnak, erre meg amarra........, oktondi,
talán bizony azt hiszed, hogy azzal segí
tesz a dolgon ? azt várd. . . Ha volna, a ki 
unalmas imádságtokra hallgatna, már ré
gen meghallhatta volna. . . Jobb bizony, 
ha nem vesztegeted aszó t.., az időt. Jobb,

ha kapunk az alkalmon, mig az emberek 
odakinn vannak. — A szomszéd óljában 
tudok egy eldugott lélek vésztőt, jer, segíts 
ide átvonczolni. . . Meglehet, ketten elfé
rünk benne. . . Asszony!.. a ki erre, arra 
. . . ., nem hallod ? Még sem mozdulsz ? . .

Az asszony szelíden felemelte fejét s 
halk, könyörgő hangon szólt hozzá:

— Hagyjon kelmed imádkozni.
Ez oly kedvesen, oly meginditólag 

volt mondva, hogy talán, ha egy gyilkos 
rabló állt volna is ott, az is visszahökkent 
volna mind a hangoktól, mind pedig a felé 
fordított jóságos szelíd areztól. Ilyen hely
zetnek ily hatásának kell lenni.

A durva emberre nem ily hatást tett, 
ő csak ellenszegülést láta benne, melyet 
parancsa irányában még eddig nem ta
pasztalt. Ugyanazon perezben, midőn az 
utolsó kérő hang ellebbent a nő ajkairól, 
durván elrántotta ;az ablaktól a szoba kö
zepére. . .

— Nem hallottad ?...  szólt, a nőt a 
vonczolás után karjánál fogva szilaj on fel
emelve.

— De igen! minden szót hallottam!
— S még sem akarsz jönni ?
A nő egy pillanatnyi küzdés után ha

tározottan felelt:
— Nem!...
— Miért ?.. hogy mered ezt monda

ni?. . kiáltott^vicsorgó dühvei.
— Mert az vétek; mert az lopás , . . .  

irtóztatóbb, vétkesebb lopás bármely hara- 
miaságnál, elrabolni utolsó menekvési esz
közét felebarátunknak . . .  az annyi, mint 
megölni az embert.

— Ejnye, hogy a . . . . ,  szitkozódék 
a dühös ember, — felebarát nem felebarát í 
maga az ember az első. — Ne gondold, 
hogy ezek az igaz keresztyének másként 
gondolkoznának most mint én... Itt hagy
nának ám ezek veszni bennünket mint az
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ebet. Vagy talán abban bízol, bogy téged 
megmentenek. — Mozdulj, indulj...

A mint látszott, az istentagadó csak
ugyan kívül esőnek hitte magát az emberek 
szeretetén.

Az asszony felnézett, még pedig némi 
kis bátorsággal nézett az ember szemébe. 
Ezt még nem merte tenni soha.

Vannak perczek, midőn a gyenge, de 
különben tiszta lelkű halandó, a gonoszszal 
szemben, hirtelen átérzi szellemi és erkölcsi 
felső bbségét, s szennytelen öntudatának 
egész ereje felvillanyozza. Épen ily perez 
volt ez a szegény s oly sokat szenvedett 
nőre nézve. Többnyire a vész közepén 
szoktak ily perczek előállani. — Míg a 
gonosz istentagadó, érezve, hogy nem biz- 
hatik az emberekben, izgatott perez eiben 
most is csak vétkes menekvési eszköz ökről 
gondolkozhatott, addig a vallásos nőnek 
megmaradt legerősebb, legmegbizh atóbb 
támasza, az istenben való bizodalom.

A mint igy nézett bátran, ismét megszó" 
lal, de most nem könyörgő, hanem némi
leg felsőbbséget éreztető, határozott han
gon :

— Hagyjon kelmed imádkozni! ..
— Indulj.. Mozdulj ...  erre meg amar

ra! mig szépen beszélek, rivalgott a színé
ből kikelt dühös ember.

Az asszony nem mozdult, még csak le 
sem süté szemeit, a helyett szép csendes 
higgadtsággal beszélni kezdett :

— Sokat tűrtem, nem hiszem hogy 
túrt volna valaki annyit az életben. —  
Tűrtem azért, mert szerettem kelmedet, —  
s mert reménységem volt, hogy sokára 
bár, de egykor mégis sikerül jó és istenfélő 
emberré tennem. . . Itt van a pillanat, a 
legborzalmasabb pillanat a mi lehet az élet
ben, midőn eldobja mindenki a legutolsó 
szalmaszálat is, melyhez fogódzhatott, s 
várja az istentől azt, a mit többé semmitől 
mástól várni nem lehet, — a segítséget... 
Segít is a benne bízókban. . . Térjen kel- i 
med az istenhez.

Itt azután a nő hirtelen nyájasan ké
rővé változtatta hangját.

— Jöjjön kelmed, jöjjön.. .  a megté-

rőknek nyitva áll a mennyek országa . . . 
jöjjön, és imádkozzék velem.

A bősz ember szemei véresen forogtak 
az egész beszéd alatt... s amint a nő meg
pihent beszédében, fogcsikorgatva szisze
gett reá:

— Még csúfolódni mersz . . .  a ki 
azt a. . .

A nő szeli den folytatá tovább:
—- Meg van írva, hogy a mennyek 

ura egy megtérőnek jobban örül, m int. . .
— Ejnye, hogy a . . .  rivalgott közbe 

az ember.
— Az isten, a mennyek ura, a k i . . .
— Nem hallgatsz!.. Nem hallgatsz! ..
— A ki oda fenn lakik az égben . . . 

a ki . . .
— Ejnye, semmirevaló bestye, hát 

csakugyan nem akarsz hallgatni. . .  kiáltott 
dühében toporzékolva az ember s szélyel 
tekintgetve, mi esik könnyen a keze ügyé
ben.

— A ki életet adott, teremtett, az meg 
is tudja tartani az életet.

— N e! n e! nesze . . .  majd megterem
telek, majd megtartalak én ... ordított a 
dühös ember, miután hirtelenében mit sem 
kaphatott kezébe, öklével szórva az title- 
geket a nő arczára s vállaira, — hiszen 
csak akadt volna kezembe valami, majd 
megkeserülted volna, a ki . . .

A nő, ki ez ütések közben lerogyott 
volt, felkele s hirtelen odafutott a kemen- 
czéhez, a sutból elővett egy sulykot.

Nem azért volt ez, hogy meneküljön, 
se nem azért, hogy védje magát. . . hanem 
talán azért, hogy fegyvert adjon önmaga 
ellen.

Határozottan odalépett a bősz férfi elé? 
ki dühében se eget se földet nem látott? 
feléje nyujtá a sulykot s szólott mintha pa
rancsolná :

— Itt van!.. E vvel!..
A dühödt embernek sem kellett egyéb, 

mint bőszült vad a prédát, ragadta meg a 
sulykot, s ugyanazon perczben egy irtóz- 
tató ütést tett vele a szegény nő fejére. . .

Elég volt ez egy ütés, — a szegény 
nő eszméletlenül hullott lábai elé. Talán ő
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maga sem akarta másként, talán ő is igy 
óhajtotta.

E perczben hallgatott el a vészharang, 
e perczben állott be az a borzasztó feszült 
csend, a melyről fenebb szóltunk, s mely 
a vész utolsó pillanatának kezdetét jelzi.

Az ember ott állott a holt test fölött, 
homlokához emelte kezét, s lehetetlen volt 
nem arra gondolnia a mit tett.

— Ihol van ni! — szólt magában —- 
biz ezt agyonütöttem ... nem akartam eny- 
nyire menni, de biz e megesett.

Akármely gonosz istentagadó és elve
temült bűnös legyen is valaki, csodás, de 
mégis úgy van, hogy midőn gyilkossá lesz, 
átérzi annak teljes borzalmát. . . A lélek, a 
lelkiismeret, mely eddig aludt, lázadt fel 
benne. S az a lelki mardosás tele van a 
kín, a rettegés borzadályaival . . rémeivel.

Csörögi János is borzadt és megráz- 
kodott. . . Olyat érzett, a mit még eddig 
nem. Azt érezte, hogy gyilkos. . . Ezt ez
előtt úgy hitte volna, hogy oly könnyű 
dolog; midőn meggyőződött, hogy csak
ugyan úgy van, szédülni érzé fejét, félt, 
rettegett. . . Szorongva tekintett szét a szo
bában ama rögtön felébredt ösztön szerint, 
ha nem látta-e valaki. . . Nem láthatta sen
ki, de mégis úgy rémlett előtte káprázatai- 
ban, mintha e szeme előtt homályosuló fel
hők mögül egy irtóztató nagy szem meredt 
volna reá.

— Mi volt az ? Ki volt az ? — kérdé 
magától rettegve.

E pillanattól kezdve félni kezdett egy 
láthatatlantól, melyet szüntelen felette le
begni, szüntelen vele járni hitt.

A gyilkos, midőn igy megborzad a 
tettől, egyszersmind hirtelen érzi azon féle
lem parancsát is, mely saját biztosságáért 
remeg. . . Félénk, gyáva lesz. . . Súlyos 
bünhödése s szégyenteljes halála jut eszé
be. Minden igyekezete azon van, hogy 
magát biztosítsa. Csörögi János is most arra 
gondolt, hogy a holt testet most el kell rej
teni. Az utczán már nagy izgatott sietség
gel futkostak vissza az emberek a töltéstől, 
s ámbár kisebb gondjok is nagyobb volt 
annál, hogy arra eszméljenek, mit vihet 
lepedőben a hátán Csörögi János, mind

azáltal Csörögi János nem mert kilépni 
a házból.

Legczélszerűbbnek gondolá a holttes
tet ideiglenesen a padláson rejteni el.

Felvette s a kamarából czipelte a laj- 
j torján felfelé. Nem volt könnyű, mert resz- 

kedett és kapkodott, szörnyen szeretett vol
na káromkodni, de elhalt ajkain a szitok, 
mert úgy rémlett előtte, mintha annak a 
láthatatlannak, a ki felette lebegett, vele 
járt, a kezét érezte volna vállára ereszked
ni ; megrázkodott, oda nézett, nem volt ott 
semmi...  de azért még sem mert károm
kodni.

Midőn a padlásról lejött, már nem 
csak az utczán folyt a viz, Csörögi Jánosa 
hágcsóról térdig érő vízbe lépett. . .

Ettől nem rettent vissza, mert mostani 
helyzete félelmes oldaláról, az által hogy 
titkát jól elrejtve hitte, meg volt nyugodva. 
— Mindazáltal behúzta a pitvar ajtót s 
bezárta, avval, a térdig érő vízben, megin
dult, gondolomra. . .

A kik Csörögi Jánost most láták, egé
szen másnak látták mint azelőtt. Nem a 
negédes, káromkodó betyár volt most. Ha
nem bús volt, elcsüggedett, mintha őt is a 
közvész hatotta volna meg. . . Ajkai meg
megrándultak, még azt hihették volna róla, 
ha más lett volna mint ő, hogy talán imád
kozik.

Menekvésre kelle gondolnia, de nem 
akart senkit megszólítani, egyrészt azért, 
mert tartott tőle, hogy visszautasítják . . . 
hogy azt felelik neki, veszélyes egy isten
tagadóval egy csolnakban ülni; másrészt 
tartott attól, hogy az emberek felesége felől 
fognak tudakozódni. . . Helyzetét még az a 
kínos szorongás is fokozta, hogy titka fel
fedezését még sem szerette volna a véletlen
re bízni, itt óhajtotta volna bevárni az alkal
mat , hogy a holttestet az éj homályában 
vagy más biztosabb helyre örökre elrejtse, 
vagy a titokrejtő árvízre bízza. . . Meghúzta 
magát a faluháza közelében, egy emelke- 
dettebb helyen, hol csak bokáig ért a víz. . . 
Itt várt estig, mialatt a viz folyvást nőtt, s 
ő rettegve nézte a viz növekedését, be sem 
akarta várni a teljes sötétséget, megindult 
háza felé, a föld arrafelé folyvást hajlato-
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sabb volt; házától, igaz,már csak puska lö- 
vésnyire vala, de ott a viz nyakig ért már, 
— elcsüggedt.. vissza kellett térnie. Midőn 
egy pillantást vetett hátra, úgy látta, hogy 
a viz magassága már háza ereszét elérte.— 
Most következett még csak legnagyobb 
rettegése; nem volt még oly sötét hogy ne 
látta volna, hogy e tájon is számos csolnak 
halad, némelyik egész a fedél mellett megy 
el, fázott, de mégis verte a verejték; — s 
midőn az emberek csolnakukat a fedélhez 
ütődéstől azzal óvták, hogy rudjokat háza 
fedeléhez ütötték, úgy érzé, mintha mind- 
anyiszor őt ütötték volna vele szivén. — 
Minden pillanatban azt susogta: most mind
járt megtudják, most mindjárt megtudják!..
E rettegése közben aztán teljesen meggyő- 
ződött hogy most már mindenek vége, hogy 
most már bizonyosan el lesz árulva, az ár- 
viz apránként elmossa a tetőt, s a holttes
tet a lepedőben kitárja az emberek szeme 
elé. . . Most már, gondolá, nincs egyéb hát
ra, mint hogy maga biztos helyre menekül- 
j ön. . . Ment vissza a honnan jött, már ott 
is térdig ért a viz, innen tovább nem me
hetett, mert azon túl szintén egy ölnyi 
mély volt az ár. — A faluban pedig foly
vást kevesbedtek az emberek, P. . .ról s a 
szomszéd falvakból mentő csolnakok ér
keztek, az egész falu költözködött, körülbe- 
lől, mire az éj beállt, csak egynéhány, a 
még menthetőket kereső csolnak járdogált, 
nagy kiáltozással tudakozva, merre van 
még élő ember. . .

Csörögi János e pillanatok egyiké
ben véletlenül a torony felé tekintett, s 
örömsugár villant arczára, ha elgondolta 
annak magas és szilárd voltát; az is eszébe 
jutott, hogy a falu házától oda partos ut 
vezet, s ő annak épen kezdő pontján áll, 
nem kell mennie tovább mint egy pár száz 
lépésre. . .

Ment és szerencsésen oda ért a terű- 
lomhoz . . .  itt sem volt mélyebb a viz 
térdig érőnél, — s a templom ajtaja tár
va nyitva állt, a mint a toronyból távozók j 
hagyták. . .

Itt megállt és gondolkozott pár per- 
czig, — el lehet találni, miről gondolkoz- 
hatik egy istentagadó, ki a mellett gyilkos j

is, midőn azon a ponton áll, hogy az isten há
zába lépjen, . . magáról, a maga roszaságá- 
ról, gonoszságáról gondolkozik, s egy lát
hatatlan felsőbb erőről, melyet maga felett 
lebegni érez, s mely előtt most kényszerül 
meghajolni. — Nappal nem mert volna 
azon az ajtón belépni; szerencsére éj van, 
gondolá, s rögtön sietett fel a hágcsókon 
a toronyba. . .

A legelső csolnak vezetői, midőn ez 
hajnalban a torony alatt elhaladt, reájok 
nézve egész váratlan jelenetet láttak. . . El 
nem tudták gondolni, mi rendkívüli körül
mény idézhette elő, hogy Csörögi János, az 
istentagadó, menekvéséül ezt a módot vá
lasztotta. Az istentagadót az isten házának 
tornya ablakában látni, valóban nagy meg
lepetés volt. . .

— Mit keres kelmed ott ? . . kiáltot
tak rá. . .

Az ember bús v o lt . . . nem felelt. —- 
E hangulatot az éj idézte elő, mert Csörögi 
János egész éjjel úgy érzé, mintha nem 
egyedül lett volna ott, hanem valamely lát
hatatlan szellem is lett volna vele, s e tár
saság höl terhére, hol vigasztalására volt.

Az emberek ismételték a kérdést.
Csörögi János oly bús volt, oly gon

dolkozó, hogy még csak arra sem tekintett 
a merről a szavak jöttek.

— Talán arról gondolkozik kelmed, 
szólott egy fiatal pajkos, kapva az alkal
mon, hogy a falu által gyűlölt embert bo- 
szanthassa — talán arról, hogy talán mégis 
csak van isten.

— Arról! — mormogá magában Csö
rögi János, fejével bólintgatva.

E szavai nem hallatszottak ugyan le, 
de a szomorú fejbólintást látta mindenki, s 
csodálkozva néztek egymásra. —- Hogyan ? 
ez ember talán véletlenül változott volna 
valamit.

E vélemény csak hasznára vált Csö
rögi Jánosnak... felkiáltottak hozzá:

— Hát kelmed nem szándékozik me
nekülni ?..

Csörögi János vállat vont.
— No, szóljon hát kelmed, azutánidé, 

hamarjában... Szándékszik vagy nem ?
— Hogy ne szándékoznám, felelt bú
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san Csörögi János, de mikor nem visz 
senki.

— Hát próbálta már kelmed ?
-— Nem ón... nem akartam próbálni.
— Hát akkor, hogy mondhatja ?
— Hát, mert úgy is tudtam, — úgy 

is tudom.
— Pedig nem jól tudja kelmed! . . 

Jöjjön le ide ízibe, most már azt mondom, 
ne tartson minket senki fia pogánynak, 
szeretjük mi a gyarlóbb felebarátunkat is, 
hanem azt előre megmondom, hogy itt az
tán, ebben a csónakban, békesség adassák 
a legkisebb káromkodásnak is.

Csörögi János némi kis szégyennel 
lesüté fejét s csendesen válaszolt.

— Nem káromkodom, nem.
— No hát, akkor bújjék ki azon a 

kerek ablakon, mely a templom ajtó felett 
van, onnan beugorliat a csónakba.

Csörögi János, a mint a kerek ablak
nál állott, ismét egy kérdést hallott magá
hoz intéztetni.

— Csörögi, hát a felesége hol van 
kelmédnek? . .

Csörögi megrázkodott s az ég felé 
emelte nagy keservesen szemeit.

Az emberekre némileg jó hatással 
volt az, hogy Csörögit az ég felé látták 
tekinteni.

— Tehát az is elveszett ebben a ve
szedelemben ? sopánkodék a kérdő'. — Sze
gény! szegény! pedig áldott jó asszony 
volt. . .

— Jól járt az istenadta! suttogá a 
másik.

A pajkos legény, mielőtt Csörögi Já
nos beugrott volna a csolnakba, még egy
szer megállitá. . .

— Megálljon kelmed, Csörögi János. 
Még nem oda Buda! — Addig nem jön 
kelmed ide, mig nekem egyre meg nem 
felel. . . Van-e hát isten, Csörögi János?

Az ember rettenetesen megszégyenül
ve érezé magát, és sopánkodva felelt a le
génynek.

— Ugyan ne bántson, ne kínozzon 
kelmed, az isten is áldja meg.

Mindnyájan egymásra tekintettek, jól 
hallották-e, hogy Csörögi János ajkai az

isten nevét említették, azt a szent nevet, 
melyet azelőtt soha sem említett káromko
dás nélkül. Ezt még igy először hallották 
ajkairól életökben.

A pajkos legény szinte megbánta in
gerkedését, s hogy jóvá tegye, kezét nyujtá 
felé, hogy a csolnakba lesegélje, s a mint 
már benne állott, el nem eresztve kezét, szó
lott hozzá:

Bocsásson meg kelmed, mint mi is 
megbocsátunk kelmédnek.

Csörögi János nem tudott felelni, csak 
bólingatott fejével. Most érzé igazán, mily 
méltatlan ő mindezekre, mily alávaló ő az 
emberek között. . . S az életet féltve mégis 
oly silány, oly gyáva ő, hogy méltatlan
sága daczára kegyelmöket, segély őket, 
szeretetöket elfogadja. . . Hát ha még majd 
a nagy titkot megtudják. . .

E gondolat önkénytelenül háza felé 
vezette pillanatát.

Elbámult, összecsapta kezeit azon a 
mit látott.

Csörögi János azt látta, hogy házá
nak fedele e pillanatban elvált a falaktól, 
és megindult a vizen, az ár emelte a köny- 
nyu fedelet s vitte, sodorta magával lefelé 
párhuzamos folyást véve a Duna medré
vel. . . Csörögi János szemlélte, szemlélte 
ezt hosszasan; mindaddig, mig a faluban 
voltak s némely zugokban még menekü
lésre várókat keresgettek, le nem vette 
szemeit a távolban úszó ház fedélről. . .

— Mi ez! gondolgatá Csörögi János, 
hát csakugyan igy segít rajtam a véletlen, 
a rohanó ár viszi magával, s az fogja meg
semmisíteni bűnöm jelenségét, — és ma
rad örök titok. . . Mi okozná ezt. . . Ho
gyan jött épen az segélyemül, a mi eszem
be sem jutott. . .

Ekkor hirtelen, a vele levők egy kis 
megrettenésére, harsány örömmel felkiál
tott, mint a ki egy pillanat alatt nagy kin
cset talál, vagy a ki börtönéből szabadul; 
olyan örömrivalgás volt az, mint a vaké, 
kinek a hályogot leveszik szeméről s ab
ban a perczben szemei elé tárul a végetlen 
nagy világosság. . .

— Van! Van isten! Igen, igen, hiszen
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én ma egész hajnalon imádkoztam. . . On
nan van ez! . Oh van, van isten. . .

Nem tudták elgondolni, nem őrült-e 
meg. . .

A nyomorult féreg letérdelt a csónak
ban s elkezdett forrón sírni és buzgón 
imádkozni.

A jó csolnakosok tiszta szívókból saj
nálkoztak rajta.

*
* *

Ugyanez nap estvéjén, B. .. városa 
mellett, azok a kik véletlenül a Duna part
ján voltak, csodálatos jelenetet láttak. — 
Egy úszó házfedelet, gerinczén egy íiatal 
nőt, a ki csendes vallásos énekelgetéssel 
s nagy megadással tűrte veszélyes helyze
tét. . . Egy pár erőteljes jószivű molnár 
legény azonnal csolnakra szállt, a nőt meg
menteni. . . Azoknak, kik kikérdezgették, 
azt beszélte hogy férje szegény fuvaros ko
csis volt, egy Pesthez közeleső dunaparti 
helységben. Állítása szerint férje és család
ja odavesztek. O maga, mivel sütni főzni 
jól tud, örömest vállal e városban szolgá
latot.

III.

Nehány hét múlva az, a ki a minap 
még oly kedves szép kis falut megszemlél
te volna, bizonynyal könyeket érzendett 
szemébe tolulni azon siralmas látványra, 
mely annak sorsáról minden szavaknál ele
venebben beszélt. . . Rom és pusztulás min
den oldalról, utczák helyet térek voltak, ösz- 
szeomlott sárdombokkal, melyek egy-egy 
ház helyét jelezék, a szép íehér templo- 
mocska sugár tornyával egy öszverogyott 
tégla halmaz, közbe-közbe kiálló, öszvetört 
gerendákkal s beborítva a szerte robbantott 
tetőzettel. . . A megsepert s posványnyá 
ázott földeken, a dúsan viritni szokott ga
bona táblák változatossága helyett, egyet
len, nagy, szomorú, ritkás tenyészető me- | 
zőség volt látható, beültetve csátéval, sás

sal, buzogány-kákával, vizi liliommal, lenge 
| náddal, komócsinnal s mindazon más po- 
| lyp szaporaságú vizi növényekkel, melyek 

a nagy folyóvizek rétségeit jellemzik. . . 
Sehol sem volt látható legkisebb növény, 
mely az emberek iparának nyomát mo
solygó örömmel hirdette volna. . . A fák 
kivesztek, kifonyadtak s száraz ágaikat 
nyújtogatták a légbe, belül a falun] s kívül 
a falun minden de minden eltűnt, a mit az 
emberi szorgalom állított elé, egyedül az 
maradt, a mit az isten teremtett, s a föld, a 
benne rejlő s tenyészésre fogékony erővel, 
pusztán, szüzén, mint a teremtés első idő
szakában, várta az emberek munkás kezét. 
— Az emberek, mint a visszatérő vándor 
madarak, apránként megszokva a tájékozás 
nehézségeit, szomorúan megbékülve sor
sukkal, hozzáfogtak a boldogság közepé
ben megzavart élet újra kezdéséhez. . . 
Előbb csak egy pár csengett-bengett a ro
mok között, azután, szintén a vándor mada
rak szokásához hasonlóan, előjöttek, meg
érkeztek mind . . . együtt voltak a kik 
megmaradtak, de szegényen s szomorodott 
szívvel.

Csörögi János is hazakerült, s gon
dolkozhatott háza romjai fölött mindarról, 
a mit veszített, mindenéről, a mi el volt te
metve.

Némi dicséretére legyen mondva, 
ezen számüzetési időszak alatt, melyben 
napszámmal kelle keresnie kenyerét, igen 
sok részben megváltozott. . . Az igaz, a bo
rocskát még most is szerette, s napszámja 
nagyobb részét mindig arra forditá, — de 
káromkodást nem hallott többé senki 
az ajkairól; — pedig sokszor meglehetős 
pityósan mutatá be magát felebarátai
nak, s ez állapotát avval mentegeié: hogy 
„hej nagyon sok bút bánatot kell neki az
zal az áldott borocskával elaltatni.“ Azon
ban fogadást tett, hogy ebben is mértéket 
fog tartani. . . Még nem érzé magát oly 
erősnek, hogy egészen felhagyjon vele.

(Vege. köv.)
ABONYI LAJOS.
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E M L É K S O R O K .

Búsan, bágyadt s beteg lévén,
Ülök itt az élet révén,

Körülem forró aszály.
Nyomott szívem meg-megrebben, 
Félek : minden kis szelletben

Gyilkos számum szárnya száll.

Csüggedt vagyok, roncsolt kedvű, 
Egy pusztában elepedt fű

Mely rég harmatért eseng. 
Lányka! — im könyed remeg föl, 
Ejtsd reám azt, ejtsd szemedből: 

Egy perczig megenyhitend.

Oh ne sajnáld! —■ Mert ha késel, 
Tán egy hő széllebbenéssel

A fű sárga, holt leszen ; 
Akkor elhozod a rejtett 
Könnyet és poromra ejted . . .

De már én nem érezem.

I.
ír.

Te gondatlan szőke gyermek!
Te piros a jk ! te kék szem!

Ha téged is a szerelmek
Láncza majd rabbá tészen,

S ábrándokba elmerülve
Egy bús kertben bolyongnál,

S egy száraz fát, félig dűlve,
Találnál egy halomnál,

S az megmondja kié a por 
Lábad alatt: — szóljon akkor 

E piros ajk, e kék szem 
Csak egyannyit: „emlékszem. . . ,M

III.

Szeretni kell a lánykebelnek :
Szeretni ifjat és hazát;

Ez tészi szentté a szerelmet,
De boldogságot amaz ád.

Mint a megváltó a keresztfán
Honszerelmed szent s szenvedő.

De szived boldogítva lesz tán 
Ha fölnyitandja kebled ö.

ZS. LAJOS,

cfi $■

A MIT SOK NŐ MAGÁRA V E H E T N E .
Nagyon egyszerű történet.

Bodroginé szép asszony volt. A bálokon, 
társaságokban mindig Ö volt az est hősnője, őt bá
multák a férfiak, öt irigyelték a nők. Szemeinek 
lesték minden pillantását, öltözetének utánozták 
minden fodrát, a mit ő nem helyeselt, az nem tet
szett senkinek, a mit ő pártolt, azt nagyra tartotta 
mindenki, neki minden szava, mozdulata, tette, 
öltönyének minden csipkéje divatminta volt, mely
hez hasonlóvá lenni boldog és boldogtalan ipar
kodott. Hatalmát, elsőségét, szépségét és szelle
mét elismerte mindenki, nyíltan senki se meré
szelt ellene mondani valamit, csak titokban sug
dosták irigyei: ő már negyven éves !

Most is, midőn egy tánczvigalomban meg
pillantják, királynőként tűnik ki a többiek közöl, 
s a sok lepke fekete attilában illetetlenül hagyja 
a szende ibolyákat s feselo rózsabimbókat, hogy 
a kifejlett rózsa szirmairól szívja le az édes mézet; 
nem egy bájos fiatal leányka árul petrezselmet, 
mig őt egy tánczos a másiknak adja át, nem egy 
fiatal nő ül,elhagyatva, mig őt egy sereg udvarló 
környezi. O a divat, és a divat ő. j

A szünóra alatt egy mellékteremben talál
juk őt pihenve egy balzacon, oldalánál pedig egy 
alig huszonnégy éves ifjú ül.

— Tehát a határnap ? — kérdi az ifjú epe- 
dő hangon.

— Mához két hónapra. Meg van ön elé
gedve ?

— Boldog vagyok, Camilla. Tehát két hó
nap múlva —

— Ön férjem lesz.
— És ön nőm! Oh boldogság!
Az estélyt követő nap reggelén Camilla Íz

letes pongyolában ült tükre előtt. E tükör hű ba
rátnője volt ifjúsága óta, ez látta őt először meny
asszonyi öltönyében, ez először az özvegyi gyász
fátyollal fején, evvel tanácskozott naponkint, s 
jóslatként fogadta a mit ez mondott, evvel közié 
minden örömét, fájdalmát, s ez mondta neki min
den nap reggelén, a mit esténkint százféle váltó 
zatokban hallott: Camilla, te szép vagy!

De most az egyszer nem volt megelégedve 
a tanácskozással, tükre talán valami kellemetlen
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igazságot mondott neki, —- mert a tükör mindig 
megmondja a valót, s reá iegkevésbbé haragsza
nak a nők, ha a mit mond, nem hízelgés is ; — 
mert Camilla kissé kedvetlenül tekintett bele.

— Ah! sohajta fel magában, ma kissé hal
ványabb vagyok a szokottnál . . . keveset alud
tam, . . .  meglátszik arczomon a tegnapi fáradság 
. . .  igazáo, nem kellene már oly sokat tánczol- 
nom,. . .  úgy van, csárdást és galoppot nem tán- 
czolok többé, ez nagyon kifáraszt.

Öt perez múlva komornája egy levelet adott 
neki át, azt mondta, egy hordár hozta, a ki rögtön 
eltávozott.

Camilla felbontá a levelet s első sorainál 
halvány lett mint a halál,

„Imádott Luizám ! így hangzott az irat, hát 
te csakugyan azt hiszed, hogy Bodroginét szere
tem ? mily gondolat! én egy negyven éves, egy 
öreg nőt szeretnék ?“

Bodroginé nem birt tovább olvasni, e sza
vaknál kiejté kezéből a levelet, s mint egy sebzett 
vad, felugrott ülőhelyéből, egy ugrással tükre elé 
szökött, belépillantott, aztán, mintha megrettent 
volna a benne látott arcztól, egy hangos sikolylyal 
karszékébe rogyott.

Talán azt mondta neki a tükör: igaz!
Még ott ült mozdulatlanul, lesújtva, midőn 

egy ősz férfi lépett a szobába.
Az öreg ember meglepetve tekinte reá.
— Asszonyom! szólítá meg a nőt, ki kezei 

közé rejtve arczát, ült tükre előtt, — asszonyom!
— Ah ! ön az orvos! rebegé a nő kezet 

nyújtva neki, s pillanat múlva könyei megeredtek, 
és zokogni kezdett keservesen.

— Mi baja Önnek? — kérdé az orvos.
— En vagyok a legszerencsétlenebb nő a 

világon!
— Hogyan ? — folytatá az öreg, leültetvén 

Camillát, mig maga előtte egy széken helyet fog
lalt, — az istenért, mi lelte önt? hiszen még teg
nap —

— Ah, tegnap! sohajta Camilla búsan, teg
nap még boldog valék, mert nem is sejtém sze
rencsétlenségemet. Tegnap még örültem az élet
nek, vágytam kellemei után, m a... meg vagyok 
halva a világ örömeire nézve.

— Nem értem, viszonzá az orvos, mi tehette 
önt egy éjen át szerencsétlenné. Camilla, folytata 
aztán gyengéden, megfogva a nő kezét, mondja 
el baját, mondja el a mi lelkét nyomja, majd talá
lunk rá orvosszert, majd kigyógyítjuk.

— Engem nem gyógyít ön meg, felelt a nő. 
Orvos! van e Önnek gyógyszere a z ...  az öregség 
ellen ?

— Az öregség! — ah, hát ez a bajunk ? — 
De hiszen egy nap alatt nem öregszik meg az em
ber s tegnap még —-

— Ah! tegnap is ott álltam már, a hol ma; 
de teguap még eszemágában sem volt; egész éle

temben nem emlékszem még egy pillanatra se, 
melyben a korra, az öregségre gondoltam volna.

—• Eh ! mit a kor? — ellenveté az orvos, ön 
úgy néz ki, mintha huszonöt éves volna.

— Nem úgy orvos! viszonzá Camilla, öltö
ző asztalához ülve. Eddig én is ezen képzelgés
ben éltem, de most, hogy leesett a hályog szemem
ről, most látom csak az elrepült évek hátraha
gyott nyomait. Tegnap még szépnek találtam ma
gamat, de ma, midőn tükrömbe néztem, megbor
zadtam önmagámtól. Arczom színe fakulni kezd, 
— folytatá, közelebb vonva magához a tükröt és 
beletekintve, — és gyertyafényre van szüksége; 
nyakam elveszté előbbi telt gömbölydedségét. . . 
nézze csak e kis mélyedést homlokomon, — ez
előtt egy órával azt még a fáradtság következmé
nyének tartám, pedig nem egyéb, mint az első 
ráncz kezdete, mely után gyorsan fog jönni a töb
bi ! — lássa, itt is van már egy a száj szegletén, 
nem elég jele-e ez az aggulásnak ? És ha mind
ezek daczára mégsem hinnék szerencsétlenségem
ben, ime. . .  az utolsó felfedezés, mely minden 
kétséget eloszlat... látja, orvos, ea Ősz hajszálat?

— De hát mikép fedezte fel ön mindezeket?
— Elmondom, orvos. Ön gyermekkorom óta 

ismer, s én őszinte leszek ön iránt. Mindig és ki
zárólag a világnak éltem, s ez oly nagy mérték
ben elfoglalt, hogy mellette még az emberi szív 
szenvedéseit sem maradt időm megismerni. Sze
relem nélkül, pusztán szokásból mentem férjhez, 
s midőn férjem meghalt, sirattam őt, mert halála 
után egy évig visszavonultan kelle élnem, és gyá
szoltam, mert azt mondták, hogy a fekete ruha 
jól áll arezomhoz. Kedvemre volt a sok hódolat, 
melyben részesültem, ünnep volt rám nézve, mi
dőn udvarlóim száma egygyei szaporodott, bol
doggá tett minden bók, minden vallomás, a nél
kül, hogy valaha csak egynek is viszonoztam vol
na szerelmét. Kaczérságról vádoltak ellenségeim, 
pedig soha sem volt czélom valakit magamba 
szerelmessé tenni; — én csak tetszeni akartam, 
tetszeni mindenkinek, mindenek felett! ez volt 
egyedüli vágyam. Rettegtem az unalomtól, bor
zadtam a magánytól, éveimet mulatság és öltöz
ködéssel töltém, és igy — nem maradt időm gon
dolkozni. Fiatal koromban nem ismertem a sze
relmet, nem szerencsétlenség- e tehát, ha ez érzel
met oly korban tanuljuk megismerni, mikor az 
már nevetségessé tesz ?

— Minden viszonylagos, szólt az orvos, ha 
oly férfit szeret, kinek kora arányban áll -—

— Saját korommal, nemde ? szakitá félbe 
Camilla bús mosolylyal. Ö huszonhárom éves.

— De azért szeretheti önt.
— Meglehet orvos, de nem szeret, rászedett.
— S ki mondá ezt önnek ?
— E levél, viszonzá a nő átnyújtva a vég

zetes lapot, melyet alkalmasint egy vetélytársam 
juttatott kezemhez.

Az orvos elolvasá a levelet, és még sokkal
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többet olvashatott ki belőle, mint Camilla, mert a 
levél két sűrű lapból állott.

— Asszonyom! szólt aztán ingerülten, ha 
ön képes volna ez embert még tovább is sze
retni —

— Nem, orvos, nem szeretem öt. A baj meg
szűnt, a varázs eloszlott, nincs egy hangja sem 
szívemnek, mely mellette felszólalna, s e pillanat
ban úgy érzem, mintha nem is szerettem volna 
soha; mintha csak az ifjúságot, szépséget, szóval 
azt, a mit magam már elveszték, kedveltem vol
na benne.. . .  Igen, ö tetszett nekem, de azért még 
nem valék belé szerelmes. . . .  El valék bájoíva, 
s oktalanul odaengedém magam a csábítás vará
zsának ; de most már leráztam magamról a békó- 
kat, melyeket esztelenségem vert kezeimre, most 
belátom, mily esztelenül cselekvém, midőn azt 
hittem, hogy képes vagyok valakiben szerelmet 
gerjeszteni; most belátom hogy öregszem, úgy ér
zem, mintha egy óra alatt tiz évet vénültem vol
na. Nem vagyok kárhoztatásra méltó, nem vagyok 
bűnös, minden hibám abból állt, hogy vak valék, 
de most már megnyíltak szemeim.

— így hát semmi baj, viszonzá az orvos, ha 
ön lemond a —

— Lemondani? kiálta fel Camilla, fájdalma
san lepetve meg e szó által, nem! nem mondok 
le semmiről! A világ elhagy, de én nem hagyom 
el, s végső lehelletemig ragaszkodni fogok hozzá. 
Az a baj, hogy e levél igazat mond; mit törődném 
én vele, ha rágalom volna ? —'D e hát, mitévő le
gyen egy negyven éves nő, ki éltét a világnak 
szenteié, ki csupán azért élt, hogy ragyogjon és 
mulasson ? Ha erről le keli mondanom, mi marad 
akkor nekem, a ki soha mással nem foglalkozám, 
soha másra nem gondoltam, soha mást nem sze
rettem? Nem akarom egy kaczér öreg nő szerepét 
játszani, semmi kedvem arczomat festeni és szép
ségem romjait művészettel felczifrázni ; nem aka
rom bitorolni a hódolatot, melyre már nincs jo
gom. . . Nem! ennyire nem aljasulok le ! De hát 
mit tegyek, orvos, mit tegyek ? mivel foglalkoz
zam? mivel töltsem napjaimat? mit csináljak 
egész nap, ha nincs okom öltözködni, s nem lehet 
szándékom tetszeni? mily érzelem töltse be keb
lemet, mily gondolat foglalkoztassa elmémet ? . . 
Semmit, semmit sem látok magam előtt, csak unal
mat . . .  oh! s én rettegek az unalomtól. Orvos! 
én meg akarok halni!

— Tehát nem lát ön jövőjében semmi kelle
mest, semmi vigasztalót ?

— Semmit . . . semmit ! rebegé Camilla 
gyönge hangon.

— Gondolja meg, szólt az orvos, mi a nő 
hivatása ?

— Az én hivatásom volt tetszeni, s miután 
ez lehetetlenné vált —

— Csalódik Ön, viszonzá az orvos. Tetszeni! 
ezt kitűzheti ugyan egy nő életczéljául, de nemez 
a hivatás, melyet isten adott neki. A nő hiva

tása szép és magasztos, a nő arra van hivatva, 
hogy szeressen!

— Hogy szeressen ?
— Igen. Szeretni! ez a nő világa, élete, 

eleme. Oh! s a nő csak akkor tarthatja magát va
lóban szerencsétlennek, ha nem talál többé tárgyat 
szeretetének.Gyermek korában szereti játékait, az
tán kedvesét, férjét, a családi életet, vagy a nagy
világban való tündöklést; s ha kedvese elhalt, ha 
nincs többé férje, s ha egykor minden egyebet, a 
mit addig szeretett, megúnt, vagy koránál fogva 
nem akar többé szeretni, ha nagyvilág, zaj, mulat
ság már terhére van, akkor. . .

— Nos akkor? kiálta fel Camilla, remény 
és félelem közt rebegve, mi marad számára 
akkor ?

— Akkor, ha addig elmulasztotta volna, 
nyissa meg szivét a szeretet legmagasztosabb ne
mének, fogjon női hivatása legnagyszerűbb részé
nek teljesítéséhez, akkor — szeresse gyermekét!

— Ah!
— Igen ; ha minden egyebet elvesztett ön, 

van még gyermeke, szeresse ö t! viszonzá az orvos 
ünnepélyes hangon, aztán megnyitá a mellék
szoba ajtaját, melyen keresztül egy gyönyörű ti
zennégy éves leánykát lehete látni a zongoránál 
ülni. Nézze ö t! folytatá az ősz ember szelid szem 
rehányás hangján, — ön panaszkodik, mikor ily 
kincs van birtokában ? On anya, és nem tudja mi
vel foglalkozzék, mire fordítsa üres idejét, mily 
érzelmeknek adjon helyet szivében? Nem látja 
ön, hogy a gondviselés mindent a legbölcsebben

trendezett el ? Midőn a szépség és ifjúság bennün
ket elhágy, feltaláljuk azt gyermekeinkben, ben- 
nök mintegy újjászületve érezzük önmagunkat, 
örömeink- és szenvedéseink-, fájdalmaink- és kedv
töltéseinkkel. Nézze ön ez igéző szépségű gyer
meket, angyali ártatlanságú leikével, mely még 
szeretetnél egyebet nem ismer. On újra kezdheti 
életét saját képmásában, segítse őt tanácsaival és 
adja melléje tapasztalatait, vezetőül az élet pályá
ján. A mit elvesztett, azt bőven ki fogja pótolni 
gyermekének szerete, gyöngédsége; s e szép te
remtmény egészen az öné, ön neki bálványa, 
egyedüli támasza e világban, és sorsának isten után 
leghatalmasabb intézője. Az anyának örömmel 
kell látnia, mint őszülnek saját fürtéi, hogy meg- 
ifjodhassék gyermekében, az anyának Örömmel 
kell elhagyni a világot, hogy teljesen karjába vet
hesse magát az anyai szeretetnek!

Camillát az orvos szavai végtelenül megha
tották ; beszélni akart, de egy ideig nem birt felin
dulásában szóhoz jutni, s a következő pillanatban 
leánya észrevevén, hogy az ajtó nyitva van, 
felszökött a zongorától és anyjához futott.

— Gyermekem! kiálta fel a nő szivrázó si- 
kolylyal, boldogan ölelvén meg gyermekét.

És e sikolyban ki volt fejezve egy élet egész 
fájdalomvilága, s egy jobb jövőnek minden remélt 
boldogsága; és e csókkal, melyet gyermekének
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homlokára nyomott, búcsút vett a világtól, egész 
eddigi életétől, és ez öleléssel egy új világba lé
pett új életet kezdeni.

S azután szerette gyermekét, és gyermeke 
szerette öt és mindketten végtelen boldogok va- 
lának.

Egy hét múlva Bodrogiué fényes estélyt

adott, melyben ünnepélyes búcsút vett a világtól. 
Sokan sajnálták visszavonulását, sokan örültek 
rajta; de azért mindnyájan meglepetve kérdez
ték : már ?

Es ez még mindig jobb, mintha azt kérdez
ték volna: még sem ?

És ezt sok nö magára vehetné.
TOLDY ISTVÁN,

I R O D A L O M .

Bacsányi két levele. Gróf Mikó Imre szi- 
vességébol van szerencsénk Bacsányinak alább kö
vetkező két levelét közleni. Mind kettő Arankához 
van intézve, azon lelkes erdélyi íróhoz, kit a múlt 
század végén inkább fáradhatlan buzgalma, mint 
kitűnő tehetsége Erdélyben az irodalmi mozgal
mak élére állitott. Aranka gyakor levelezésben 
állott Bacsányival, valamint több más akkori ne
vezetes írókkal. E levelezést egy jókora kötetben 
hagyta hátra, melyet több könyvével és iratával 
együtt örököseitől gróf Mikó megvásárlóit. E gyűj
teményből való e két levél; itt következnek :

, ?•
„Méltóságos llr! Nagy jó Uram! Hazai Lit- 

teraturánkat illető dologban hazafiúi bizodalom- 
mal jövök Nagyságodhoz. Botsásson-meg, ha is
meretlen létemre alkalmatlan találok lenni várat
lan levelemmel.

A múltt ősszel, Pozsonyban a koronázásra 
akarván menni, felrándultam Bétsbe. Egynéhány 
hétig ott múlatván, kezembe ád ott-lakozó barátom, 
Görög Űr, olvasás végett egy munkácskát, melly- 
nek homlok-irása imez volt: Nem vagyok Nyugha
tatlan s a t. Nékem ez különösen meg-tetszett; s 
nagyon őrültem, hallván, hogy Schlöttzerhez német 
nyelven ki-küldettetett legyen. Kértem Barátomat, 
hogy adná-által nekem-is annak mássát. Meg-cse- 
lekedte; s most kezemnél van. — Isméri Nagysá
god a Magyar Museumot, és az azt-iró Hazafiak
nak szándékokat; annyival-is inkább, hogy abban j 
tulajdon maga szép versei is benne vágynak. Eb- j 
ben szeretném az emlitett jeles munkátskát közre 
bocsáttani. Nem szükség itt meg-mutatnom, melly 
hasznos dolog légyen annak ki-adása. Jól isméri 
Nagyságod Hazánkfiait, s tudgya, hogy szükségek 
vagyon az ollyan emélkedésekre. Azonban : a bölts 
Szerzőnek hire nélkül ki-nyomtattatni nem akar
tam, s nem is illett volna; de, az időnek mostani 
környül állásira nézve, talán nem-is lett volna ta- 
nátsos; ha bár azt az itt-való jó Censura nem el
lenzetté vólna-is, (mert ez olly engedelmes, a 
miilyent tsak kívánhatunk.) Kérem azért Nagysá
godat méltóztassék a mondott munkátskát újra 
elö-venni, benne a szükséges változtatásokat meg
tenni, s hozzánk a Museum számára hová hama
rább által-küldeni. — A Bé-vezetés, melly a két 
Ország között való parallélát meg-előzi, az akkori

j idökhez képest meg-jobbíthatatlan. Úgy Ítélném 
I tehát, hogy nem igen kell abban most-is változtatni; 

tsak annyit tudniillik, a menyire az idő, és a köz- 
re-eresztésnek helye, módgya, és tzéllya változott. 
Külömben az egész munkátskát úgy méltóztassék 
Nagyságod intézni, hogy mennél rövidebb s tö- 
raöttebb légyen, és a Museumban is felette nagy 
helyet ne foglatlyon. De mind ezeket maga fogja 
Nagysád leg-bölcsebben által-látni s meg-itélni.

Igen kedvesen vennők, ha egyéb munkájival 
is méltóztatnék Nagysád a többször-emlittett Mu
seumot gyarapíttani. Reményiem, el-jött már a 
Második Kötetnek első Negyede, mellyet itt Kas
sán bocsátánk ki, Nagysádtokhoz. Kolozsvárra 12 
nyomtatványt küldöttünk Bójer Úr Ex-Jesuita ál
tal, még a múltt nyáronn. Igen szeretném tudni 
Nagysádnak Ítéletét iránta; és az én darabjaimra 
nézve (ketteje alatt nints ki-téve az egész nevem, 
de az irás módgyának egyenlőségéből, nem két
lem, meg lehet ismérni) különösen ki-is kérem 
krizissét;ha annyi idötskét nem sajnálna reájok 
szánni. Nagysád’ itélet-tételét akármelly kemény 
lenne is az (mert azt óhajtanám) mint illik, igen 
nagyra fogom becsülni; mert tapasztaltam némelly 
leveleiből, hogy azon kevés-számú tudós Haza
fiakhoz tartozik, kik a magyar tudományos dol
gokról illendőül s annak rendi szerént ítélhetnek. 
Mivel nem lehet azt tagadnunk, hogy igen kevés 
bir közöttünk mind elegendő értelemmel s jó iz- 

| léssel, mind pedig az igazságnak kimondására 
megkivántató mérsékletes egyenességgel.

Ez m levelemet Kolozsvárra igazittom, olly 
reménységgel, hogy ott fogja találni a Gyűlésen 
Nagyságodat. Kétség kívül ott lészen Mélt. Báró 
Nalátzi Ür-is, kit Bárótzi Sándor barátomnak di- 
tséretéből, önnön maga' fordításából, ugy-mint 
Eufemiából, igen nagyra becsülök. Méltóztassék 
Otet Nagyságod nevünkben tisztelni, és kérni, 
hogy adgyon O is valamit Gyűjteményünkbe. —> 
Comminge’ fordittását, mellyröl az Eufemiához va
ló szép elől-járó beszédében emlékezik, én még 
nem láttam; vallyon hol nyomtatódott-ki, és hol 
lehetne meg-kapni? — Vagy talán még nem is 
jött nap-fényre?

Mélt. Gr. Teleki Adám Úr Ó Exellentziájá- 
val, volt szerentsém szóllani Pesten. ígérte, hogy 
nem tsak a maga’ munkájit fogja velem közleni, 
hanem több más érdemes Erdélyi Tudós Urakat 
is fog ösztönözni, hogy szaporítsák Museumun-
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kát. Nem tudom, hol légyen most. A Gyűlésről 
nem fog elmaradni, kétség kívül. Nem méltóztat- 
nék Nagysád Őtet-is emlékeztetni betses Ígéretére ?

Ditsekedhetünk azzal Nagysádnak, hogy 
sok nagy Hazafiak kezdik Gyűjteményünket szép 
munkátskájikkal gyarapittani. M. Gróf Teleki Jó
zsef Úr, O nagysága, e végett már minden verseit 
kezemhez adta. Közöttük vagyon az a darabja-is, 
mellyben Nagysád’ verseiről való ítéletét olly szé
pen s nyájasan meg-mondgya. Kezemnél vagyon 
még azon nagyobb munkájának eddig el-készült 
része-is, mellyet fiatskájához intézett, imigyen 
kezdvén:

Ártatlan Tsetsemő ! kis alak Magzatom !
Mit érzek, ha látlak, jól ki nem mondhatom.
Két ollyan indulat, melly együtt nem lakhat,
Érzékeny szivemig majd egy erővel hat.
Bánat s öröm rendre körülöttem vágynak,
De, mellyik erősebb, kételkedve hagynak stb.
Mélt. Gróf, s Generalis Gvadányi József Ur, 

a Pöl'öskei Nótárius’ szerzője, hasonló képpen 
adott holmi kis darabokat, a Museum' számára. 
Igaz Magyar lelkit Méltóság ez. Pozsonyban vala 
szerentsém megismerkedni vele ; hol majd két he
tet töltöttünk együtt. Talán ismeri nagyságod-is 
személyesen ötét? — Hires Muzsikus, jó Tánczos, 
bátor Vitéz, nyájas Poéta.

A Pétsi Nagy-Prépost s Szerbiai Püspök, 
ama nagy-lelkű Hazafi, Nunkovics György is hoz
zánk állott; de ime! az irigy Halál meg foszta tol
le. Melly igaz keresztény szívvel birt légyen, ki
tetszik tsak onnét-is hogy Henriást fordította. A 
négy első könyvvel már készen vólt. Olvasta előt
tem Budán. Mondhatom, hogy sokkal szebb lett 
volna Pétzeli Űr fordittásánál. 
t E napokban ira hozzánk Bessenyei Sándor 

Úr, Dragonyos kapitány, és Györgynek testvér 
báttya is, Somogy vármegyéből, holott most téli 
szálláson van. Társunk kíván lenni, egy Márfy 
nevű kedves baráttyával egygyetemben; kit is fe
lette nagyon dicsér. Ez Generális Perceptor Bara
nya Vármegyében. Bessenyei Sándor Úrnak ve
lünk közlött verseiből ide irok vagy két párt, 
hogy ítélhessen rólla Nagyságod:

Boldogságomat én csak abban találom,
Hogy-ha lelkem tsendes, mikor megvizsgálom.
Egészség, szép asszony, jó barát, bor, kenyér,
Az egész Világnál s kintsénél többet ér.

Láttya ezekből Nagyságod, hogy a megnevezett 
uraknak s több más érdemes Hazafiaknak sege
delmekkel, főképpen ha Erdély’ részéről Nagy- 
ságtok-is segélyteni fognak (s hogy ezt tselekedni 
méltóztassanak, újjolag alázatos hazafiui bizoda- 
lommal kérem Nagyságtokat is) idővel annyira 
vibetnök Museumunkat, hogy a Magyar Nemzet- 
nek-is lenne olly egy periodicum litterarium pro- 
ductumja, mellyet némelly idegen Journaloknak 
alkalmasint ellent állíthatna. Azt az eggyet fáj- 
lallyuk leg-inkább, hogy a költségnek szűk vólta 
miatt nem adhattyuk szaporábban közre egymás- j

utánn Negyedeinket. Még mind ez ideig sem talál
kozott a gazdagabb Uraságok között, a ki egyné
hány száz forinttal előmozdíttani kívánta volna 
igyekezetünket; holott, fájdalom! a Bándériumok 
tzifraságaira negyven, ötven ezereket sem szántak 
ki adni. Most azon vagyok, hogy annyi költséget 
szerezhessek öszve, hogy eggy esztendő alatt négy 
negyedet lehessen nyomtattatni, s a vevőknek 
postán meg-küldeni; valamint az idegen országi 
Journalokkal szoktak tselekedni.

A felállittandó Tudós Társaságnak dolgát a 
Gyűlésen akarják felvenni a Rendek. Én Po
zsonyban személlyesen voltam ez iránt a Király
nál. Szokása szerint, igen kegyesen fogadott, s jó 
reménységet nyújtott. A bé-adott, s újjonnan ki
dolgozott Planumot már által-is küldötte a Fijá- 
nak, Nádor Ispányunknak. Ez különösen meg
ígérte, hogy tellyes igyekezetével rajta lessz, hogy 
benne vetett bizodalmunknak sikere légyen.

Többnyire, midőn az egész titulussát s lakó
helyének nevét magamnak alázatosan ki-kérném, 
vagyok Nagyságodnak Kassán, Bóld. Assz. Hav. 
6-ik napj. 1791. alázatos tisztelő szolgája Batsá
nyi János.11

II.
„Méltóságos u r! Olvadozott magyar lelkem, 

a Bétsi magyar újságban olvasván, hogy a M. 
Nyelvművelő Társaságnak felállíttatása iránt ug}7an 
csak végzést hozott N. Erdély Ország. E jeles do
lognak első elömozdítóji között kétség kívül az én 
kedves barátom uram is lévén, annál érzékenyebb 
volt örömöm, mennél nagyobb dicsösségnek és 
boldogságnak tartom olly nagyérdemű Hazafiak
nak szívességekkel dicsekedhetni. — Igen szeret
nék iránta bővebb tudósítást tenni. Reményiem, 
hogy Kedves Barátom Uram, ha ideje leend, meg 
fogja cselekedni. A Magyar országi társaságból 
nehezen lesz valami a jövő Diéta előtt. A Planu- 
mát, melyet mi kiadtunk, megküldendem, hogyha 
nem látta volna Barátom Uram. Méltóztassék te
hát iránta utasittani.

Az Anglus és Magyar országi Igazgatást alá
zatos köszönettel vettem. Kár hogy tisztábban 
nincs nyomtatva. Németül kijött m ár; magam is 
olvastam, helylyel-közzel.

Hogy a közlött munkácskák tetszettek, igen 
örvendek. De még kedvesebb dolog volna előt
tem, ha kedves Barátom Uram hozzám mutatni 
méltóztatott szívességét egy nehány szempillan
tásig mintegy fel-felfüggesztvén, kemény kritikus 
szemekkel vizsgálná s Ítélné meg darabocskáimat. 
Azt akarom, hogy, ha ugyancsak Poétának szült 
a természet, jó  Poéta legyek, vagy pedig, ha ez 
nem lehetek, inkább — semmi. Nincs alább való 
teremtmény ítéletem szerint a versfaragónál, ki
nek sem íze, sem bűze. Azért szeretem én ma
gamra nézve is a kemény, de értelmes krízist, 
Kedves Barátom Uram pedig competens Biró.

Köszönöm azt is, hogy olly derék Gavaílér- 
Iérral méltóztatott megismertetni. Barátom Uram



engem úgy tudósitt, liogy igen ifin, azonban hoz
zám küldött levele érett elmét s a magyarságban 
is nem köztehetséget mutat. Vajha többek is len
nének a főebbek közül ollyanok.

Szabó Dávid ur alázatosan tiszteli Mélt. 
Urat. O ki legyen úgy is tudja Kedves Barátom 
Uram : a többi társak imezek, notabene a Magyar 
Museumra nézve.

Mélr. idősb Gr. Ráday Gedeon ur.
Vérségi Fér mez. Ex-Paulinus. Budán príva 

tisál. Nagy tudományu, nyílt elméjű, igaz lelkű 
derék férfiú. A hárfát úgy veri, s e mellettt oly 
szépen énekel, hogy hozzá fogható alig van a Ha
zában erre nézve.

Virág Benedek. Professor Székes-Fehérvá
róit. Ez is Ex-Paulinus. Különös jó Poéta, mind 
cadentiás, mind metrumos versekben.

Kreskay Imre. Ex-Paulinus hasonlókép, 
Szatmárott volt azelőtt Director Scholarum. Jó 
Deák és Magyar Poéta, és szép tudományu jeles 
ember.

Szentjóbi Szabó László. Néhai Rhetorices 
Professor Nagy-Bányán. A minap itt lévén Kas
sán, emlékezett, hogy van szerencséje személye
sen ismerni Kedves Barátom uramat. — Most 
nyomtatódnak Pesten minden munkáji.

Ezek a tulajdonképpen való tagjai Társasá
gunknak, Kazinczy ur nincs köztünk. Maga kezé
re dolgozik. Ismeri Barátom uram az úgy neve
zett „Orpheuszt. Éppen most ad ki ezen munká
jában egy mérges recensio-formát Vérségi Tár
sunk ellen, hol ezt az érdemes embert Pasquillans 
s több efféle illetlen titulusokkal érdekli. Be nem 
jó, mikor az ember sensu abundat.

Mások, kik Museumunkba holmit adtak, 
többen vágynak. Vagyok Kassa aug. 8. 1791.

alázatos szolgája s barátja 
Batsányi.“

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Shakespeare emlékünnepe. — Múlt szá
munkban irtuk, hogy, a készületekből Ítélve, 
Shakespearenek 1864 ki emlékünnepe legfényesb 
lesz minden eddigi Shakespeare-ünnepélyek közt 
s méltó a nagy költő nevéhez. Az angol lapok 
újabb tudósításai nem igazolják e várakozást. Las
sanként két nagy párt alakult. Nevök kimondásá
ba majd kitörik az ember nyelve: Commeraora- 
tionists és Anti-Commemorationists. Amazok ün
nepelni kívánják Shakespeare háromszázados év
fordulóját, emezek nem.Ez utóbbiak élén a„Times“ 
áll. „Nem illik hozzánk, úgy mond, csak dagály és 
üresség, rendesen nem vezet egyébre, mint a ha
mis sentimentalismus fölhabzására és kiabáló szó
noklatra ; törpe parasiták és rajongók eszköze, kik 
az úgy nevezett választmányok stúdiumából meg
tanulták, hogy az dicső egy uj találmány, mint a 
solar-mikroskop, a legkisebb ázalékférgek nagyí

tására.“ S kik ellen merészel a „Times“ így szó
lam? Azon négyszáz angol és külföldi irodalmi s 
politikai nevezetesség ellen, kik a nagy választ
mányt képezik. Hogyan lehet mégis pártja, még 
pedig meglehetős nagy pártja ? A talányt magában 
a választmányban kifejlett súrlódások fejtik meg. 
A nagy választmány is két pártra van szakadva, 
és sokan épen nem csinálnak titkot belőle, hogy 
az alválasztmány, mely a készületekkel és rende
zéssel volt megbízva, megérdemli a „Times“ gya
núsítását. A nagy választmány sértve és mellőzve 
érzi magát az alválasztmány eljárása által. Ide 
járul még az a körülmény is, hogy Thackerayt a 
választmánynak egy aránylag kis számból álló 
gyűlése megsértette, mi aztán Thackeray halála 
által nagy jelentőséget nyert. Tudniillik Thacke
rayt is meghívták az alakulandó választmányba, 
de se meg nem jelent, se Írásban nem mentette ki 
magát. Ezért egy csak negyven tagból álló vá
lasztmányi ülésben, midőn arról volt szó, hogy 
kiket válaszszanak alelnököknek, az e kitüntetés
re ajánlott Thackeray nagy szótöbbséggel meg
bukott. Csak kilenczen szavaztak mellette. Mind 
a közönség mind a sajtó élesen megtámadta e tet
téért a választmányt. Thackeray halála még in
kább elkeserité a pártokat. A legközelebbi népe
sebb ülésben inditványoztatott, hogy semmisites- 
sék meg a Thackerayt illető jegyzőkönyv. A több
ség ekkor is a jegyzőkönyv mellett szavazott, bár 
azon hozzátétellel, hogy fejeztessék ki jegyzőköny
vileg, mennyire sajnálja a választmány Thackeray 
halálát. Erre több tag kilépett a választmányból. 
Mérges polémia támadt lapokban és salonokban. 
A csonka választmány híjába töri a fejét valami 
kitűnő programmon, senkit se tud kielégíteni. Né
melyek azt kívánják, hogy Shakespeare szülő vá
rosa legyen az emlékünnep színhelye; a választ
mány London mellett van. Mások a mellett szó
lalnak fel, hogy tartsa meg minden város a maga 
erején, s London is szorítkozzék csak a maga 
erejére. Egyébiránt a választmány programmja, 
melyet mint igen szegényt és jelentéktelent tün
tetnek fel, a következő: „Shakespeare születésé
nek háromszázados évfordulója egy Londonban 
felállítandó emlékoszlop alapkövének letevése ál
tal ünnepeltessék. A választmány igyekezni fog, 
hogy april 23-kát egy átalános ünnepnappá emelje. 
Egyszersmind indítványozza, hogy háromféle érem 
veressék, arany, ezüst és bronz, azon három leg
jobb költemény megtisztelésére, melyek Shakes
peare dicsőitésére fognak Íratni. Az alapkő lete
vése délben történnék. Délután a Covent-Garden 
színházban egy zenei Shakespeare-előadás lenne, 
este a Drurylane-szinházban Shakespeare vala
melyik kitűnő darabját játszanák, végre az ünne
pélyt egy nagy estély zárná be a Westminster- 
hallban, hol Shakespeare müvei illustratiói s más 
ereklyék állíttatnának ki.“
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Portugal népköltészet, Bellermann, egy , 
német, ki sok ideig lakott Portugálban, egy kötet 
portugál népdalt és románezot hagyott hátra, me- I 
lyet barátjai nem rég adtak ki Lipcsében. Minden 
dalhoz és románczhoz oda van csatolva a német 
fordítás is ; egyszersmind számos1; felvilágosító 
jegyzetet veszünk a jeles gyűjtőtől és fordítótól.
A portugáloknak még nincs nagyobbszerü nép
költési gyűjteményük. Első gyüjtőjök de Almeida 
Garrett volt, a közelebb elhunyt külíigyminis- 
ter, ki 1851-ben adta ki mintegy harminczhét 
darabból álló gyűjteményét. Bellermann egészen 
átvette e gyűjteményt, a többi, a felesebb szám, 
az ő fáradságának gyümölcse. A portugál nép- 
költészet átalában sokat hasonlít a spanyolhoz, a 
különbség köztök csak az, hogy a portugál szeli- 
debb és lágyabb. A mi a spanyol költészetben 
szenvedélyes, vad és iszonyú, a portugálban mint
egy megenyhül. A portugál nép leginkább ünnep- 
és vasárnapokon szokta énekelni dalait, román- 
czait és legendáit. Örege, ifja összegyűl a kertek
ben, vagy a falu piaczán vagy csapszékben ; egyik 
guitart vagy tambourint vesz kezébe és sebes üte
mekben énekel a szűz szerelemről, a nöhüségről, 
szerelmi boldogságról és kínról, tiltott viszonyok
ról. Víg és szomorú dal s románcz egymást válto
gatják. A szerelmi és lovagrománczokkal ájtatos 
legendák és csodás regék társulnak. A tulajdon- 
képi történelmi ó-portugal dalok és románczok 
leginkább a mórok körül forognak s a Nagy Ká
roly mondaköréből vannak véve. Meglepő, hogy 
oly kitűnő hajósnépnél, minő a portugál, a tengeri 
kalandokról hallgatnak a románczok. Bellermann 
csak egyetlen oly románezot tudott találni, mely
nek szinhelye a tenger és hajó. Czime: A „Ka- 
thrinéta hajó.“ Hanem ez aztán nagyon szép. lm 
itt közöljük a mint hirtelenében lefordíthattuk :

Nézd amott az Kathrinéta,
Hírneves hajó, figyelj,
Elmondom mi törte'nt rajta ;
Ajh csodás és iszonyú !

Napok teltek, év is eltelt 
S hazatérni nem tudo tt;
Már alig van enni inni,
Ehhalállal küzd a nép.
Sarutalpat lágyítottak 
Csillapítni éhüket;
De az oly kemény, hogy senki,
Bár akarja, sem eszi,
Sorsot húznak, vágóhidra 
Mint barmot kit vigyenek,
A hajónak kapitányát 
Érte a sors, iszonyú !

„Hej fiam, matrózfiacskám,
Mászsz fel ott az árboczon.
Látod-e a spanyol földet 
Vagy Portugal partjait ?“

„Nem látom a spanyol földet,
Sem Portugál partjait.
Látok hét mezitlen kardot 
Mind szivednek fenve ki.“
„Mászsz feljebb szemes fiacskám, 
Tetejéig meg se állj !
Látod-e a spanyol földet 
Vagy Portugal fövenyét ?“
„Hát mit adsz jó kapitányom?
Megvan, megvan, mit kivánsz.
Látom már a spanyol földet, 
Portugálnak fövenyét.
Három lyányt is látok immár 
Egy nagy fának árnyiban :
Egyik ül és csöndesen varr,
A másik meg fonogat,
Harmadik, legkedvesb köztök,
Búsul, búsul, sirni kezd.“
„Mind a három én leányom,
Végre hát ölelhetem!
No, a ki legkedvesb köztök,
Lesz jutalmul, a te nőd.“
„Nem kell nékem a te lyányod,
Téged vár, téged szeret.“
„Jól van, hát pénz lesz jutalmad, 
Mennyit elbírsz válladon.“
„Pénz se’ kell, bajjal szerezted,
Tartsd magadnak öregem.“
„Od’adom hát paripámat)
Szép fehér és párja nincs.“
„Nem kell, tartsd meg paripádat, 
Hozzám csak bajjal szokik.“
„Nesze, vedd hát Katlirinétát,
Messzi útra jó hajó.“
„Az se’ kell, mert kormányozni 
Nem tudnám úgy, mint magad.“
„Nos mi kell, szemes fiacskám?
Szólj és vedd jutalmadat.“
„Lelket kérek, lelked’ kérem 
Menten add át, tartozol.“
„Pusztulj sátán, pusztulj innen, 
Pusztulj, ne kisérts tovább !
Lelkemet istennek adtam,
Testem légyen tengeré.“
De leszáll egy angyal hozzá, 
Tengerből kiemeli.
Sátán ordít, orditását 
Visszazúgja szél s a hab ;
Kathrinéta lassan, csendben 
Mée; az este kikötött.

Gy. P.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(Márez. 13- és 15-kén )

A gályarab. Színmű öt felvonásban. Hugo 
Victor „Nyomorultak“ czimü regénye után színre 
alkalmazta Némethy György. — E dráma nem 
költői mű, csak csinálmány, mindamellett el kell
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ismernünk, hogy Némethy Hugo nagy terjedelmű 
regényét, ha nem is a legsikerültebben, de elég 
ügyesen alkalmazta szinre. Egy darabig alkalma
sint fenn fogja magát tartani a színpadon. Minden 
esetre van olyan, mint Birchpfeiffer „Notredamei 
harangozóB-ja, mely a maga idejében fővárosban 
és vidéken annyi tetszésben részesült. Nem sze
retjük, ha drámaíróink Birchpfeiffer koszorúiért 
versenyeznek ; az sem örvendetes jelenség, hogy 
ez évben majdnem mindnyája a melodráma oltá
rán áldozott: de azt nem hiszszíik, mit sokan állí
tanak, hogy valamely regény alapján épen lehet- 
len volna jó drámát írni. Regény alapján drámát 
írni s regényt dramatizálni két különböző dolog, 
s épen az a baj, hogy a drámaírók rendesen in
kább ez utóbbit teszik. A görög drámaírók mon
dákból, eposzokból dolgoztak, sőt Horatius ezt 
egész tanná emeli, midőn igy szól:

Rectius Illiacum carmen deducis in actus,
Quam si proferres ignota indictaque primus.

Shakespeare szintén mondákból és novellákból 
dolgozott. Miért ne lehetne az újabb kori költő
nek a regényeket és novellákat épen úgy hasz
nálni, mint használták a régiek a mondákat és 
eposzokat ? Miért ne szolgáltathatna a drámaíró
nak tárgyat valamely regény, mint szolgáltat a 
történelem? Azonban értsük meg egymást, itt csak 
tárgyról, egy pár félig kész részletről vagy jól 
alakítható anyagokról van szó ; a drámai concep- 
tio, compositió és jellemzés egészen a drámairó 
dolga. Neki egészen uj müvet kell teremteni, épen 
oly függetlenül, mintha csak történelmi adatokkal 
volna dolga. Sophokles nem dramatizálta az Ili
ászt, de irt belőle nehány müvet s minő különbség 
van a Homer s az ő hősei és hősnői közt, pedig 
az események nagyrészt ugyanazok.

Azonban azt nem tagadjuk, hogy a régibb 
költő helyzete e tekintetben kedvezőbb volt. Azt 
csak mellékesen említjük, hogy a régi mondát és 
eposzt közkincsnek tekintették, melyhez min
denki hozzányúlhatott a reminiscentia vagy pla
gium vádja nélkül. A regény nem ilyen s az újabb
kor! költő és kritikus nagyon is hajhászsza az 
eredetiséget. Nagyrészt inkább a tárgyban kere
sik mint az alkotásban és szellemben. Látunk 
eredetinél eredetibb müveket, de mit ér, ha a tárgy 
bizarr, kivételes vagy ha nem is az, de a szellem 
és feldolgozás nem eredeti. Mi hajlandók vagyunk 
az annyira követelt eredetiség helyett egy nem 
épen tisztességes, sőt tolvajszabályt ajánlani köl
tőink figyelmébe : a mit loptál jól eldugd, vagy csi
nálj belőle valami egyebet, hogy még gazdája se 
ismerhessen reá, Az eldugás és mássá csinálás el
méletét senki se értette jobban Shakespearenél és 
Moliérenél, kik bizonyára eredetiebbek napjaink 
legeredetibb lángeszeinél is. A nem eredetiség 
vádjánál sokkal fontosb az a körülmény, hogy az 
úgy nevezett modern regény, egyes drámai jele
netei mellett is, a legdrámaitlanabb valami. Ren

desen alapeszméjét nem igen használhatni drámá
ban, de különösen jellemfejlesztése oly nemű, 
hogy drámába áttéve nagyrészt elveszti mindazt, 
mi főszemélyeit élő egyénekké tette. Egyebet nem 
is említve, a drámában elesvén a részletek, me
lyek a regényben életet öntöttek beléjök, átalá- 
nosság, abstractio vagy mesterkéltség vagy épen 
érthetlenség fog előállani. Épen azért regényírók
nak nem tanácsoljuk, hogy saját regényöket drá
mává dolgozzák. Alkalmasint ők legkevésbbé 
képesek arra, hogy már egyszer megalkotott sze
mélyeiket drámaiakká alakítsák át hozzá; szok
ván regényi módon fejleszteni a jellemet, legne
hezebben akkor tagadhatják meg vérré vált szo
kásokat, midőn saját regényök befolyása alatt 
állanak. Átalában mindenkinek azt tanácsoljuk, 
hogy ha regényt vesz drámája alapjául, egészen 
tetszése szerint bánjék vele, tekintse tárgynak, 
melyet épen oly szabadon, sőt szabadabban ala
kíthatni, mint a hagyományt és történelmi adato
kat. Csak igy lehet jó drámát írni regényekből, 
kivált az újabb kor regényeiből s ily szempontból 
nem mindig szükséges az egész regényt felölelni. 
Lehet, hogy csak egy pár főszemélyre vagy ese
ményre van az embernek szüksége, csak a cse- 
lekvény egyik szálára, vagy épen valamelyik epi- 
sodra. Minden attól függ, vajon a regény minő 
drámai conceptióra ihli a drámaírót, mert hogy itt 
két külön és eredeti műről van szó, a fennebbiek 
után mondanunk is fölösleges.

Némethy nem irt külön és eredeti müvet, 
csak dramatizálta Hugo regényét, vagy jobban 
mondva scenirozta. Ezért mondottuk, hogy ez nem 
költői mü, csak csinálmány, bár elég ügyes csi- 
nálmány. Minden esetre Némethy színpadi jártas
ságának nem épen mindennapi jelét adta. Óhaj
tottuk volna, hogy más regényt válaszszon. Az 
irányregények legkevésbbé valók drámai compo- 
sitióra s Hugo e részletekben kitűnő, de egészben 
véve elhibázott regényéből tehetségesb drámairó 
sem igen alkothatott volna valami jeles müvet. 
Némethyt egy pár lap nemcsak lelketlen feldol
gozónak nevezi, hanem még a színpadra való al
kalmazás ügyességét is megtagadja tőle. Mi nem 
tartjuk ugyan e drámát költői műnek, de a szín
padi jártasságon kívül még valami egyebet is mél- 
tánylunk benne, mi elkerülte kritikusaink figyel
mét, kik nagyon engedékenyek Hugo irányában, 
mert nagy költő s igen szigorúan Ítélik meg Né
methyt, mert csak ügyes scenirozó. Hugo regé
nye szenvedélyes polémia a társadalom ellen; 
benne a támadó syllogismusok lánezolatát oly ese
mények vagy jellemek képezik, melyek nagyrészt 
vagy kivételesek vagy nem épen valószinüek. De 
a valószínűtlenséget nagy ékesszólás támogatja. 
Némethy átvette a regény egész főcselekvenyét, 
sőt a mellékcselekvényekből is egyet-mást, mit 
bátran kihagyhatott volna, de az egész regény 
irányát vagy nem értette vagy nem akarta érteni, 
teljességgel nem törekedett arra, hogy az irányt
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kitüntesse. Hugo ékesszólása sem bájolta el, minél 
kevesebbet vett át színmüvébe. A cselekvény a 
regényben és drámában egy ugyan, de a dráma 
Valjeanja nem úgy tűnik föl, mint a társadalom 
áldozata s izgatás a társadalmi intézmények ellen. 
A színmű Valjeanja inkább oly hatást tesz a 
nézőkre, mintha a bűn vagy tévedés a javulás 
után is folytatná nemesisét, s bár az ég megbocsát 
a tévedt- vagy bűnösnek, de az események vélet
lene, az emberek szenvedélyei előidézik a kike- 
rülhetlen visszatorlást. Szóval a scenirozás és sce- 
nirozó közönye a regény iránya iránt, a cselek
vény összes hatásának némi más színezetet adtak. 
S ezt nekünk már csak azért is méltánylanunk kell, 
mert nem vagyunk nagy barátjai Hugo társadalmi 
elméleteinek.

Gy. P.

Tausig Károly zongora-művész hang
versenye. Lisztet az egész világ óriás virtuóznak 
tartotta, s zongora-királj nak nevezte. — Mi volt 
a hajdani franczia királyság (t. i. a hegedű király
sága) Liszté mellett! — Ha hatalmas lett volna is, 
csak a franeziákon alapult, s a nyugtalan nemzet 
szintúgy bánt vonós királyaival, mint a politikai 
életben: fellázadt, forradalmat ütött, most respub
likához hajlott, majd más müvészcsalád fejét ül
tette a trónra stb. — Liszt az egész világon ural
kodott ; nagyobb volt Nagy Sándornál s I. Napó
leonnál; merte két uralkodó fegyvereinek csak 
azok a népek hódoltak, melyek közt a két zsar
nok személyesen megfordult s lobogtatta zászló
ját ; ellenben a hová Liszt el nem mehetett, elment 
a hir, s még rendületlenebb, mesésebb országokat 
alapított, mintha a maestro személyesen intézte 
volna a dolgok folyamát. — E roppant szellemi 
birodalom egy volt mindaddig, mig a zongora ki
rály önként lelépett a királyi székről számtalan 
utódai javára. — Hogy ezeknek száma számtalan, 
kitetszik a Reusz-Schíeisz-Ebersdorf stb. kis her- 
czegségekből, melyek igy elaprózva sem képesek 
a trónkövetelőket befogadni, elannyira, hogy 
minduntalan találkozunk olyanokkal, kik az angol 
fitz előszócskán kívül egyébbel nem bírnak, s 
csupán a maestro nagy haját örökölték, s modorát 
láttatják genialitása nélkül.

Tausig Károly, hazánkfia tanítványa, nem ok 
nélkül volt megkülönböztetve a maestro által, s 
jelen hangversenyében a virtuozitásnak minden 
oldalról legkitűnőbb jeleit adta. Nincs hang a fff-  
tói a ppp-ig, nincs hajmeresztő futam akár a fehér, 
akár a fekete billentyűzeten, mely tökéletesen ha
talmában ne volna, —■ elannyii’a, hogy lapjaink 
már is a nagy mester valódi utódjául királynak 
kiáltották. Előadott darabjai közt első volt Liszt 
zenekar mellé írott Capriccio-ja „Athene romjai 
felett“ (Beethoventől). A második Faust keringő 
Liszt átirata szerint. A 3-dik Rubinstein „Barca>- 
roleu-ja. A 4-ik Chopin Polonaise-je. Az 5-ik Egy 
magyar rhapsodia Liszttől. E müvek mindeniké-

ben bámulatos a virtuozitás, de a mennyivel in
kább kielégíti s elámítja a hallgatót a technika 
netovábbja, annyival kisebb szerepe van (a Cap
riccio s a Polonaise kivételével) a költészetnek. 
Ki kell ezt mondanom, különben méltán követke
zetlenség vádja alá esném, ha most elnézöleg vagy 
épen dicsérőleg szólanék arról, a mit a múlt év
ben a magát épen Lisztnek álmodó Satterben 
kárhoztattam. — Valahányszor virtuózt hallok, ki 
a puszta technika vakitó gyémántjait csillogtatja, 
s a művészet tulajdonképeni hivatásáról megfeled
kezik, eszembe jut a dús nábob, ki 365 mellényt 
csináltat, agarainak nevelőt fogad, szakácsot s or
vost ta rt; gyermekeit elhanyagolja ; különcz szen
vedélyeit űzi, s a közjóra mit sem áldoz. — Ki
vált napjainkban -— midőn Goethe homuneulusa 
már nem agyrém, s a mesterség költőket is tud 
teremteni —• megszokott dolog, hogy a virtuóz 
egyszersmind zeneköltő is legyen; de mindemel
lett a mily sok a virtuóz compositor, szintoly ke
vés a compositor-virtuoz, s alig hiszem, hogy e 
nevet Joachimon kívül másra is jogosan ruház
hatnék. — Mindezt Tausig ur nem veheti magára, 
mert csak az előadó művészet terén lépett fel, s 
nem kíván egyéb lenni, mint mesterének hű tol
mácsa ; de a művészet érdekeinek nagyobb szol
gálatot is tehetne mint Gounod átiratával, s ama 
rhapsodiával, melynél Liszt jobbakat is irt, s a 
melyben alig van magyar elem, s mint compositio 
is gyönge. — Tausig ur Liszttől örökölt virtuozi
tása fényes jeleit adta Chopin müvében is, de 
Schulhoff — ki az előtte divatozó, színfalakat meg
rázó zaj után épen egyszerűségével lepte meg a 
közönséget —- szebben s költőiebben szokta a 
kérdéses Polonaist előadni. —• Ezzel koránt sem 
akarom mondani, hogy Tausig urnák nincs költői 
felfogása, s megvagyok győződve, hogy ha állit- 
nám is, ezután adandó hangversenyeiben meg fog
na czáfolni egy jobb műsorral, mely alkalmas 
arra, hogy költői felfogását is szintúgy érvényre 
juttassa, mint virtuozitását.

A zenekar is játszotta Wagner két müvét: 
Tannhäuser nyitányát s Lohengrin menyegzői ze
néjét. A zenekar az uj hangolat szerint műkö
dött, s épen ezért még nehány ily kísérlet után 
lehet várni, hogy a hangszerek teljesen öszhan- 
gozzanak.

Murska Ilma k. a. a Puritánok áriájával s 
Egressynek egy dalával átalánosan tetszett. A t. 
művésznő nem ok nélkül tetszik; mert mostaná
ban színpadunkon nem hallottak oly lyrai énekes
nőt, ki a művészet kívánalmainak annyira meg
tudott volna felelni.

BARTALUS ISTVÁN.

Tisztelt szerkesztő ú r! Ön iránti határtalan 
tiszteletem daczára is kénytelen vagyok a „Ko
szorú“ utolsó számában Budai népszínház czirníí 
czikkem alá tett megjegyzésének ama pontját
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megczáfolni, melyben az mondatik, bogy „a nép
színházát segítették ugyan egyes adakozók, de nem 
a nemzet.“ Véletlenül épen kezemnél van egyike 
azon proclamatiónak, melyet a népszínház az or
szág minden részébe ezer meg ezer példányban 
küldött szét s melyben a hon lakosai részvétre és 
adakozásra szólittatnak fel „oly népszink'órre, mely 
a haza nyelvét hangoztassa, s honi életét és saját 
népszokásait tükrözze vissza.“ — Vajon a hon la
kosai alatt nem a nemzetet értjük-e ? s ha a bon 
lakosai adakoztak: nem a nemzet adakozott-e? 
Vajon a vidéki hangversenyek, színi előadások s 
más gyűjtések a népszínház javára nem a nemzet 
adakozása gyanánt tekintendők-e? A népszínház
ra ép úgy a nemzet adakozott mint az akadémia 
palotájára ; hogy az elsőre kevesebb gyűlt be mint 
az utóbbira: az mitsem változtat a dolgon.

Ezen helyreigazitást azért voltam kénytelen 
tenni, mert ha csakugyan nem a nemzet adakozá
sából épült volna fel a népszínház : akkor senki
nek sem volna joga annak működését controlli- 
rozni, akkor becses lapjában megjelent czikkem 
hívatlan prókátoroskodás volna oly ügyben, mely
hez senkinek semmi köze. De épen mivel a nem
zet adakozott még pedig meghatározott czélra ada
kozott : joga is van a nemzetnek követelni, hogy 
ama czél — ha már el nem érhető — legalább 
megközelitessék. *)

V E G Y E S .

— Folyó hó 14-én, az akadémia philos. 
törv. és történettudományi osztályai ülésében Hor
váth Boldizsár, mint a törvénytudományi osztály 
lev. tagja, tartá székfoglaló értekezését: ,,azon be
folyásról, melyet az osztrák törvénykezési reform 
gyakorolt a közel múltban erkölcsi és anyagi éle
tünkre.“ Kiemelvén a reform jó oldalait, valamint 
némely hátrányait is, fejtegetése során arra a vége
redményre jut, hogy nem elég a törvényeknek csu
pán absolute jóknak lenniök, hanem szükség, hogy 
a nép szokásaiban, meggyőződéseiben, hajlamában 
gyökerezzenek, máskép a legjobbak is ellenszen
vet költenek és demoralisáló hatást gyakorolnak;

*) Valamely inte'zetet nem az tesz nemzetivé, hogy 
a nemzetből többen vagy kevesebben adakoznak rá, ha
nem, hogy mint olyan, be van czikkelyezve, vagy máskép 
nemzeti alapra állítva. így a múzeum, a nemzeti színház, 
akadémia. Ily értelemben mondottuk, hogy a budai nép
színház nemnemzeti intézet; de ebből még nem követke
zik,hogy igazgatója ne volna felelős a közönségnek; és igy 
az ön méltó figyelmet gerjesztett czikke épen nem „hívat
lan prókátorkodás“, hanem jogos hozzászólás oly tárgy
hoz, melyhez mindenkinek szólója van. Egyébiránt e so
rai múlt számunkba későn érkeztek, részünkről mo^t 
sem látnék szükségét hogy kiadassanak, de az ön meg
nyugtatására, legyen!

Szerk,

úgy hogy a törvényhozás, mely messzire előzi ko
rát ép oly káros lehet, mint a mely sokkal mögöt
te marad. Innen magyarázza, s abból hogy a ma
gán jog is politikai czéloknak rendeltetett alá, 
hogy a különben sok részt czélszerü reformok 
nem találtak fogékonyságra nálunk, kivéve a te
lekkönyvi intézményt. — Ezután Purgstaller r. 
tag, Fichte, Schelling és Kant nézeteit „a létezők 
eszméiségéről“ fejtegette és bírálta. Ballagi r. tag 
a dialectica szó magyarításául a viszontos-1 ajánl
ja, miből rövid eszmecsere következvén, megálla
podás abban lön, hogy a dialecticát magyarosítani 
nem is szükség, bajos is, mert e szónak, ha törté
netét nézzük, egészen különböző jelentései van
nak s különösen Hegel clialecticája épen nem az, 
a mit különben e szó jelentene. — Gróf Dessewífy 
elnök bejelentvén az 0  Felsége által az akadémiai 
könytár kiegészítésére az országos alapból utalvá
nyozott 15,000 ftot, egyszersmind bizottságot ne
vez ki, mely a könyvtár hiányai pótlása iránt ja
vaslatot terjeszszen az akadémia elé. Tóth Lő- 
rincz pénztárnok újabb lelkes adományokat jelent 
b e : Szabadka városét az alaptőkéhez 10,000, a 
házépítésre 5000 ftot, és néhai Zmeskal József 
szóbeli hagyományát 3000 ftot, melyet örökösei 
kifizettek. — A titoknok egy olasz iró, Beratti, két 
röpiratát mutatja be Croy-Chanel Árpád vérből kö
vetelt származása ellen.

Szombaton, József napján, történt meg a 
Teleki-jutalomra pályázó vígjátékok jeligés leve
leinek felbontása s a jutalom kihirdetése, mely ez 
évben a bár nem átalános becsű, de pályatársai
nál minden tekintetben ügyesb szerkezetű IV. 
számú darabnak Ítéltetett; czíme: „Egy nagyra 
termett férfiú.“ Ciliéi Borbála udvarában, Zsig- 
mond alatt, játszik.

* Holnap és holnapután lesznek a nemzeti 
színházban a már emlitett műkedvelői előadások, 
3 szakaszban, melyek a következők. 1. Hol tölt- 
sem estéimet? Vígjáték 1 felvonásban. 2. Női ké
nyek. Vígjáték 1 felvonásban. 3. Ábrák (tableaux) 
1-ső ábra: Béla választ korona és kard között. 
Geiger képe után. 2-ik ábra: Bornemisza Anna 
egy órai uralkodása. Vizkelety rajza után. 3-ik 
ábra: II decamerone. Winterhalter olajfestménye 
után. — A részvevő urak és hölgyek — nagyobb
részt a főúri osztályból — kevés kivétellel ugyan
azok , kik már a bazar és hangversenyek alkal
mával oly áldozatkészen gyüjtének az éhezők szá
mára. Nem szorulnak a mi köszönetünkre.

* Már rég óta folynak az adakozások Llbay 
Sámuel agg művész hazánkfia I. Napóleont ábrá
zoló, finom ezüstből készült szobrocskájának meg
vételére. Az aláírások már is oly tetemesek, hogy 
remélhetőleg nemcsak a szobor ára, 4000 írt, ha
nem még azonfelül is gyűl be, s igy a muzeum a 
becses müdarabon kívül kész pénzhez is jut.

* A két műkedvelő hangverseny tiszta jöve
delme 5275 frt. 36 kr., mely összeg 12 Ínséges 
megyébe, közvetlen kiosztás végett, immár szót is
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küldetett. — A kolozsvári műkedvelő előadás pe
dig ugyané czélra 800 irtot jövedelmezett.

* Az akadémia titkára figyelmezteti a pá
lyázni kívánókat hogy a nyelvtudományi pálya
munkára, továbbá : a római irodalom történetének ; 
a festészet egyetemes történetének; a bölcsészeti 
erkölcstannak ; a görög államrégiségeknek ; a fü- 
vészetnek ; az alkalmazott vegytannak ; a növény
zeti földrajznak ; a földtannak ; és az állat élettan
nak kézikönyvére, úgy szintén Lucanus Pharsa- 
liájának fordítására a pályázati határidő e hó 
31-ike.

* Maszák Hugo immár kibocsátotta az elő- 
leges tájékozó tudósítást jövő hó elsején megindí
tandó „Magyar képzőművész“ czimü szaklapjá
ról. Mint a tájékozás mondja: a lap nem pusztán 
száraz tudományos lap lesz, hanem a művészet 
körébe vágó érdekes szépirodalmi müveket is fog 
adni. Lapjának már Moecenása is akadt. Hencz 
Antal, győri építész, a szaklap első félévi folya
mára 300 frtot ajánl fel, melyet mindjárt az első 
hóban le log fizetni. E mellett tehetsége szerént

dolgozatokat is igér, minden dij nélkül. Bár sok 
követője akadna minden téren e derék hazafinak.

* Múlt szombaton a helybeli ref. papiakon 
egy kis műkedvelői előadás volt a szükölködők ja
vára , magánkörben. Részt vettek benne Hiry Il
ka, Ballagi Josephin, Török Paulina, Gönczy Etel
ka és Farkas Auguszta kisasszonyok s a tanuló 
ifjúság ének- és zenekara. A hölgyek részint sza
valatuk- részint énekükkel ragadták hangos tapsra 
a közönséget, 117 forintnyi bevétel pedig a ke
nyérosztó egylet kezébe jutott. Köszönet a ärende- 
zőknek és közreműködőknek.

* A Színházi Látcső jelenti, hogy e hó vé
gével megszűnik. Előfizetőit a Fővárosi Lapokkal 
fogja kielégitni. Szerdahelyi nem kapott engedélyt, 
hogy lapját „Látcső“ név alatt folytathassa.

— Evnegyedes t. előfizetőinket figyel
meztetjük, hogy előfizetésük a 13-ik szám
mal lejár, méltóztassanak azt megújítani, 
nehogy a lap küldésében fenakadás tör
ténjék.

XJJ KÖNYVEK. *)
MAGYAR NYELVTAN. Irta Riedl Szende, bölcsészet- 

tudor, a pesti kir. kath. főgymnasiumnál a bölcsé
szet r. tanára, a magy. kir. tud. egyetemnél az ösz- 
szebasonlitó nyelvészet m. tanára, a magy. tudom, 
akadémia s a helsingforsi finn irodalmi társaság 
tagja stb. (Pest, Pfeifer 1864). 311 1. Ára ?

ERDÉLY A RÓMAIAK ALATT. Kútfők nyomán irta 
Fass József, kegyes szerzetbeli áldor, gymnasiumi 
tanár, s a magyar tud. akadémia levelező tagja. Az 
erdélyi Múzeum-egylet által a Haynald-dijjal jutal
mazott pályamunka. Erdély térképével. (Kolozs
várit, 1863. Stein I. bízom.) 196 1. Ára ?

AZ ERDÉLYI MUZEUM-EGYLET ÉVKÖNYVEI. Má
sodik kötet, második füzet. Szerkesztette Brassai 
Sámuel m. i. Három rajztáblával. Bolti ára 80 kr. 
(Kolozsvárit, 1863. Stein J. bízom.)

IBOLYA-BOKOR. Beszélygyüjfemény. Irta Balázs Fri
gyes. I. kötet. 16r. 154. 1. Ára ? (Stolp bizománya, 
Pest.)

ELV ÉS ELŐÍTÉLET. Regény a magyar társadalom
ból. Irta Ealmágyi Sándor. 8r. 264 1. (Ráth bizomá
nya, Pest.)

DIE UNGARISCHEN ZEITWÖRTER mit ihren Besti- 
mungssylben und deren Anvendung. Ein unentbehr
liches Hilfsbuch zur Erlernung der ungarischen Spra
che, geordnet von Alexander Bákosy, Privatlehrer 
der ungarischen und französischen Sprache. 8r. XX 
és 383 1. (Trattner-Károlyi, 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.

NYÍLT LEVELEZÉS.
Hanvára. A mostani levél szerencsésen idejutott, kö

zelebb válasz megy. Sajnos, hogy az előbbiek el
vesztek. Egyiket sem kaptuk — és valóban komoly 
volt nálunk az aggodalom.

A. Sztegrova. E perczben kapom. Válasz reá, mihelyt 
lehet. Addig is ennyit: a próza még nem volt kezem
nél .- a versekből három, és kettőt kiadtam. Mi a 
többit illeti: erről levélben, vagy még jobb lenne, e 
szép tavaszi napok folytán — személyesen. Szives 
üdvözlés.

Cs. S. urnák Peél. Sajnáljuk a dolgot, csak az vigasz
tal, hogy a búcsú, mint látjuk, versben történt. Ta
lán mi nem folytunk be e határozatra ? Minden 
esetre újabb rendelkezésig félreteszszük.

H. L. A néprománczokat lehet adni. Az eredetit külső 
és benső akadály gátolja.

Trsz. J. urnák. Vettük az újabb küldeményt is : majd 
választunk belőle, ha válik.

Sz. S. IV.K—s. Ha volna példányunk : de magunk is alig 
láttunk még belőle. A czikkben egy kis módositás 
k e ll: mi agyöngédebb füleket sértené ki kell hagyni.

A nász. Ballada. Nem közölni való.

T A R T A L O M .

Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S. 
— Rege a csoda szarvasról. Arany J. — Az ur keze. (Be- 
szély.) Abonyi L. — Emléksorok. Zs. L. — A mit sok nő 
magára vehetne. Toldy /. — Irodalom. — Külföldi szem
le. — Nemzeti színház. Bartalus I. — Vegyes. — Uj 
könyvek. — Nyílt levelezés.

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



K Ö S Z Ö R Ű .
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-ntcza sarkán, U. sz.

HETILAP
A SZÉFIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVfíLTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

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

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

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. MÁRCZIUS 27. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 13. SZÁM.

AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

(Folytatás.)

A kereskedés feladata, minden kívá
natnak mindenfélét szolgáltathatni, — a 
legroszabb czikket lehetőleg árosán adni 
el; ez elv az irodalomra is áthatván, a kitü- 
nőbb elmetermékekre nézve bal eredmé
nyűvé lett. Először is az iró maradandó ér
tékűt nem létesit, ha csak valamely rend
kívül erős benső ösztön nem indítja önfel
áldozásra, — mi kivételes és igy reá nem 
számíthatni. Azonkívül pályamunkák fog
lalják el a munkakör főterét; az ilyekben 
pedig ritka iró ád eredetit; mert az igazán 
önállóan s eredetileg gondolkozók észjárásá
val alig találkozhatik a jutalomtevők szán
déka, s aztán hányadik pályabíró igyek
szik úgy behatni az illető mű részleteibe, 
szellemébe, hogy arról ügyszeretettel s nem 
kötelességből ítéljen, hogy az értekező ál
láspontját felfogja és magáévá tegye. Leg
többször, eleve s mereven megállapított el
vek szerént, szakférfiak, tudományos tekin
télyek s rendesen iskolák, irodalmi feleke
zetek főnökei ítélnek. Valóban ily úton 
czélirányos compendiumok, ügyes compi- 
latiók, rövid életű alkalmi költemények 
jöttek létre, — de lángelmék művei alig
ha. — Továbbá az ily irodalmi viszonyok 
közt, üzleti, kereskedelmi időkben csakis 
népszerű oktatásokról, értelmezésekről, köz
életi utasításokról van szó, nem az eszmék 
fenségéről, vagy a stil finomságáról. Ma- 
gasztosb elmeművek, megjelenésük alkal
mával, nyernek tapsot és tömjént, de újabb 
kiadásaikat nem igen szükségli az ily eket

csak rendkívül élvező közönség. Statistikai 
összeállítások, vagy oly gyakorlati felüle
tességek kivántatnak, melyeket megtartani 
könnyű, sőt ész és fáradság nélkül elsajátít
hatni. — A kor, melyben él, minden ma
gasabb elmét nagy gondolatokra ösztönöz, 
de rendesen inkább csak az akadályokat, 
mint a sikert tünteti fel, és a feladat meg- 
fejthellenségéről győzi meg. Nagy lelkek 
feladata kortársaikat valamely nemes esz
me felől tisztába hozni, — e végett koru
kat vezetni, megelőzni, vonni magok után, 
— jutalmaztatásukért az utókorra tekinte
ni, arra hivatkozni. Ez pedig egészen más 
út és mód, mint a milyet használnak azok, 
kik a naptárból kinézett egy napra dolgoz
nak csak azért, mivel egy munkára népük
nek, bizonyos díjért, szüksége van. Lehet, 
hogy ily úton kezdte valaha nagy szellem 
munkálkodását, — de az is bizonyos, hogy 
nem soká maradt nagy szellemnek.

Nem igen támadtak nagy szellemek 
az újabb Francziaországban sem, ép azon 
okért, mint Amerikábau. A nemzet Ízlése 
elaljasodott s a fensőség gyűlöletessé lett. 
Sue Jenő és a Dumask s még jókora számú 
életrevaló iró, ha Francziaország nagy 
napjaiban élnek, Corneille, Boileau, Racine 
és Mól lére dicsőségének lehettek volna 
osztályosai. Most kényszerültek oly kor
nak Írni, melynek ellankadt érzékisége 
csak erősb csiklandó szerek által érdekeltet- 
hetik, melyek nernesb ízlést, épebb kedélyt 
csak undoritnáriak. De az ujabbkori élet
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köznapi élveit, hitványságait kell előadni a 
beszélyirónak, ha akarja hogy műveit ol
vassák. Ilyennek mondhatni az amerikai 
szépirodalmat is. Ott is az életből veszik a 
mindennapi kalandokat; ott is hasonló in
gerlő' szerek kivántatnak a közízlésnek. 
Oly egyszerű történetek, melyek annyira 
érdeklik az egyszerűbb kebleket, a mester- 
kéletlenűl erényesen élőket, ízetlenek azok
nak, kik a bűn regényességéhez szoktak. 
— Átalában azt mondják, hogy az újabb 
idők finomabbak az előbbieknél. Meglehet, 
ha mesterkélt finomságot értünk; de amaz 
érzelem gyöngédség, ártatlanság, mely múl- 
hatlanúl szükséges a szellemi nagysághoz 
és finomsághoz, csak ősi vagyr legalább ré
gibb időkben találtatik fel, nem oly kor
ban és nemzeteknél, melyek érzékiséghez 
szokottak, mint a mai Francziaország és 
Amerika.

Viszont a stil nemessége és nagysze
rűsége a legmagasztosabb nemzeti tevé
kenység korában szülemlik meg. Harczias 
vagy szabad és élénk polgári életű nem
zet, katonás jellemű nemesség körében fej
ük úgy az irodalom, hogy megszokja ér
zelmeit magas gondolatok és érzelmek ter
mészetes kifejezéseibe öltöztetni. Hitvány, 
szennyes dolgok gyéren fordulnak elő ily  
körökben, s ilyek nevei, kifejezései nem 
foglalhatnak helyt az irodalomban. Innen 
van, hogy Homér legnemesb minden szép
irodalmi szerzők között, és hogy átalában 
az előkelők magas jellemével s befolyásá
val arányban áll az irodalmi hangulat mtí- 
izlési fokozata. — Hogy lehetnének az iró 
gondolatai magasztosak, ha körűié min
denki csak adás-vevésről, csak dollárról 
beszél? — Valóban amerikai, és hasonló 
környezetben élő Íróra, főkép költőre néz
ve, ha korán felül emelkedni kíván, egye
düli módszer lenne, remetévé válni, köny
ves szobájában egyedül Görögország és 
Róma s az uj Itália és Francziaország nagy 
szerzőivel élni együtt s csak ezek hatása 
alatt munkálni; csakhogy aztán az ily mű, 
ha létre jőne, Amerikában nagyon idegen 
zamatu és kelletlen lenne. — Az irodalom 
nagy koraiban a nyelv magasztos, mert az 
eszmék is magasztosak: nagy irók, mint

Corneille és Racine tudják, hol emelkedje
nek föl s hol leszálljanak alá, az egyszerű
nek színvonalára. Újabb népeknél épen a 
nagy gondolatok és érzések természetessé
ge nem található fel, — mely a nemes és 
méltó kifejezéseket önként súgallaná; innen 
van, hogy nagy szavakkal s phrasisokkal 
igyekeznek fénymázolni az érzelem üres
ségét, a gondolathiányt, miből a bombas- 
tok özöne ered. — Ez az emelkedni nem 
tudás tesz szembeötlő különbséget Homér 
és Virgil közt. Amaz természetesen, eről
ködés nélkül alkalmazza kifejezéseit a dol
gokhoz , elsiklik a csekély dolgok felett s 
csak a magasztos tárgyakon állapodik 
meg, ezeket dolgozza és színezi ki. Emez a 
természeteknél fogva alnemű dolgoknak is 
nagyságot akar adni, s mint némelyek ki
fejezték, hősi léptekkel jár a szemétdomb 
körül is. Müveit Ízlése megóvta, hogy cse
kély költői tehetsége bombasztokra ne ve
temedjék, de stiljának kicsiny és nagy dol
gok előadásában egyenlő magasra sietése 
egyhangúságot idéz elő, — mintha a költő 
az általa bejárandó tért előre felmérte és 
síkká homlitotta volna, — annak völgyein 
vízcsatornákat, hegyei alatt alútakat készít
tetvén, — mivel nem képes hogy a tető
ket Homérként megjárja s a völgyekbe el- 
bágyadás nélkül leszálljon, — vagy kép 
nélkül szólva: erőlködés nélkül magaszto
san szóljon a nagy dolgokról, köz és még
is nemes stillal a kicsinyekről. — Ezt az
tán még többre viszi az amerikai iró. Ez 
nem épit vízcsatornákat és alútakat, hanem 
a hegyek csúcsait köti össze vasútakkal. 
Vezérlete mellett nem kell hegyet völgyet 
feljárnunk; az ügyes szerző átrepit, a mély
ségek felett szónoklata varázsával vagy 
gőzerejével, vagy vásári komédiási hip-hop 
szavával, s ekkor aztán ő is megszűnik iró 
vagy irodalmi művész lenni, hanem lesz 
irodalmi nyeglévé. Vannak ily irók Ang
liában és másutt is, kik kerülik elmemü
veikkel a választékos művelt ízlésű közön
séget, utczaszegleteken ütik fel áruik bódé
ját, ott gyűjtenek nézőket, vásárlókat, — 
a mennyit t. i. lehet.

Es az alacsony sággal vagy hitványsággá 
együtt jár a követelőség is. Legalább igaz,
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hogy az alacsony lélek rendesen követeld. 
Egy közlelkü nd mindig nagyobb igénye
ket tüntet fel a társaságban. Eldtárja össze
köttetéseit, előkelőségét, fiának talentomait, 
férje vállalatait, vendégei magas állását, 
lakomáinak fényét. A silány tehetségű fes- 
tész a legkisebb értékű tárgyat torz nagyí
tás fényébe övedzi, természetesen mit sem 
bir festeni s minden tárgynál látszik, hogy 
nehány fokkal nagyobb csodálást követel, 
mint tárgya természetével összefér. Ily  
követeld a silány szerző is, — bár e hibája 
nem mindig önmagának róvható fel, -— mert 
mit tehet róla, hogy oly nép körében ne
velkedett, mely politikailag s társadalmilag 
egyenlőkből áll, s melynek kebelében, cso
dálatos ellenmondással, minden egyén ör- 
jöng azért, hogy felénél egy-két hüvelyk
kel nagyobbnak láttassék, s fényűzést mu
tathasson valódi fény nélkül. Mérsékelt 
életmód mellett, nemes függetlenségben 
nem maradhat senki, — gazdagnak mutat
kozva szegénynyé kell lennie. Ennélfogva 
az a kapadozó szépiróskodás átalános el
terjedése világosan a népuralmi egyenlő
ségből magyarázható, — de egyszersmind 
Amérikának plutokratiai —- vagy önural
mi — hajlamaiból is. Ilyenre vágyó nép 
szereti a fényelgést, nagyzást, láttatást, a 
nélkül, hogy a valódi műveltségről isme
rete, vagy hozzá Ízlése volna. íg y  hitvány
ságokat övez álfénynyel, a valóban nagyot 
nem kedvelli, nem ismeri s nem is bírja 
meg leikével. Ily nép Íróinak, festészeinek 
művei elgyötrik a nemesb ízlést szónokla
tuk, szinezésök tulhalmozott ékességével s 
csillogásával. Ilyek voltak Róma utolsó 
korszakában a Lucanusok, S ta tiu so k , kik 
jeles példái a folytonos nagyításokkal, na
gyot mondani erőlködéssel, uj eszmék ke
resésével élő korcs stilnak, — mely any- 
nyira távol áll a nyugalomtól és egysze
rűségtől, az igazi nagyság jelétől.

Hogy szállanak tehát az irók alá, -—- 
hogy száll az összes irodalom szelleme ily 
alacsony színvonalra? Az irodalmi nemes 
vetélkedés természetéhez tartozik, hogy min
dig íelebb törekszik, szellemi fensőbbségre; 
ez pedig csak oly társadalomban létesül
het, hol a magas rangú emberek nemes di-

i  csőségöket a szellemileg érdemesek párto
lásában keresik. Amérikában ily pártolók 
nincsenek; a társaság nem kedveli az irói 
tehetségeket, az értelmi fensobbség vagy 
fenség, csak úgy mint más fenség, erkölcsi 
ostracismusnak van kitéve. Az igazi genius 
a rendes korlátok közt nem fér meg; de az 
ily népnél a különösség tűrhetetlen. A kü
lönösség nagyobb bűn itt, mint a bűn ma
ga, s a középszerűséghez szokott és arra 
nevelt nép körében a megszokott színvo
nal alatti a nevetséget, az a feletti az irigy
séget ki nem kerülheti. A valóban nagy 
értelmi képességeknek megadatik a tiszte
let; de ilyeket Amérika nevelni nem tud. 
„Oroszlánai“ nem saját földén születtek és 
tenyésztek fel. Ha ide jöttek, ovatióval fo
gadtatnak, de hogy itt származzanak, arra 
nem jár jó idő.

Nézzük még egy-két más nemzet pél
dáját. Németország helyzete sajátságos. Itt 
megvolt az irodalmi felvirágzás mindkét 
feltétele: a társadalmi egyenlőtlenség s az 
átalános finomultság — csakhogy nem egy 
időben. Midőn az olasz nemesség a fényű- 

: zés választékos gyönyöreit élvezte, a német 
nemesség harczokban volt elfoglalva, vagy 
elszigetelten élt várlakában, nem igen több 
elmeműveltséggel birva, mint a mennyi 
egy hadi csapat vezényléséhez, vagy a föl
desúri nem igen szelíd foglalkozáshoz tar
tozott. Mielőtt müértőkké, műpártolókká 
lehettek volna, hatalmuk, befolyásuk meg 
lett törve ép azon nagy Frigyes által, ki a 
franczia tudósoktól mint a berlini akadémia 
tagjaitól a legfőbb irói finomságot köve
telte, a hazai irók gyarló elmetermékeit is 
elnézte, sőt pártolta, s igy  némi irodalmi 
mozgalmat alapított is. Utóbbi pártolás 
csak annyit eredményezhetett, hogy a tu
dósoknak egy kara alakúit meg, mely al- 
kalmasb lett szobai csendes tanulmányra 
mint a lángelme fönlengéseire. Majd egye
temeket, más tudós iskolákat sokasítottak 
a német fejedelmek, — néha csupán anya
gi vagy közlekedési érdekből is, hogy egy
némely kis városba több ipar és igy több 
adó-alap pontosúljon össze, s hogy a feje
delmi székhely díszesedjék. Ezáltal las
sanként akademizáltatott minden német
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tehetség, — mi, ha az élettől távolabb eső' 
tudományokra elő'nyösen hatott is, épen 
nem úgy a képzeló'dés vagy a genius mü
veire nézve, melyek feltenyészéséhez élni 
tudó világi műértők és vidám élvezők kel
lenek, — nem egyetemi pedánsok, sötét el
méjű türemetlen kritikusok, kik néha nyese- 
getéseik által szépen feltenyésztik a fűzt 
és affélét, eltörpitik a szabadon terjeszked
ve tenyésző virágbokrokat. Szerencse, hogy 
a középkorban, de utóbb is jó ideig, latin 
nyelven űzték fanyalgásukat s nem fertéz- 
tették meg csinosgatásaik, stilizálásuk által 
saját nyelvűket annyira, hogy utóbbkori 
jeles elmék helyre ne hozhatták legyen.—  
Németországban ez az akadémiai pedantság 
tovább tartott mint más hazákban. Még a 
XVI. század után is, midőn más nemzetek 
nyelvei fensőbb czélokra kezdtek műveltet- 
n i , a németet csak köznapibb dolgokra 
használták. Utóbb felhagytak a latinnal,—  
de nem az iskolai barbarismusokkal, — s 
nyelvök, az iskolásság iránti nagy hajlam 
miatt, oly eltorzitottá, latinsággal oly ke- 
vertté lett, hogy a közönség nem ért- 
heté.

Igaz hogy könyvet temérdeket Írtak. 
Csak maga az, mit N. Frigyes korában 
egy-két évtized alatt termelt német elme, 
jóval felülmúlja a mi Olaszországban X. 
Leo s Francziaországban XIV. Lajos alatt 
létre jött. De nagy kérdés, — mintegy je
les irodalom-történetíró mondja — vajon 
szolgál-e az irodalom tökély estilésére az 
a szabadság és könnyűség, melylyel a 
német könyvek özöne sajtó alól előkerül, 
valamint kétséges, hogy a tanulás könyü- 
nyüsége is alkalmas-e arra, hogy nagy el

mék és nagy szerzők képződjenek. — Mi- 
rabeau meg azon észrevételt teszi a német 
irodalomról, hogy másutt, a képzelőtehet
ség müvei előzték meg az itélőtehetségét, 
itt pedig a gyümölcs virág nélkül termett. 
De ha ez nem volna is épen való, annyi 
kétségtelen, hogy a homéri irodalmi elem
nek kevés művelője volt, a hésiodi elem
nek pedig csaknem minden német iró mű
velője. Nem is igen volt augustusi kora 
irodalmuknak,— és nem tudni, lesz-e valaha. 
Mert oly népnél, hol a könyv oly bőséggel 
terem, kivált ha a könyvek akadémikusi 
kritikával teljesek, letörlődik a kedélyek
ről és a költői müvekről a fris életszin, *) 
kiirtódikamafenséges éseltanulhatlan őserő
vel teljes ékesszólás, melylyel némely har- 
czos népfaj, olvasástól Írástól szűz elmével 
— mint az mely ősidőben Trója alatt har- 
czolt, vagy a skót felföldön lakott volt —  
oly nagy mértékben bírt, egyedül magasz
tos érzése által, hogy sok más műveltebb 
időket és népeket megszégyeníthetett. Az 
irodalom kétségtelenül veszt életerejéből, 
hol a könyvek ama diarrhoeája — bocsá
nat az ó-angol gorombaságért — divattá 
lesz, kivált midőn e könyvek felénél na
gyobb része más könyvek commentárja. S 
e betegség ellen bajos gyógyszert is 
lelni.**)

(Folytatjuk.) IMRE SÁNDOR

*) Németországban — mondja angolunk — a köl
tő a kritika szülöttje. Lessing, Klopstock, Schiller azon 
kezdték, hogy a kritika szabályait tanulták, — s azok 
szerint írták verseiket. Pegazusok félénken járt a prózai 
vértezetben. . . Egyedül G-oethe bírta, bár nem egészen, 
megszabaditni magát é nyűgöktől.

**■) Menzel azt mondja, hogy igen mérsékelt szá
mítással évenkint 10 millió kötet adatik el Németor
szágban.

S Z Ü R E T E N .

Nem ezüst serleg s Tokaj tündér 
Nedve áll lakom asztalán,
Amaz ös béreznek agg teteje 
Csak távolból mosolyg reám.
Borom szegényebb, de forr lángja. — 
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba fürteidnek 
Aranyievét te csorgatod.

1861.

Halmom bora! mi összeillünk : 
Tanyám is kisded halmon áll, 
Fakoporsó lesz végső ágyam, 
Tiéd, e régi fapobár,
Rajt’ vidám ábrák domborulnak. 
Te napsütötte domb amott! 
Öblös kádamba fürteidnek 
Arany levét te csorgatod.



293'

Tüzhabja honom bérczsorának!
Tiszted most oly szent, oly dicső! 
Derítsd föl a vad éjt, mit küzdő 
Keblünkre a sors átka sző.
Lobogjon lángod szemben, szívben! — 
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba í’ürteidnek 
Arany levét te csorgatod.

Menj, menj, vidítsd tüzszellemeddel 
Fenn, a dús gondtelt hajiokát,
S vidítsd, leszállva küszöbéhez,
A kunyhó’ bokros bánatát;
Hol legtöbb bú, ragyogj legszebben ! — 
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba fürteidnek 
Aranylevét te csorgatod.

Keresd föl rideg rejtekében 
Az üldözöttet, bujdosót,
A viharban, hogy ki ne hüljön 
Keblének dicső lángja, óvd,
Lövellj reményt fáradt leikébe. —
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba fürteidnek 
Aranylevét te csorgatod.

Édes ajkad aranyregét súg 
Fülünkbe, nyájas, csapodár!
Jer, súgd még újra, súgd ezerszer 
A jövőt, melyre lelkünk vár, —
Vidító társam bánátim közt,
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba fürteidnek 
Aranylevét te csorgatod.

Bűvös hab, őre a magyarnak!
Te csillogsz örömpoharán ;
Sötét búját te szakgatod meg 
Villámtüzeddel, gyásztorán.
Szivárványt szővsz borúit lelkünkre! — 
Te napsütötte domb amott;
Öblös kádamba, fürteidnek 
Arany le vét te csorgatod. . .

De félre most a gonddal! víg zaj 
Verdesi most a völgy-hegyet!
Fodros szölölomb hadd köiátse 
Ó borral telt bükkelyhemet!
Borúlj fölém zöld lúgas árnya! —
Te napsütötte domb amott!
Öblös kádamba csorgasd , csorgasd 
Dús fürteidről lánghabod.

SZEMEKE MIKLÓS.

AZ ÚR KEZE.
(Beszély.)

(Vége.)

Mégis egy szép dolgot, az igazság kö
vetelménye fejében, kénytelen vagyok Csö
rögi Jánosról elmondani. 0  ingó vagyon- | 
kájából semmit sem mentvén meg, talán J 
neki volt legnehezebb sorsa, mint különben 
is egyes-egyedül maradt embernek. Legne
hezebb magát rendezni, hossza gondolko- I 
zás után is feltalálni a módot, miként kezd- , 
jen újra hozzá, hogy a régi kerékvágásba 
hatoljon. . . Első a fedél, hol az ember 
meghúzza magát. De házépítésről szó sem 
iehete, ahhoz nem volt módja. . . Kapta j 
magát, egy pár összetákolt deszkaszálat ; 
tett a háza egy oldalán épen maradott 
egyik szeglet fölibe, s e két oldalról nyilt 
üreget elnevezte gunyhónak. — Most kö
vetkezik az a szép dolog a mit fennebb 
érinték, s a mi mindenesetre arra mutatott, 
hogy szive tisztulni kezd, s mutatá azt,

hogy — leszámítva ama borzalmas tettét, 
mely rajta, bár nem elhatározott gonosz 
szándékból, mert csupán véletlenül, de 
mégis megtörtént, — bir fogékonysággal a 
jóságra, a javulásra. Történt, hogyr a viz- 
károsultak részére gyűjtött közadományok 
megérkeztek, — a falura csak épen annyi 
esett, az igaz, hogy ezeredrészben fedezte 
a károsodást, s csak annyi volt, mint egy 
csepp viz a szomjazónak. . . De tudjuk azt 
is, hogy egy csepp viz is enyhít valamit a 
szomjon, — úgy ez a könyöradomány a 
szegény nyomorultak előtt óriási nagyság
ban és fényben tündökölt. Az az öröm, az 
a szemragyogás, mely annak megérkeztét 
s kiosztását követte, a legszebb hálajel volt 
az adakozók iránt, mert az a lehető legne
mesebb boldog érzetet ébreszté. — Csörö
gi Jánosra, e most foly ó pénz értékben, épen
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8 frt 75 kr esett. — És Csörögi János mit 
tett ? Felvitte a pénzt a falu házához, s 
visszaadván azt mondta, van a faluban 
sokkal több ember, ki a segélyre érdeme
sebb, méltóbb s a ki jobban rá van szorul
va. ő  magát, a mint mondá, a legutolsó 
embernek tartja a faluban. . . Tiszteletes 
urnák a lelke is repesett örömében, midőn 
látta, hogy még a falu legroszabb embere 
is, ily sanyarú körülmények közt, nemes vi
seletnek adja tanúságát. — Miután megdi
csérték, azzal akarták jutalmazni, hogy ő 
maga határozhassa meg, ki részesüljön 
a róla visszaszállott adományban. 0  a szom
szédot választá, mert azt hitte, hogy ennek 
okozott legtöbb bosszúságot felebarátai 
közül, s az is szegény özvegy, ember volt, 
de azzal a különbséggel, hogy egyszers
mind hat kicsiny árvája volt, kik közt a 
legnagyobb is aligha volt tiz éves. A szom
széd nem akarta elfogadni, ha csak Csörögi 
János viszont az ő részéről el nem fogad 
valamely szivességet. . . Az ő háza már, 
úgy a hogy, helyre volt hozva, azt kívánta 
tehát, hogy Csörögi János, a ki mint az ég 
madarai ki van téve esőnek, rósz időnek, 
jöjjön át hozzá lakni, addig is, inig az ő 
háza elkészül. — Csörögi János szívesen 
vette ezt, mert még ezelőtt soha sem ta
pasztalta azt az örömet, hogy valamely 
felebarátja az ő társaságát keresve kívánta 
volna megosztani.

Bocsánatot kell kérnem az olvasótól e 
részletezésért, mely az elbeszélés folyamá
tól némileg elvezetett, de miután igaz tör
ténetet beszélek el, nem szabad egyoldalú
nak lennem s részrehajlón elhallgatnom oly 
dolgokat, melyek nemcsak az érezőnek 
kedvesen esnek, hanem egyszersmind azon 
ösvény folytonos folyamatát is jelzik, mely 
Csörögi Jánost fekete lelküségéből az álta
la azelőtt nem ismert erény felé vezetni kí
nálkozott.

Csörögi János egy év alatt annyira 
vitte aztán a dolgát, hogy nem ugyan régi 
terjedelmes házát, nem is annak a helyén, 
hanem kertjének kiválasztott szegletében 
egy kisded házacskát nagy ügygyei, bajjal, 
melyhez egy kis adósság csinálás is járult, 
felépített.

Most már a kezdetén volt, annak a mi
ről darab idő óta meggyőződést szerzett, 
hogy egy egész új élethez kell fogni, s hi- 
zelgett az a gondolat neki, mely eszében 
naponként megfordult, hogy ő nemcsak 
akar hanem tud is becsületes ember éle
téhez hasonló életet felmutatni ez uj élet
pályával. . . Szorgalmasnak, jónak, feleba
rátit szeretőnek kell lennie. . . Csak ha az 
istenre gondolt, akkor sötétedett most mái
éi kissé, mert nem hitte, nem hihette hogy 
az is már szintúgy megbocsátott volna ne
ki mint felebarátai. . . Szerencse, hogy a 
templom még nem épült fel romjaiból, 
mert Csörögi János oda buzgólkodni még 
nem mert volna elmenni, bármily lelke sze
rint való kívánsága volt is ez. . . Gondolat- 
jában az is megfordult, hogy mily nagy, 
mdy szép elégtétel lenne az, ha ő megmu
tathatná a világnak, hogy ő egy nőt bol
dogítani is tud: itt nem merte még csak to
vább gondolni sem. És annyiszor megfordult 
fejében, hogy végre elhatározta magát egy 
lépésre. A szerencse most is kedvezett, 
Csörögi János másodszor megházasodott... 
S ugyancsak tanulhatott ám sokat a tiszte
letes úr múzeumában az esketés perczei- 
ben, mert a tiszteletes ur ugyan elébe rak
ta ám, hogy kell a feleséggel bánni egy 
becsületes embernek. E szavak első eskü- 
vésekor csak elrepültek füle mellett, de 
most becsepegtek szive-vére közé, ő maga 
pedig úgy elbámészkodott, hogy mikor a 
szertartásnak vége volt, akkor sem esz
mélt a távozásra, úgy kellett figyelmez
tetni.

Csörögi János második házasságáról 
beszélvén, annak megismerése nem kis ta
nulságot nyújt mind az asszonyok különb
félesége iránt, mind pedig arra nézve, hogy 
Csörögi János mennyi uralmat erőszakolt 
magára, mennyire hive maradt azon elha
tározásának, hogy becsületes ember akar 
lenni, s e határozat következtében meny
nyire jámborrá vált természete. . . Soha de 
soha nem gondolta volna azt valaki, hogy 
egy istenkáromló, örökké szitkozódó em
ber — váll vonogató, nem-bánomos vagy 
legfelebb csak az „ejnye már no“, -— el
lenvéleménynyel biró halandóvá váljék,



hogy egy tigris, egy szörnyeteg, a pa
pucsnak legyen alattvalója.

A leány, a kit Csörögi János uram új 
feleségül választott, se szép, se fiatal nem 
volt. Már réges-régen megérdemelte volna 
az asszonyi rangot, — pedig természete 
kiállhatatlan volt . . Zsémbelt örökké, nyel
ve egész nap járt, és még e mellé a soha 
pihenni nem akaró hang vékony, harsá
nyan rikácsoló hang volt. . . Nem kellett 
arra ok se, hogy ez irtóztató kereplő meg
induljon, járt az magától is. — A ki azt 
akarná, hogy meg ne örüljön, örökké 
dugva kelle tartani füleit. — Csörögi Já
nosnak keserves sors jutott osztályré
szül , — első felesége iránti durva bánás
módjáért bezzeg lakolt e halálhoz hason
ló bünhödéssel, — s még e mellett örök
ké emlékeznie kelle arra, mily remek, ál
dott teremtés volt az az első feleség, — 
most szerezhetett élettapasztalást magának 
arról, mily különbség van egy hárpia és 
angyal közt. Mily ördög lehet egy asszony, 
és mily sj^ yal lehet. . .

De djjprögi János a legszebb, megadó 
nyugalommal tűrt, még csak egy szitok 
sem jött ki a száján soha. . . Nagy erő, lel
ki erő az emberben az, midőn megfogad 
valamit, s e fogadásához minden kisértés 
ellenére hu akar maradni. — Még többet 
mondunk: mikor a sárkány legdühösebb 
volt, akkor is igyekezett Csörögi János 
nyájas, engesztelő lenni hozzá. — Csörögi 
Jánosnak sokat, nagyon sokat kellett nyel
ni. . . Tűrt, — nyelte emberül. . . Azután 
csakhamar férfiassága is megaláztatott. . . 
Nemcsak hogy közbe-közbe egy-egy üstök 
czibálás, pofonütés elegyedett, hanem még 
a nyujtófa is lekerült a szegről. — Ily 
körülmények közt hangzott a szerencsét
len jámbor ajkairól amaz általunk fentebb 
emlitett: „ejnye már no!“ kiáltás is, mely 
azt jelenté, hogy megsokalta a dolgot. —- 
Csörögi János, ez ellenvetés határán túl, 
magasabb fokú fellépésre a nagy világért 
sem vetemedett. . . Tudta, érezte, hogy 
volna bátorsága, ereje, talán még joga is, 
talán még maga iránt való kötelessége is. 
— Mindegy! . . Nem tette.

Még e kiváló rósz tulajdonon felül ez

asszonynak más árnyoldalai is voltak. 
Rósz gazdasszony volt. . . Hanyag, pazar, 
egyszersmind meg czifrálkodni szerető és a 
mellett otthon még is fülig szennyes, a le
gényekre örömest pillantgató, kiknek kü
lönben épen nem tetszett. — Nem hogy 
szőni varrni tudott volna, hanem sütni főz
ni sem tudott becsületesen . . . e mellett 
tétlen, lusta volt, a mily sebes a nyelve, 
oly lassú a keze. . . Látni való volt, hogy 
Csörögi János úgy meg van verve, hogy 
azt soha de soha ki nem heveri. ..

Csörögi János egyszer rémülve tapasz
talta, hogy midőn felesége nyelve jár, az ő 
kar-izmait oly ingerlő viszketegség futja át, 
mely valami kis ellenszegülésre nagyon 
biztató; kicsihijja is volt, hogy ez óhajtás
ból egy puffanó cselekedet nem lön. Csö
rögi János aztán gondolkozóba esett, mi 
lehetett az oka annak, hogy ma épen oly 
nagy kedvet érze felül kerekedni. — 
Könnyen kitalálta. Az azért volt, mert a 
szomszédnál egy kis malacz torocskában 
véletlenül többet ivott a megfogadott egy 
itczénél.

Mit tett most Csörögi János? — fel
fogadta , hogy többet egy kortyot sem 
iszik. — A mint megállta hogy nem ká
romkodott többet, úgy, gondolta, hogy ezt 
is megállja.

Kiment, kisompolygott a házból, mint 
megrugdalt eb, s szép jámborúl meghúzta 
magát ólja egyik zugában.

Ha valaki az olvasók közül kétkedve 
csóválná fejét, s igen nagy magára erősza
kolásnak tartaná elhinni, hogy a vad, szila j 
és istenkáromló Csörögi János ily jámbor 
alázattal hagyott paczkázni magán egy 
asszonyi állatot, a mi vallásos megadás
nak is beillett volna: azt nemcsak a törté
net valóságára, hanem ama lélektani jelen
ségre is utaljuk, mely ama borzalmas pil
lanatok után egy egész forradalmat idé
zett elő a szerencsétlen ember bensejében. 
Csörögi Jánosnak legnagyobb , legréme
sebb kínja volt az első feleségére való emlé
kezés, — annak szerencsétlen s lelkimar- 
dosást ébresztő vége, . . e miatt minden 
legkisebb szélsőségtől, legkisebb haragra 

- lobbanástól úgy szólván a törpe gyávaság
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iszonyával, rettegett s óvakodott. — Bár 
nem tartá magát egészen gyilkosnak, bál
áz esetléggel, szomorú véletlennel igyek- 
vék tettét maga előtt mentegetni, mindaz- 
által ama szomorú esemény szivének leg- 
kinzóbb fulánkja maradt. . .

Sok, sok titkos, keserű könyei tanús
kodhatnának a felől, mily irtózatosak vol
tak ez emészteni meg nem szűnő szivmar- 
czangolások . . . mily nyomasztók az ily  
magába szálló pillanatok, melyek a legré
mesebb gondolatokkal voltak telve.

Bár a magánosság rendesen idézett 
elő ily perczeket, ő még is szerette a ma
gányt választani, — mintha óhajtása szerint 
való lett volna ily módon bűnhődnie.

Az ily magánosán töltött éjek után 
másnap reggel többnyire teljesen ki volt 
merülve, halvány, sáppadt, csüggeteg volt, 
szomorú, elcsigázott, mintha valamely nagy 
betegség lázát állta volna ki az elmúlt éjt- 
szaka, szavát sem lehetett venni, bágyadt 
szemeit fel nem emelte, s kedvetlenül, 
gyengén szédelegve látott a munkához 
mint valamely hideglelős.

Azonban még a fenebb emlitett nap 
után várt reá a legrémesebb és legkeserve
sebb éjszaka. . .

A mint az ólban meghúzta magát, 
csakhamar ismét előjöttek rendes kínzó 
gondolatai, ma éjjel különösen nem birt el
aludni, szive sokkal jobban fájt a szokott
nál, véghetlen fájdalmas ingere volt a sí
rásra, — pedig alig birt egy kis köny- 
cseppet ejteni. . . Szörnyű nyomasztó fáj
dalom volt ez, mintha egy óriási kőszirt 
nehezült volna keblére. . . Ú gy, de úgy 
szeretett volna meghalni e pillanatban. —  
Hozzá járult még az éj, s épen a mai éj hatá
sa, melyet szokatlanabbnak vélt mint más 
ízben. . . Szomorúan sivalkodó szél fujdo- 
gált odakinn, melytől a lélek is fázott, a 
falu minden kutyái elkezdték amaz idegek
re ható siralmas vonítást, mely az emberek 
szivében babonás, sejtelmes félelmet szokott 
ébreszteni, s melyet szomorú események 
előjelei gyanánt vesznek rég idő óta, s 
mely nagy mértékben járul az álmatlanság 
izgatottságához. . .

Csörögi János szenvedett, félt és resz

ketett. . . Ú gy tűnt fel előtte ez az éj, mint
ha számtalan meg számtalan kisértet kó- 
borogna odakinn a légben, kik mig az em
bereknek csodásán örökké láthatlanok ma
radnak, közellétüket félénk ösztönnel érzi 
az oktalan állat.

Mig igy ábrándozott magában, egy
szerre világosság csapódik szemeibe, az aj
tó lassúdon megnyílt, a hold fénye özön
lött be rajta, s a hold fényétől körül övez
ve. . . egy lény állott meg az ajtóban . . . 
s a lény nem lehetett más mint kísértet. . . 
Csörögi János megrázkodott, megborzadt; 
abban a lényben első feleségét ismerte 
meg, a ki oly szomorú véget ért. . .

Felsikoltott és arczára emelé kezeit, 
hogy ne lássa. . .

A lény, a kisértet, vagy akármi volt, 
e sikoltás hallatára megállóit. oly közel, 
hogy ha akarta volna, János vállát érint
hette kezével, . . e helyett azonban meg
szólalt szelíd hangon, melyen örvendő meg
lepetés volt a túlnyomó:

— Csak hogy épen kelmed az, Jáno
som ! . . .

E hang velejéig hatott a rettegőnek; 
nem mert feltekinteni . . . .  még moczczanni 
sem mert. . .

A nő megérté, hogy ily váratlan meg
jelenése mily hatással lehet férjére, a ki őt 
holtnak hiszi; azért sietett hozzá tenni:

— Ne féljen kelmed semmit... — En 
vagyok, — csakugyan én vagyok.

Az ember nem akarta hinni, félve, két
kedve emelé fel szemeit, aztán dörzsölé, az
tán bámult, aztán mosolygott, aztán sírni 
akart, aztán félénk határzattal feléje nyúlt 
kezével, hogy megtapintsa, nem légi tüne
mény-e, azután megint mosolygott, azután 
hebegett; se a ki hallotta, se ő maga nem 
tudá, mit hebegett. . .

— Élek, nem haltam m eg! . . szólt az 
asszony. . .

Az ember reszketett és folyvást hebe
gett . . . még nem merte érinteni kezével.

Az asszony ezután nyájasan oda ha
jolt és szólt, ngy hogy szavaival együtt lé
legzetének melege az ember arczát legyin- 
geté:

— János, a bibliában meg van írva



297

mit szólt az Úr Tamásnak, a ki nem hitt. 
Hozd ide ujjaidat és lásd az én kezeimet, 
hozd ide a te kezedet és ne légy hitetlen, 
hanem hivő. — Jánosom !. . Én, valóban 
én vagyok. . .

János térdre rogyott, megfogta a tü
nemény kezét, s a mig forró ajkaihoz szoritá 
harsány örvendéssel rebegé:

— Te vagy ! . Igen, te vagy ! . .
Azután ég felé emelé kezeit s kiáltott:
— Nagy. . . nagy vagy te , oh erős 

hatalmas Isten! . . .
Az asszony dicsőülve,átszellemül ve volt 

e szavak által, melyekhez hasonlót ez ajkak
ról soha azelőtt nem hallott, s mig szemei 
örömkönyekben úsztak, édesen szólott:

— Jer . . .  jer . . keblemre, melyben 
a s z í v  nemcsak megbocsátott neked, hanem 
csak oly forrón szeret mint ezelőtt. . .

Az ember kérve forditá felé arczát s 
szólt:

— Hagyj imádkozni.
Midőn az imátvégezé, férfias, nyugodt 

boldogságtól sugárzó arczczal felkelt, for
rón megölelé az asszonyt, számtalan csók
kal boritá arczát, bocsánat kéréseit el- 
rebegé, beszélt hirtelen sokat, sokat arról, 
a mit szenvedett, s mily boldogságot nyert 
az által, hogy az isten lelkiismerete nyu
godtságát visszaadta. . . Magán kívül volt 
az öröm miatt, nem is eszmélt többé szo
morú sorsára, minduntalan talált közbe- 
közbe hála-fohászt az isten számára; azu
tán szólt: Most már beszélj . . te . . hogy 
volt, mint volt, — miként történik az hogy 
élsz, hogy látlak, hogy eszedbe jutottam, 
hogy érdemesnek találod felkeresni az az
előtt oly istentelen, kegyetlen embert. . . .

Az asszony elbeszélte csodás történe
tét, mely mindkettőjök szemébe könyeket 
sajtolt, s mindkettőjök ajkait újabb imák
ra nyitá. . .

— Sokszor tudakozódtam felőled, 
szólt az asszony, oly emberektől, a kik vá
rosunkból falutokra jártak, azok mind em- 
litettek téged mint a legbecsületesebb em
bert a kit ismernek. . . Megtudtam, a mit 
forróan óhajtottam. . . Te megváltoztál, 
nagyon megváltoztál. . . Nem volt okom 
félni oly embertől a ki megtért. Tudtam,

I hogy egy megtérőnek borzaimosabb, kín- 
zóbb alig lehet valami, mint a titok a mely 
szivét nyomja, mint a lelkiismeret mar- 
czonglás, a mely soha nyugodni nem enge
di. . . Eljöttem . . eljöttem azért, hogy 
megszabadítsalak, hogy visszaadjam nyu- 
galmodat, melyet csak látásom adhat meg 
teljesen . . s ha te is úgy gondolod . . . . 
folytatá a nő szemérmesen .. ha boldogság
nak tartod azt, hogy veled maradjak, érez
zük a boldogságot, melyet soha még nem 
éreztünk teljesen. . . Még ezentúl lehetünk 

i csak boldogok!
Az ember e szavakra öszvecsapta ke

zeit, arczára vonta és fájdalmasan zoko
gott. . .

— Oh istenem! édes istenem! oh, ir- 
tóztató a te büntetésed. . .

E szavai után megtörve rogyott a nő 
elé, átkulcsolta térdeit, s kínos fuldoklással 
hörgé. . .

— Oh . . gondold . . halld . . én meg- 
házasodtam. . .

A nő megreszketett egész testében, 
ingadozni érzé maga alatt lábait, s ép ek
kor, midőn már azt hitte, hogy a boldogság 
küszöbén áll, — borzadást érzett testében 
lelkében, . . . olyan volt e csapás mint a 
villám, áléivá hullt a férje mellé. . .

Kinos keserves némaság állt be köz
tük, mely alatt gyilkolóan érezék ezen 
irtózatos helyzet kárhozatos átkát, mely
nek szövevényeiből bontakozni nincs ere
je az észnek, mely közel visz a kétségbe
esés Őrüléséhez. . .

Nem lehet megmondani, hogy melyik
re volt ez nagyobb hatással, egyenlő 
rész jutott e lelket megölő átokból mind
kettőnek. . . Hiszen közös volt az; s egy
más kezét tárták.

Hosszas, kínos hallgatás után végre 
még is a nő szólalt meg. . .

— Boldog vagy-e, János? . kérdé 
nyögdelő hangon.

János búsan rázta fejét. . .
— Nagyon boldogtalan vagyok!..
Erre ismét szótalanok s búsak lettek

mindketten hosszas ideig. . . Mely idő után 
ismét a nő szólalt meg . . .  de most némi 
tartózkodó szemérmességgel.
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— Van-e gyermeked, János?
Jáuos szomorúan bólintott fejével...
— Van! van egy . . . s e  pillanatban 

épen az fáj nagyon. . .
Az asszony e szavakra szivéhez nyúlt, 

mintha egy tőrszúrást érzett volna benne, 
szemei tele futottak könnynyel, s búsan 
lesülé fejét. . .

Hosszas idd után, mely alatt ismét 
csak nem birt erőt s gondolatot találni Já
nos a beszédhez, megint csak a nő szólalt 
m eg:

-— De legalább jól megy dolgod, Já
nos, gyarapodol, gazdagabb vagy ?

János búsan, szomorúan rázogatá fejét, 
kezével szakadozott ingére s rongyos szűré
re mutatva. . .

— Elrongyollottam, elszegényedtem,
1 eleit bánatosan. . .

Pár perez múlva most már János tett 
kérdést. . .

— Hát már most mit tegyünk ?...
— Nemtudom! felelt a nő csüggedten
— Oh iszonyú, iszonyií, megáll az 

eszem! Te is élő feleségem vagy, s amaz a 
a másik is élő feleségem.

A férfi csüggedten hajtá le fejét; az 
asszony, látva e nyomasztó, iszonyú fájdal
mat, mély szánalommal néze i á és azután 
határozottan szólott:

— Én meghaltam úgy is . . nekem 
jó lesz elmenni . . örökre örökre, úgy sem 
tud senki felőlem semmit, ne tudjon ezu
tán se . . . En meghaltam, nem élek . . s 
ezzel vége lesz mindennek. . .

Ha hallották volna az emberek ezt, mint 
hódoltak volna e nemes feláldozás előtt.

— Nem . . . nem, oh nem lesz vége 
az én lelkemben . . siránkozott János.

L— Oh de hát mit tegyünk mást, az 
istenért.

— Itt maradsz! szólt határozottan a 
férj. . . Te maradsz itt, édesem.

— De hát a másik, két feleséged nem 
lehet egyszerre.

— Oh irtóztató! irtóztató! zokogá a
férj.

E szavak után, még mindig el nem 
határozva mit tegyenek, elnémultak s is
mét elmerültek abba a hosszas hallgatásba.

E hosszas hallgatás alatt aztán egy
szer csak ijedve tapasztalák hogy virrad, 
hogy a hajnal közeleg; a mit az éj meg 
nem mondott, megmondta a világosság, 
hogy egyszersmind helyzetük olyan is, 
mely mély titkot kiván s nem a világ sze
mei elé való, talán bűn is, melyet rejteni 
kell, titkolni, s melyre talán irtóztató bün
tetés is vár, melyből sok számos irtózatos- 
ságok fejlődhetnek, nemcsak e viszony har
madik s még eddig e borzalmasság felől 
mit sem tudó szereplőjével szemben, ha
nem szemben a világgal, az isten és az em
berek törvényeivel.

O h! a világosság int legjobban arra, 
mit kell titkolni.;

— Látod, látod ugy-e — szólt a nő, 
ugy-e, hogy igazam volt midőn azt mon-

! dám, hogy engem többé nem szabad senki- 
í nek látni, . . .  oh csak meghalhatnék, oh 

csak meg tudnék halni. .
A férj felelt:
— Igazad volt, most érzem én is, nem

csak hogy mily kínos, hanem rettenetes is 
e helyzet . . . De csakugyan nem távozha- 
tol már! Itt foglak elrejteni . . .  Es őrizlek, 
ne félj, egész nap . . . Őriznélek életem
mel is . . .

Megölelé, megcsókolá és elrejté . . .
János egész nap csak kis távolságra 

távozott az óltól. Az egész nap kínos szo
rongásban telt e l , melyre csak az a perez 
adott boldogságot, midőn János első fele
sége élelméről gondoskodott . . . Mily bol
dogság volt azt belopnia!

Jött ismét a másik éj . . . az ismét 
édes boldog perczeket, de újra sok fájdal
mat is hozott, melyek legnagyobbika az 
elválás gondolata volt:

— Maradj még egy nap! . . . k önyör- 
gött János.

A nő habozott . . . bár nem magát 
félté, — tudta, hogy nem őt fenyegeti a 
veszély.

— Őrizni foglak, — maradj még egy 
n a p !. . .

A nő édesen mosolygott, soha de soha 
nem volt még ily boldog, és ott maradt.

Azután jött a harmadik, kínos szórón 
gásban tölt nap, s még kínosabb éj
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ennek már csakugyan utolsónak kellett 
lenni . . .

János nem titkolhatá Juliskája előtt, 
hogy felesége, magaviseleté szokatlansága 
miatt, csakugyan gyanakszik, sót az is
tállóra is tett már czélzásokat.

Yálniok kellett, mintha üldözött sze
retők lettek volna.

A felhős éj igen alkalmas volt a me
nekülésre.

János elkísérte kedves feleségét egész 
a határig. . .

— Oh istenem, szólt a n ő , pedig ez
után lettünk volna igazán boldogok! . . .

— Ne mondd, mert a szivem reped 
meg! . . . Mondd meg inkább, hova mégy, 
hol találhatlak ha néha megszökhetem, 
mert örökre is veled mennék, ha kötelessé
gem nem parancsolná, hogy kis fiamért itt 
maradjak. . . Itt hagynék mindent, csekély 
vagyonkámat, — érted, — napszámoskod- 
nám, éhezném, törném- zúznám magamat, 
te érted . . . Mondd, hol találhatlak ha néha 
megszökhetem . . .

— Oda megyek vissza, a honnan jöt
tem, — mert akárhogy lett volna, vissza 
is kellett volna oda mennem, mert oh ha 
tudnád, oh ha meg mondhatnám . . . szólt 
boldog édelgéssel az asszony . . .

Mit ? oh mondd meg — kéré a férj ... 
a ki valami oly édes dolgot gondolt e pil
lanatban , a mit hinni sem mert . . .

Miért ne mondanám meg, gondolá a 
nő, hát ha boldogságot okozok vele neki...

— Oh Jánosom . . . tehát tudod-e mi 
történt velem pár nappal azután a szeren
csétlen esemény után, — hát . . . hát . . . 
gondold . . . sejtelmem nem csalt, — meg- 
éreztem, megtudtam, hogy anya vagyok .. .  
Nekem is van gyermekem — szólt fokozódó, 
piruló örömmel . . . Szép, kedves, csacska 
gyermekem . . .  A kettőnké, édes Jáno- j 
som . . .

A férfi arcza lángra gyeit s felkiáltott:
— Elmegyek veled, megnézem gyer

mekünket.
János csak negyed napra vetődött

haza.
No hiszen volt szitok és mocsok ott

hon . . .  A nyujtófa is lekerült a szegről. ^

János mosolygott, mennyei derültség 
ragyogott homlokán, boldog, szerfelett bol
dog volt. . . Örült, hogy azért szenved, kit 
oly végtelenül szeret, s a kit egyszersmind 
az isten szent ítélete szerint szeretnie egy
kor jogosítva volt.

IV.

Csörögi János életében ezután sok 
édesség és sok boldogság volt, — hanem 
az egész még is, öntudata s átérzése által, a 
legirtóztatóbb s legfájdalmasabb helyzet 
volt a mi csak e földön lehet.

Két nője vala egyszerre, egyiktől 
sem válhatott meg gyermekei iránt való 
tekintetből, . . .  s mindenikért egyaránt 
nyomá a vallásos érzés szemrehányása.

Az egyik nővel szemben tűrni, szen
vedni kellett, együtt élni vele örökös per
patvarban, zajban, veszekedésben; a másik 
nő után esengeni, epekedni, örökké óhaj
tani, folyvást rá emlékezni, szive vérzését 
érezni miatta, s elzárva, távol tartva, elsza- 
kasztva élni tőle, sbujdokolva, szökve, rej
télyes titkolózások közt látogathatni meg 
egyszer-kétszer egy esztendőben. Ezek 
voltak az egyedüli aranyos napok annyi 
átok közepett.

Legfőbb átok vala pedig mind kín
ban mind boldogságban — tudni azt, hogy 
mindkettő törvényes feleség.

Szegény János, minden gonoszságért 
megbünhödött. Nyolcz hosszú évig élt ez 
átkos helyzetben. . .

Az isten megmutatta neki kezét, azt 
a kezet, mely nem csak sújtani tud, de fel 
is emelni. Az emberek csakhamar megért
hették a feleletet régi kérdésökre, hogy 
mi czélja volt istennek ez emberrel . . ?

Midőn sokszor kétkednek az igazság 
felett, s zúgolódnak a viszásnak tetsző sors
osztáson, nem értik át rögtön rövid e szűk
kel, hogy isten czélja az embereket javí
tani.

Csörögi Jánost megjavította, s miután 
megjavította, boldoggá is tette . . .  A sok 
próbáltatást kiállt ember végre kegyelmé
ben részesült.

Midőn házsártos felesége meghalt,
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csakhamar váratlan meglépésben részesí
tette az egész falut . . . Mindenkinek szeme 
szája elállt, hajuk szála az ég felé meredt a 
uagy csodálkozás miatt, midőn a régi s 
megholtnak vélt első asszonyt pillantották 
meg a háznál mint uj feleséget. — A tisz- 
teletes ur, midőn megértett mindent, nem 
szólt semmit, csak megrázta Csörögi János 
kezét . . . Oh! be emelkedett erre Csörögi 
János kebele . . .

Csörögi János még ezután volt csak 
boldog, kivált midőn látta, hogy Juliska 
nemcsak jó édes anya, hanem egyszers
mind édes anyja az árva mostoha gyer
meknek is.

Minden uj virulásnak indult az elpusz
tult faluban i s , csak a templom, az isten 
szent háza, nem birt még romjaiból fel
emelkedni. ■— Ahhoz sok, rengeteg sok 
költség kellett, melynek beszerzéséhez 
évek kellettek. — A jó emberek, a kik 
szerte, távol vidékeken jártak kegyes ada
kozásokat gyűjteni, már mind megérkeztek, 
de az ő gyüjtésök sem sokkal fokozá többre 
mint felényire az ősz veget, mely a tem
plomra kellett. Még nehány ezer forint 
hiányzott.

Épen az időben, midőn az egyház vé
nei számot vetettek, úgy szólván az égből 
esett le az a nehány ezer forint.

Csodák nem történnek a világon, de 
azért még sem tartom merészségnek, ha a 
következő eseménykét azon különösségek 
közé sorozom, melyek a még eddig teljesen 
meg nem fejtett delejeséggel vannak kap
csolatban.

Igaz marad az , hogy a mely házra 
kegyelmével mosolygott az isten — áldva 
marad az. — Ú gy volt itt is.

Juliska egy reggel férjének nyájas

mosolygással egy bohókás álmot beszélt 
el, mely babonás tündérességnek is meg
járta volna.

Tudniillik azt álmodta: mintha őt egy 
angyal, régi leomladozott házuknak egy 
bizon}^os szegletéhez vezette volna, azt 
mondván, hogy ott kincs van, sok arany 
és ezüst egy vastag fazékban.

Epen csak úgy volt, mintha csak éb
ren lett volna.

Különös volt az nagyon, hogy J u- 
liska másnap pontosan megtudta mutatni 
a helyet, meg mondani a mélységet, leírni, 
meghatározni a fazék alakját, nagyságát,

János nevetve kezdett el ásni. És ime 
mily különösség: szórni szóra úgy volt min
den, a mint Juliska mondta. — Még a fa
zékban talált pénz mennyiség is — mely 
régi, azaz még múlt századbeli verésü 
arany- ezüstből állott — épen annyi volt.

János azután szép csendesen fülén 
fogta a nagy fazekat; nehéz volt az igaz, 
de azért könnyű lélekkel vitte a tiszteletes 
ur háza felé.

A mint belépett szólott:
— Tiszteletes úr! ezt a templomra 

hoztam.
Tiszteletes ur nagyon elcsodálkozott 

ezen, — mert János az utóbbi időkben úgy 
el volt szegényedve, hogy nem ennyi pénz, 
hanem egy-két garas is rá fért volna. Já
nos jó képpel előadta a fazék történetét.

A lelkiatya megölelte.
A másik év husvét napján, midőn tem

plomból kijövet tiszteletes úr és János be
szélgettek együtt, az előbbi meghitt barát
ságos mosolygással szólott a másikhoz, a 
mit az épen csak nagyon jól vehetett:

„Hej kúrátor uram, ki hinné már azt 
el, hogy kelmed valaha istentagadó volt.

ABONYI LAJOS.

V I R Á  G V A S Á R N A P O N .

Virágvasárnap van, szép, csendes délután, 
Imádkoznám én is, — imádkozni látok. . . 
Imádkozni, oh ég! hogy lehetne szebben, 
Mint ha oda küldöm lelkemet hozzátok.

Hifin«
M U mosumf.
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S látom a kicsiny ház csöndes kis szobáját, 
Elrendezve tisztán, elrendezve szépen,
Látom nagyanyámat fényes pápaszemmel,
Ócska bibliával remegő kezében.
Látom a mint felkél, csendesen körülnéz,
Kopott bibliáját lassan odább tolja. . .
Csöndesen körül néz, . . . tán keres valakit? . . . 
S csak a régi óra ketyegésit hallja.
Arcza úgy elborul, — hisz a kit ő keres,
Oh az olyan messze, messze van most innen. . . 
Nincs a ki zajt ütne, a ki fel vidítná,
Olyan üres a ház, . . . olyan csendes minden. . . 
S ismét odafordul a nagy bibliához :
A feltámadásnak nagy napja közeleg ! 
„Imádkozzunk — úgymond, — a távollevőkért.“ 
S redős két orczáján könnye végig pereg.

HAJNALKA,

HOL VAN A BOLDOGSÁG?
— Rege. —

Azon fiatal gyíkpár, melyről én kegyetek
nek beszélni akarok, a kastély üvegháza mellett, 
egy kisded lyukban élt. Kicsi és egyszerű volt la
kásuk, de szeretet és megelégedés széppé és ott
honossá tették, s igy nem cserélték volna fel a 
kényes üvegházi virágok tág és fényes laká
sával sem.

Szerelemből mentek egymáshoz s oly bol
dogok voltak, hogy jóformán le sem lehet írni, s 
tökéletes megelégedésükből csak egy kis gyik- 
gyermek hiányzott, melynek eleven játéka felvi
dítsa a napok egyformaságát s a kisded lyukból 
valódi paradicsomot alkosson.

A fiatal gyíkmenyecske minden nap elment 
a nagy templomba, a mezőre , hol a napraforgók 
isten nagyságáról szónokolnak és a pacsirták 
hymnusokat énekelnek — és imádkozott hosszan, 
szive mélyéből egy gyermekért. A kis menyecske 
forró imája meghallgattatott végre, s egyszerre 
csak megszületett egy piczi gyikgyerek , melyről 
a szomszédasszonyok mind azt mondták, hogy 
apjának szakasztott mása, a miért is apja nevére 
keresztelték.

A kis gyikmenyecske most boldogabb volt 
mint valaha, mert fiacskája napról napra nőtt, s 
oly kedves és szeretetre méltó volt, hogy még a 
kényes déli virágok is ott az üvegházban, a kik
nek kedvéért az üvegház építve volt és fült, s me
lyek mind egy családból és roppant finomak s 
előkelők voltak, nevettek bohó mozdulatain és 
okos ötletein. „Az én fiamból még valami rend
kívüli válik“ mondá a gyíkmenyecske, és aztán

Aimous done, aimons done; de l’heure fugitive,
Hátons nous, jouissons !

L’homme n'a point de port, le temps n'a point le rive 
II coule, et nous passons !

Lamartine.
' elgondolkozott, vajon hogy lehetne szellemi kifej

lődését ezélszerü nevelés által előmozdítani.
Nagyon szerette ha bejárt az üvegházba, 

mert a virágok igen finom modorral bírtak, s va- 
i lóban meglátszott rajtuk, hogy számukra üvegház, 

melybe se szél se hó nem férhetett, s a mi több 
; gondosan fütött üvegház épült. Egészen más lé

nyek voltak, mint a többi virágok, kik ottkünn 
virultak szélben, légen, kiknek lakása csak az a 
kert volt, melyben annyian laknak, kiknek mele
get csak az a nap adott, mely mindenkire ragyog. 
„Jó társaság mindenek előtt!“ mondá a kis me
nyecske — as gyíkocska az üvegházba járt.

Gyíkocska apja ugyan nem látta ezt szíve
sen, s ezerszer ismétlé, hogy fia soha sem lesz 
nála nagyobb ur, s hogy nem engedi a finnyás tár
saságban elromolni; de a kis mennyecske titkon 
is oda küldte édes fiacskáját, s az mindig virágok 
édjével, nagy illatos harmatcseppekkel tért haza 
— mert az helyettesítő ott a bon-bons-okat. Egy
kor a gyíkmenyecske személyesen kísérte el fiacs
káját, s majd elbódult ások bóktól, melylyel a 
finom délivirágok, őt az egyszerű gyíkasszonyt 
fogadták, s melyeknek mindig fia volt a tárgya. 
„Valóban,“ mondá egy bengáliai rózsa; roppant 
zenészeti tehetsége van: „boczi boczi tarkát“ 
kóta nélkül tudja elfütyölni — és annyi érzelem
mel, oly sentimentalitással!“ — Avval a szép ró
zsa égre tekintett, s egy pár vizcseppet hullatott 
leveleiről,, melyek a kertész öntözőjéből csöppen
tek reá. Épen olyanok voltak mint a valódi köny- 
nyek, úgy hogy igen jól figurálhattak helyettük,
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s valóban véghetetlen meginditólag hatottak min
denkire.

„Kár,“ monda egy csípős Öreg kisasszony, 
egy szúró sárga cactus , hogy oly kevés kilátása 
van előkelő nevelésre, mert kétségkívül nagy 
férfiú lenne belőle, ki nem csak a gyíknépnek, 
de az egész természetnek is tiszteletére válnék.“ 
Avval kecsesen rázta meg ránezos, tövises leveleit 
és elhallgatott.

A szegény gyíkmenyecske nem is tudta, 
hogy ér haza, kedves fiacskáját az utón ezerszer 
is megölelte, s már képzeletében, mint nagy urat 
látá maga előtt, farkán öt világos petytyel, mert 
az jelenti a gyíkoknál a legmagasabb rangot. „Ot 
pettv!“ a kis gyíkmenyecske örömkönnyeket hul
latott e magasztos gondolatra — s érdemes is volt 
az egész dolog , hogy érte örömkönnyek hullja
nak, — nemde?

Midőn haza értek, gyík ur a lyuk előtt állt 
és már nagynehezen várta őket. Midőn közeledni 
látta, cléjök ment és mindegyikét megölelte, a 
hogy a gyikapák szokták. De a kis gyíkmenyecs
ke szó noru volt, hűséges hitestársa minden sza
vára kecses fejecskéjét rázta, s egyszerre csak 
sírva fakadt.

A gyíkapa erre roppantul megijedt; a kis
ded lyuk eddig még nem volt tanúja ily tragicus 
jelenetnek, s ő nem tudta magának megmagya
rázni e hirtelen bút, mely kis feleségét megszál
lotta. Gyöngéden kérdezte miért sir, mit búsul, de 
a kis menyecske csak eltaszitá magától és sírt to
vább, szívrepesztőn és fájdalmasan. Ekkor zoko
gás közben elbeszélte a virágok szavait, gyakran 
ismételve: „te rontod meg fiad jövőjét, mert nem 
akarsz nevelésére költeni,“ aztán úgy tett, mintha 
elájulna.

Erre a szegény gyíkapa bezzeg odaugrott 
hozzá és megigérte, hogy holnaptól fogva iskolába 
járatja, még pedig szarka ur hires egyetemébe. 
„Csak ne sírj édesem,“ mondá kérő hangon, min
dent el fogok követni a mi telik tőlem, s nem bá
nom hadd váljék fiam az első gyikká a világon.“ 
Midőn ezt kimondá, a kis menyecske felugrott és 
ismét olyan víg lett, mint a milyen menyegzőjük 
napján volt, azt állítva, hogy olyan férj mint gyík 
uram széles a világon nem található. Ezen gyön
géd szavak gyík uramat is felviditák s a kis gyík 
urfi farkán kezdett tánczolni, gyakran ismételve, 
ámbár nem is tudta mit beszél: „egyetembe já
rok !“

Másnap gyíkasszonyom korán felkelt, kis 
fiát megmosdatta, legszebb zöld ruhájába öltöztette 
s piczi- és a mint mondják aristocraticus formájú 
fejét megsimitotta, mely előkészületek után gyík j 
urfi oly finom és elegáns alak s oly csinos volt, j 
a milyen csak egy gyíkgyerek lehet, mely szarka j 
ur egyetemébe indul nevelését bevégezni.

Reggeli után , szépen lassacskán , elmentek j 
szarka ur lakására, mely a kert végén egy nagy ! 
almafa ágai között volt. Szarka uram ott állt egy i

ágon fehér-fekete egyenruhában, és épen egy 
nagyszerű beszédet végezett be, mely egész hall
gatóságát elragadta. Aztán igen illedelmesen le
szállt állóhelyéről és a gyíkcsalád kívánsága felöl 
kérdezősködött.

A kis gyík menyecske erre ragyogó színek
ben festé fia csodás tehetségeit, és azon megtisz
teltetésért esengett, hogy fiát szarka uram egyete
mébe adhassa. Szarka uram eleinte nem nagy 
kedvet mutatott a dologhoz ; de a kis gyíkme
nyecske közelebb lépett hozzá, hihetőleg mert va
lami titkot akart vele közleni; de a ki figyelme
sen oda nézett, észrevehette, hogy a menyecske 
valamit szarka uram jobbik lábába nyomott. Erre 
egyszerre kedves és előzékeny lett és kijelenté, 
hogy gyíkocskát ezennel tudós szárnyai alá veszi. 
Aztán felállt a fára és hamarjában egy gyönyörű 
beszédet improvizált a becsületesség- és megvesz- 
tegethetlenségről, mely mindenkit könnyekre fa- 
kaszta, sőt még gyíkuramra is roppant meginditólag 
hatott.

így kezdődött gyíkocska nevelése.
Minden nap nőttön nőtt, s nem sokára már 

egy egész hajszálnyival nagyobb volt apjánál, 
pontosan eljárt az iskolába, és szarka uram rend
kívül dicsérte, miért is a kis gyíkmenyecske gyak
ran kedvencz ételeit küldte az érdemes urnák, és 
ünnepélyes alkalmakon díszes ajándékokkal lepte 
meg.

Gyíkocskának minden vasárnap fel kellett 
mennie az üvegházba látogatóba, s kivált cactus 
kisasszony kedves mosolylyal s harmattól fénylő 
kehelylyel fogadta mindig.

így hát jó társaságban s előkelő nevelésben 
részesült, a fiatal gyíkmenyecske pedig már előre 
is egészen büszke lett ismerősei iránt, kis lyukát 
nagyobbitotta és tanult szarkául beszélni, mert ez 
a legelegánsabb nyelv. Gyíkuram ugyan mindezt 
görbe szemmel nézte, de mihelyt valamit akart 
mondani, kis feleségét mindig ájulás környezé, és 
igy nem is mert moczczanni se.

Még éjjel is arról álmodott a gyíkmenyecske, 
hogy fia nagy valami lesz, és hogy aztán az üveg
ház akármilyen előkelő virága megtisztelve ér- 
zendi magát ha fia megkéri, mert azt már kiol
vasta valami szarka-féle könyvből, hogy a geniek 
aristocratiája fölér a születés aristocratiájával.

Minden igyekezete daczára, mégis oly aka
dályokat gördite a sors a kis gyíkmenyecske 
nagyravágyó eszméi kivitele ellen, hogy azok majd 
meghiúsultak.

A kert egyik részében, kedves, egyszerű 
viola család lakott, évek óta már csendes egyfor
maságban élve napjait. A telet mindig benn, meleg 
földi lakukban tölték, de mihelyest a hó elolvadt 
és a napsugár újra melegebb lett, ismét feljöttek, 
ittak harmatot, ringatództak a szellőben és ked
ves, viruló viola lánykájukat elvitték a viliik éj
jeli tánczvigalmaiba.

A kis viola nagyon szép volt. Szende kis
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arcza a fii alá rejtőzött s kelyhében gyöngyök 
fénylettek , melyek ezerszer szebbek és drágáb
bak voltak, mint ama piszkos cseppek, melyek az 
üvegházi virágok bóditó kelyheit disziték.

Mindig a fü alá bújt s zöld fütakaróját erő
sen Összehúzva tartá, mint egy szemérmes hajadon 
ki fátylát összevonja. Hiába vonta, észrevette 
mindenki, hogy ott a zöld fü alatt kecses virá- 
gocska nyugszik, s gyakran fellebbent zöld fátyola 
s egy pár ragyogó madár- vagy pillangó- szem te
kintett reá. A kis virág pedig mindig összerezzent 
és elgondolkozott, vajon mit akarnak ezek ? Mit 
néznek oly sóvár, oly égő szemmel? S keresgélt 
maga körül, de körülötte nem volt egyéb zöld fű
nél, azon meg nem volt semmi csodálatos.

Hanem azok az égő, ragyogó szemek nem 
mentek ki fejecskéjéből, bár soha ki nem tudta 
találni, hogy ezt az égő szenvedélyes júngot az ő 
képe gyujtá meg bennök. Tudatlan volt még sze
gény, csak ábrándozni szeretett, szerette nézni 
éjente azokat a szép égi virágokat fönn a kék me
zőn, melyeknek szirmai mint szinarany ragyognak 
s fénylenek az éjben; felnézett reájok s néha látott 
egyet-egyet letörni, lehullani, nem tudta hová. S az
tán arra gondolt, hogy a mint ez éji virágok lehulla
nak, úgy hervadnak el a földi virágok is, illatos 
leikök elmegy isten szép, bűvös paradicsomába, hol 
nincs se szél, se éj, se hervadás se halál.

Komolyan tudott a kis viola gondolkozni, s 
lelki szeme messzire, messzire látott, ámbár kül
sőleg olyan egyszerűnek, együgyünek látszott, 
hogy a többi virágok mind lenézték. Nem tudott 
büszkélkedni, kaczérkodni, még a virágok édes 
bűvös hangja, az illat is hiányzott nála. Ha estén
ként a többi virág rezgő dala húzódott át a légen, 
a kis viola csöndesen álmodozott zöld füfátyola 
alatt, csak lelke zengett és illatozott, és e lelki 
tömjén felröppent isten szivéhez, s e lelki dal fel
hatott isten leikéhez és tulharsogá mind a többit.

Lakása a kert közepén égy nagy almafa ár
nya alatt volt, és a szarka uram egyeteméhez szol
gáló iit épen mellette vezetett el.

A fiatal tanulók mind jól ismerték a kis vi
rágot, és soha nem ment el mellette se mókus, se 
nyulacska, s nem szállt el fölötte egy madár, a 
nélkül, hogy szépen, tiszteletteljesen ne köszönt 
volna neki. Természetesen a fiatal gyík is meg
látta s miután meglehetősen szeretett ábrándozni, 
nem csoda, hogy fülig szerelmes lett a kis violába. 
Es igazán szerette, mert akármit elkövettek is, 
hogy gyíkocskát elrontsák, szive még is jó és ér
zékeny maradt.

Reggel, ha iskolába ment, mindig beszólt a 
kis violához, és este órákig el tudott sétálni a fa 
mellett, s mivel épen verstant tanult, egy pár 
meglehetős költeményt is irt hozzá, melyekben 
a kis viola szépségének hatalmát a krokodilhoz 
hasonlitá, mert a krokodil a gyikoknál a fogalmak 
legmagasztosabbika. A kis viola pedig szive 
egész erejével ragaszkodott gyíkocskához, s jól

tudta, hogy e szerelem úgy összenőtt egész lényé
vel, hogy csalódása szivét, életét elhervasztaná. 
Az egész természet fényét, virulását szemei előtt, 
a mint hivé, csak szerelmének köszöni, s erősen 
hitte, hogy minden hideggé és színtelenné válnék, 
ha szerelem nem világítaná meg. Mi a kis gyí
kocskát illeti, ő most csak arra gondolt, hogy ad
hatná elő legalkalmosabban szive titkát anyja 
előtt, s pensumjai annyit szenvedtek, hogy a gyík 
asszonyság legfinomabb kukacztortái is alig tud
ták a secundát szarka uram érdemkönyvéből ki
törülni.

A gyíkanya végre megtudáaz egészet. Mint 
egy kártyaház omlottak össze legmerészebb álmai 
s egy perczig elcsüggedett. Egy egyszerű kerti 
virág, kinek szülei egykor mezei virágok voltak, 
akart családjába tolakodni és a gyíkok első ge- 
niejének nejévé válni, ez sokkal borzasztóbb volt, 
semhogy nyugalommal tudta volna tűrni. De fáj
dalmának első kifakadása után Összeszedte magát 
és elhatározó , hogy soha e házasság létre ne jöj
jön. Fiának nem szólt semmit, csak szarka uram
hoz ment s nem sokára egy pár ajánlólevéllel tért 
haza, fia holmiját rendbe hozta és bepakoló. 
Ezután fiát magához szólitá, és szerelmét nem is 
említve, tudtára adá, hogy tanulmányai folytatása 
végett utaznia kell és a világ első egyetemeit meg 
látogatnia, hogy mindegyikről fogalmat szerezzen 
magának. Aztán elmondta mily magasra van 
hivatva, tehetségei mily fényes utat jelölnek szá
mára. A boldogságot kell elérnie, a boldogság 
pedig fény és pompa között rejtőzik, a biborra 
veti éltető sugarait, a babérfán terem !

Gyíkocska el volt ragadtatva anyja ékes- 
szólásától. Mint egy szappanbuborék a szivárvány 
mellett, pattant szét a kis viola képe e ragyogó, 
bájoló képzelmek előtt. S anyját megölelve, sie
tett előkészíteni mindent a nagy útra, mely a bol
dogság honába vezet.

Egész éjjel nem tudott lelkesültségében 
aludni s csak reggel jutott eszébe, hogy a kis vi
rágtól búcsút kell vennie. Kicsit mégis fájt a vá
lás tőle, s lassú léptekkel közeledett a bokorhoz, 
melynek árnya alatt virúlt kedvese.

Benyitott, kelyheeskéjét megcsókoló hosz- 
szan, édesen, s gyöngéden magához vonva a kis 
virágot, felemeld fejecskéjét és mosolyogva tekin
tett csillogó harmatszemébe. „El kell utaznom, 
kis violám“, mondá szelíd hangon. „El kell men
nem messze, messze, világra, boldogságot keres
ni. Ha megtaláltam, visszajövök, s lábaidhoz le
téve dicsőségem, gazdagságom, kis feleségemmé 
teszlek.“

A kis viola ijedten tekintett kedvesére, és 
fejét szomorúan csóválva feleié: „Most egyszer 
nem értelek, s nem is foglak soha megérteni. 
Hisz a boldogság itt van, itt bennünk, mélyünk
ben. A boldogság a szívben van, annyi mint kék ég 
alatt virúlni, napsugár alatt, susogó lomb alatt, ez 
a boldogság. Álmodni a szerelmet, elérni a szerel-
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met, bírni a szerelmet! Két ajak egymáson, két 
szív egymáson, két sóhaj, mely ölelkezik — ez a 
boldogság!“

Gyíkocska szánakozva tekintett kis kedve
sére. 0  tudta, értette mi a boldogság s mily fé
nyes, ragyogó az e színtelen képek mellett. De per
sze, szegény kis viola hogy foghatta volna fel e 
szó egész terjedelmét. E perczben a gyíkocska át- 
érezte mily különbség van közte és e virág között, 
s mily mélyen alatta áll az. S félig leereszkedő, 
félig megvető tekintetet vetve reá, ismét megcsó
kolta és egy hideg köszönéssel megvált tőle. Mi
dőn a lombok Összecsapódtak háta mögött, a virág 
is el volt feledve mint a bohó tanuló egyéb játék
szere. Egy pár óra múlva indult.

A kis viola magában volt ismét, leveleivel 
kitörölte a könnyeket kelyhébol és körülnézett 
félénken, tévedező tekintettel, mintha keresne va
lamit s nem találhatná meg, végre, mintha meg
győződött volna az iszonyú valóról, kelyhe egy
szerre lehajlott s a fris levelek egy perez alatt 
összezsugorodtak.

A kis gyík lelke napja volt szegény violá
nak. Minden gondolata, minden érzelme csak e kö
rül forgott, mint planéták a nap körül, s minden 
gondolata, minden érzelme általa nyert életet, ál
tala lett frissé, elevenné, mint a planéták a nap 
sugarai által.

Ha valami természet fölötti kéz eloltaná a napot, 
felbomlana a világrend,melynek fonalait sugárkezei
ben tartja, s a csillagok rendetlenül bolyongnának 
a végetlen sötétségben, s egymáshoz ütődve meg
semmisítenék egymást. Midőn gyíkocska búcsú
zott tőle, s ama hideg, megvető tekintet esett reá, 
a kis violának úgy tetszett, mintha valaki eloltotta 
volna a napot szivében. Gondolatai, érzelmei ren
detlenül, bomoltan küzdöttek lelkében, még em
lékei is elsülyedtek a sötétségben, melyen egyet
lenegy sugár sem tört által. Á kis viola megőrült. 
Hervadt, földhöz hajló kelyhe mindig mosolyog, 
és aszott ajkai ezt susogják szakadozott hangon : 
„A boldogság a szívben van, kék ég alatt virúlni. 
napsugár alatt, susogó lomb alatt: ez a boldogság. 
Álmodni a szerelmet, elérni a szerelmet, birni a 
szerelmet! Két ajak egymáson, két szív egymáson, 
két sóhaj mely ölelkezik — ez a boldogság!“

Gyíkocska elment világra. A világ! a nagy, 
a mérhetlen világ előtte, s minden lépten-nyomon, 
valami új, valami csodálatos. Pedig még szülő
földjén volt. Eddig soha nem lépett túl a kerítésen 
s nem ismert egyebet a kertnél melyben született, 
a többi zárt könyv volt előtte. Most, hogy e könyv 
felnyílt szeme előtt, hogy lapozhatott pompás leve
lei közt, véghetlen csodálkozás fogta el lelkét. 
Mily szép és nagyszerű volt minden! A mező a 
sok szellő-ringatta virággal, az erdő a százados 
tölgyekkel, a hegyek éghez nyúló ormaikkal s a 
csörgedező források folyó ezüstje; mindezen még 
eddig nem látott dolgok egészen megzavarták. De 
több napi járás után az első döbbentő hatás meg

szűnt, s nagyravágyó eszméi ismét helyet foglal
tak kis agyában.

Egy erdőből kiérvén, egyszerre csak egy 
város pompás kapuinál találta magát. Márvány
oszlopok tartotta kapuivein illatos virágkoszorúk 
csüggtek alá s belől aranyos tornyok csillogtak a 
lemenő nap fényében; az egész táj különös fény 
által volt megvilágítva, melyben minden tárgy 
mozogni s változni látszott. Ez volt tán vágyai
nak czélja, e pompás kapu mögött lakhatott a 
boldogság, a boldogság melyet keresni indult oly 
messze, messze földről! Áthaladt a kapu küszö
bén és meglepetve állt meg. A lég, mely valami 
édes, változatos zene hangjaiban hullámzott, tele 
volt sokszínű szivárványok ragyogó iveivel, melye
ken szárnyas lények röpkedtek alá s fel, nagy 
szappanbuborékok, melyekben az egész vidék tük
röződött, ringatództak a szellőben. Itt egy pilla
natra márvány paloták emelkedtek fel, s ismét rep- 
kéuynyel körülfont kisded kunyhókká váltak. Ott 
várak nyújtották karcsú tornyaikat az égre, piros 
láng csapkodott fel körülöttük, és a mozgó vilá
gosságban elmosódó alakok futottak fel a bástyá
kon, vér folyt, harczkiáltás hangzott, kardok csil
logtak, s egyszerre a várból templom vált, mely
nek mélyéből ünnepélyes orgonahang hallatszott. 
Angyalfejek köszöngettek alá az égből, melynek 
kék függönyei minden perczben felnyíltak s be
csukódtak —■ 3 az angyalfejek ördögfejekké vál 
tak ismét, a mosoly az ajkak körül eltorzult, az
tán eltűnt az egész. Ott jön egy szárnyas lény, 
egy óriás ragyogó meteor után repül, mely gyors 
röptében aranyos nyomot hagy a légben, közel 
van már hozzá, eléri, megragadja s keze alatt fe
hér füstfelleggé oszlik szét.

Gyíkocska el volt ragadtatva. Ha olyan fé
nyes palotám lenne, oly ragyogó szivárványam s 
hozzá ezerszer szebb virágom mint a milyenek az 
üvegházban laknak — akkor boldog volnék — 
gondolá magában. E perczben ott, a hol állt, gyö 
nyörü kis kastély emelkedett fel, fából művé
szien faragott oszlopok, phantasticus szobrok áll
tak előtte, a tető egy nagy saphirkő volt, melyen ara
nyos napsugarak húzódtak keresztül, a kastély 
körül egy élő, illatozó szivárvány, egész pompás 
virágkoszorú fonódott, s a kastély kristályabla
kaiból oly szép oly kecses, oly bájos virágok kö
szöngettek le rezgő kelyheikkel, hogy gyíkocska 
szivének dobbanása megszűnt. Gyorsan ugrált 
fel a fényes üveglépcsökön s benyitott a bűvös vi
rágokhoz. Odafutott hozzájok, kelyheik lehajtot
tak hozzá s e kelyhekböl mámoritó illatszavak 
ömlöttek. Szóltak gazdagságról, dicsőségről, ittas 
szerelem üdvözítő boldogságáról. Gyíkocska szen
vedélyes hangon egy csókért esdett. S ők íehajlot- 
ták hozzá harmatos kelyheikkel, de midőn gyí
kocska érinteni akará, visszahúzódtak s a pom
pás virágok büdös kóróvá lettek. Gyíkocska lel
kén égető fájdalom vonult keresztül s a fény kö
rülötte tűrhetetlenné vált. Lefutott a lépcsőkön s
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midőn leért minden eltűnt ismét, az oszlopok el
mosódtak s végre nem maradt egyéb, mint egy 
kicsi kő, mely alatt gyíkocska fáradtan húzta meg 
magát. így azután is minden gondolat, mely 
agyán keresztül villana, valósult s elenyészett is
mét, s minden elért vágy után fájdalmas érzés nyi
lallott szivén keresztül. Végre éhséget kezde érez
ni , szomjas is volt és feje zúgott. Akaratlanul 
susogott: „egy mogyorót, egy hernyódarabkát, 
egy csöpp fris vizet.“ S mint egy varázsütésre, el
tűnt a fényes város. Kis mogyoróbokor mellett fe
küdt, melynek tövében ezüstös patak folydogált. 
Gyíkocska evett és ivott, de fáradtnak, kimerült
nek érezé magát. Mintha évek vonúltak volna el 
fölötte, oly öregnek érzé szivét s oly üres volt 
benne minden. S mellette egy finom hang ezt su
sogta : „nem az álmok, a nagyravágyó remények 
országában lakik a boldogság; a boldogság még 
messze van tőled, s tán nem is leled meg soha.“ 

Ekkor az erdő mélyéből, mely előtte elte
rült, egy nagy oroszlán bukkant elő. Magas fejét 
büszkén tartá föl, szemei szikráztak s aranyos sö
rénye repkedett a légben. Utána udvara : párdu- 
czok, tigrisek, rókák, vaskos medvék s mindenfé
le más állat nagy csoportja, lépdelt. Egész a mo
gyoróbokor mellett állottak meg, a gyíkocska bel
jebb húzódott, hogy össze ne tiporják. E percz- 
ben egy mérges béka ráugrott az oroszlán-ki
rály egyik lábára s már harapni akarta, midőn 
gyíkocska előugrott s farkocskájával lecsapta. Az 
oroszlán lenézett reá. „Te csak mákszem vagy 
mellettem“, orditá, „lábam egy tiprása nyomtala
néi eltörülhet a földről, de ne mondhassa senki, 
hogy az oroszlán-király a legkisebb szolgálatért 
is háládatlan volt. íme!“ mondá udvarához for
dulva, „e gyíkot kinevezem udvari és házi fő bé- 
kaüzőnek.“ A többiek mélyen meghajlottak, gyí
kocska pedig alig tudott magához térni meglepe
téséből. E szép, e büszke állatok körében talá- 
landja majd fel a boldogságot, az oroszlán-királ\ 
hatalmas udvarában s nem másutt lakhatik a csá
bos tündér! Ez több volt mint a mennyit gyíkocs
ka valaha remélt. Ila anyja most láthatta volna, 
udvari és házi titulásának fényében, mindenesetre 
meghalt volna örömében. Mialatt mindezen járat
ta elméjét, az állatok gyülésöket, mely végett ide
jöttek, elvégezték és búcsút véve a királytól el- 
széledtek. A király most gyíkocskához fordulva 
röviden parancsolá: „kövess!“ Avval lassú, mél
tóságteljes léptekkel mélyedt be az erdőbe, gyí
kocska pedig csúszva-mászva ment utána, min
den perezben azt gondolta, hogy az óriás állat 
hátulsó lábai alá kerül. E borzasztó félelem da
czára oly büszke volt, hogy ki sem mondhatom, 
csak azon csodálkozott, hogy a most elért boldog
ság oly kellemetlen érzéssel párosúl. Végre az 
oroszlán odvához értek, a király feje egy intésé
vel parancsolá hogy jöjjön utána, s egy nagy sö
tét folyóson végig menve, pompás terembe értek. 
A falak csillogó gránitból valának, a földön vas

tag mohszőnyeg terült el, és a falakon mászkáló 
szent-János bogárkák tündéries fénynyél világilák 
meg a királyi termet. A szőnyegen egy kecses 
oroszlánnő ült s mellette macskához hasonló pi- 
czi oroszlánfiak játszottak. Az oroszlán gyíkocs
kát bemutatta s elbeszélte tettét, azután a kis 
oroszlánok játszani kezdtek vele. Gyíkocskának 
reszketett minden tagja, mert minden perezben 
azt Ifivé hogy felfalják vagy összetapossák, s csak 
akkor lélegze ismét szabadabban, midőn egy szent- 
János bogárka a király parancsára lejött a falról, 
hogy neki jövendőbeli lakásáig világítson, mert az
alatt már beállt az éj.

így hát gyíkocska az oroszlán király udva
ránál lakott, és mivel igen jól értett az orvosi tu
dományhoz, királyi főorvossá nevezték ki, miután 
oly boldog volt, hogy az egyik fiatal oroszlán 
tyúkszemét is meggyógyíthatta. A király azt is 
megengedé továbbá, hogy ne csak ö t, hanem 
nyolez pettyet viseljen a farkán. Ki volt boldo
gabb gyíkocskánál? Igaz hogy szüntelen pokoli 
kínban volt, hogy a király vagy a tanácsos urak 
valamikor összetapossák, s szüntelen csúznia mász
nia kellett hogy ez meg ne történjék. De az ilyen 
apró kellemetlenségek nem hatnak a nagy szelle
mekre, s gyíkocska azonkívül oly szépen kipusz- 
túlt mindenkinek az útjából s oly szerényen húzó
dott meg mindenütt, hogy még az irigyek sem 
férhettek hozzá.

Evek múltak, gyíkocska mind magasabbra 
emelkedett s az álomországban töltött éveket 
egészen elfelejté a valóországának kényelmében.

Egyszer magához hivatá a király s kijelenté 
neki, hogy meg akarja házasitani, neje egy gyö
nyörű szép erdei virág leend, mely a királynak 
rokona. Gyíkocska természetesen el volt ragadtat
va a király jósága által s ezerszer ismédé, hogy 
éltének minden percze ezentúl a király szolgála
tának lesz szentelve. A király nagyon megindúlt 
gyikocska szavaira, és előre menve intett, hogy 
kövesse. Belemélyedtek az erdőbe s egyszerre 
egy nagy fa alájutottak, melynek árnyában pom
pás piros virág emelkedett, magas zöld száron. A 
kehely belül sárgás volt mint az arany, és a har- 
matcseppek úgy fény lettek benne, hogy midőn 
gyikocska reátekintett, majd inegvakúlt.

Mily büszke, mily ragyogó volt bíboros, ki
rályi köntösében , még a napsugár is alig merte 
kelyhét érinteni. Gyíkocska lelkén keresztül vil
lant a kis viola képe s önelégülten mosolygott ha 
élte ama korára gondolt, midőn egy egyszerű me
zei virág kielégíthette szivét. Most egészen más 
volt!

A király bemutatá gyíkocskát, s a virág 
büszkén hajtá meg szép kelyhét egy üdvözletre. 
Erre aztán megtörtént a jegyváltás, és gyíkocska 
lázas szívvel ért haza. Ez volt a szerelem, a való
di, égő, szenvedélyes szerelem, mely most lelkét 
összeszoritá. E féltékeny , vad érzés, melynek 
uralma alatt reszketett és szenvedett. Ez volt a

26
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Szerelem. S e féktelen érzelem kielégítése lehe
tett az álmodott, a keresett boldogság.

Nem sokára ezután megtartották a menyeg- 
zöt, és gyíkocska most meg volt győződve, hogy 
elérte mindazt, a mit e földön el lehet érni. Csak 
egy boszantotta, az, hogy imádott nejét udvarlók 
egész serege rajongta körül s ő egy perczig rém 
tudott vele magában lenni. Szép neje nagyon vi
lágias volt. Ha komolyan akart vele beszélni, épen 
valami nagyszerű virágbálba készült, ha meg 
akarta csókolni, lepke vagy madár udvarlóinak 
egyike lopta el tőle a csókot, s ha panaszkodott, 
erős és pikáns illata hidegen felelt: „miért oly 
ügyetlen, mért nem jött előbb!“ Legmerészebb 
udvarlója egy kiállhatatlan sokszínű papagály 
volt, melynek mindig járt a szája. A papagály el
ső dandy volt a király udvarában s a szép virág 
roppantul megtisztelve érezé magát hódolata ál
tal. Gyíkocska annál dühösebb volt reá s nejét 
oly féltékenyen őrizte tőle, hogy az egész udvar 
nevetség tárgyává vált. De nem mertek hangosan 
nevetni, mert a király még mindig kiválóan ked
velte, s igy mindenki alázatos és mosolygó képet 
mutatott előtte.

Egyszer gyorsan hívták a királyhoz. A kis 
oroszlánherczeg beteg lett, s gyíkocska ijedten vé
vé észre, hogy itt minden tudománya hiába való, 
itt nincs mód segíteni. S valóban egy pár óra 
múlva borzasztó kínok között meghalt. Ä király 
erre iszonyú dühbe jött, gyíkocskát össze akará 
taposni, és a körülötte álló udvaronezok még job
ban ingerelték. Nagy ügygyel-bajjal menekült ki 
a barlangból s tisztán érezé, hogy csillaga leha
nyatlott. De mit búsult volna ezen, hisz megma
radt szép és hü neje, annak karjaiban fog majd 
mindenről megfeledkezni. Gyorsan futott hazafe
lé, de midőn a fához ért, a szép virágot a gyűlölt 
papagály keblén találta. Gyönyörű kelyhe a ma-

j dár felé hajlott és ajkaik összeforrtak. Gyíkocska 
le volt sújtva, be akart menni házába, mely előtt 
a papagály inasa, egy impertinens vastag pinty 
állt. Kérdésére, mit akar itten, hidegen felelt, 
hogy miután ide hallott nagy vesztésének hire, a 
szép virág, a papagálylyal váltott jegyet és ez, 
mint vőlegénye, már el is foglalta gyíkocska ta
nyáját. Gyíkocska kétségbeesetten nézett szélyel, 
s tekintete egy közelegő róka csapatra esett. Bi
zonyosan érte jönnek, hogy kivégezzék, s gyí
kocska kétségbeeséstől űzve futni kezdett. Futott, 
futott erdőn, bokron keresztül s végre kimerültén, 
haldokolva rogyott le egy mező közepén.

A nap leragyogott reá, a légben pillangók 
szálltak. Millió virág bimbózott körülötte, és mint 
a természet gyors, élvező lélegzése futott a szellő 
a lombokon keresztül. Minden fris és szép volt 
körülötte, csak gyíkocska érezte hogy utolsó órá
ja közeledik. A közelebbi évek phantasticus gyor
sasággal tűntek el szeme előtt és csöndesen búsan 
susogá: „Hol van a boldogság? Mi a boldogság?“

„A boldogság a szívben van. Kék ég alatt 
virúlni, napsugár alatt, susogó lomb alatt, ez a bol
dogság. Álmodni a szerelmet, elérni a szerelmet, 
birni a szerelmet. Két ajak egymáson, két s z í v  

egymáson, két sóhaj mely ölelkezik — az a bol
dogság!“ Gyíkocska felemelkedett e susogva ej
tett szavakra. Szive még egyszer feldobogott, me
legen, érzőn, ajkai remegtek, szemei könyekbeu 
úsztak. S fölötte egész kis violabokor emelkedett 
fel, zöld lombbal takarva, harmattól fénylő kelv
inekkel.

A haldokló előtt feltűnt bohó ifjú kora. Fel
tűnt a kis viola szelíd kelyhecskéje, lehajló fe
jecskéje. Csókjai ott égtek ajakán, szeme ott füg
gött rajta, sóhaja átrezgett fölébredt szivén. S gyí
kocska visszaesve, csöndes hangon, búsan susogá :

I „ez a boldogság!“ — és meghalt.
STEPHANIE.

T Á R S A D A L M U N K R Ó L .

Az a kis epés ember, kinek „rettenetes ne
ve“ Gyulai Pál, — nem fog-e valamelyik satirája 
keretébe foglalni engem is, ha t. i. figyelmére 
méltatja csekélységemet, nem fog ea „Széchényies- 
kedöku táborába , vagyis inkább hadd-hoz vetni, 
midőn egy igénytelen tárczaczikket sem irhatok 
már a 1 < Ikül, hogy Széchenyi nagy nevét, — me
lyet nem kellene „hiába föl venni“ — belé ne ke
verjem.

Miért ismét Széchenyi? — Mindjárt meg
mondom, csak egy kis türelmet kérek. Lássuk, 
ama csipös és mondhatom nagyon találó satirának 
tömött sorai között találok-e egy kis részt, a me
lyen indokolásommal átbújhatom.

Sok rövidlátó szem ama „legnagyobb ma
gyaréban csak különezöt látott , más csak a 
„sportsman“ t imádta benne; egyik felforgatónak

nevezé a józan reformátort; más a haladás aka- 
| dályának tekinté neve súlyát; volt a ki csak az 

anyagi jólét, ez „uj biblia“ nevében állott zászla
jához ; volt, jól emlékszem reá, a k i , mint szelle
mistát, a hajdan hires pater Albach egyházi szó
nokkal állitá párvonalba . . . „Diviserunt vesti- 
menta ejus“ - -  megosztoztak a köntösén, fosz
lányokra tépték szét magok között, kinek-kinek 
jutott belőle egy darabka — hagyjuk meg őt hi
tében, legyen boldog a maga módja és Ízlése sze
rint!

Hát én — e sorok írója, — vajon minő fosz
lánynyal fogok előállani ? — E rongy papír, ha 
tele lesz írva, talán magától is megmondja majd, 
csak hadd beszéljem ki magamat rajta egy kissé.

Illés próféta is, midőn tüzes szekéren égbe 
; szállá, köpenyét hátra hagyá — utóda számára, s 

az „örök“ biblia szerint volt is méltó utóda, ki 
* azt megviselte; hát a mi prófétánk a mi Széche-
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nyink, mit tehet róla, hogy hült helyén epigonok 
állanak, kiknek mindegyike csak egy-egy eszme- 
hulladékot bir meg vállain abból a sokból, mit ö 
megemelt, s mi öt — az égbe emelte!

Hazánkfiai közöl legtöbben épen csak egy 
bizonyos időszakig mennek el vele, s ott megálla- 
nak . . . mit is mondok? -— inkább tovább men
tek, midőn ö megállott, s túlbuzgalmokban úgy 
járnak vele, mint apathiajában az egykori új
ságolvasó, a ki Napóleont, az elsőt, csak aconsul- 
ságig kiséré figyelemmel s azontúl ignorálta. Ne
kik a nagy hazafinak csak azon arczképe tetszik, 
a melyen, az anyagi és szellemi haladás emblémái 
között és felett, a népszerűség tömjénfüstjétől kö
rülárasztva lebeg még ifjú erőteljes alakja ; ellen
ben azt, mely a megtört öreget, őszbe borult, ko
mor redőkbe vont homlokát, bánatos mély szemeit, 
torzonborz szakállát, szóval a „jobb hazába“ vágyó 
martyrt mutatja, nem tartják többé hasonlónak, 
hozzá méltónak . . . Istenem, mivé lesz az ember!

Nem fogom utána dúdolni a „keservben 
megszakadt hü keblű“ ősz hattyúdalát, — hisz 
önök nem mélázni akarnak, hanem valami mulat- 
tatót olvasni, mi nem könnyű dolog ily nehéz 
időkben ! — s az a kritikus, ki még „au comble 
de malheur“ most a szatíra terén is babérok után 
vágyik, mely törekvésében csak az az egy nem fog 
neki sikerülni, hogy engem is ellenségévé tegyen 
— az a Gyulai mondom, bizony még rám olvassa 
ad vocem: hattyú, a Rossini élczét, a ki egy sevil
lai borbélyhoz illő humorral „le cygne de Pesaro“ 
helyett: „le singe de Pesaro“ nak — hattyú he
lyett majomnak ! — irta alá, önmagát kiparodiázva, 
nevét.

Meg is érdemelném e nevet, ha p. o. csak 
azért, mert már bevezetésül ennyi a dologhoz nem 
tartozó holmi tössze tudtam hordani, mindjárt egy 
kis Széchenyinek képzelném magam, minta ki sok
szor „nem ért reáu, hogy röviden Írjon, s ha irt, 
ha beszélt, majdnem mindig többet mondott a do
log körül, mint a dologról.

Tehát, hogy végre a dologhoz is vessek egy 
szót, Széchenyi volt az , a kinek mindent átölelő 
nagy szelleme különös előszeretettel karolta fel, 
ha nem ő teremtette is azt, a mi körül e tárczaczikk 
tapogatódzik, t. i. a magyar társadalmi életet!

„Magyar társadalmi élet“ volt-e Széchenyi 
előtt ? Nem volt. — Van-e most ? Van !

Olyan-e a milyen kell? a minőnek óhaj
tanok ?

Egy német bölcs azt mondá, hogy ha azt 
úristen előtte megjelenvén, egyik kézben az igazsá 
got és tökélyt, a másikban az ezek utáni törek
vést tartaná s megkínálná, hogy válaszsza egyiket 
tetszése szerint, ö a becsületes Faust-utód, — nem 
az elsőt, hanem az utóbbit venné osztályrészéül. 
Előre törekedni a nagy és dicső után , fejleszteni 
egyéni, nemzeti erőnket, fokról fokra emelkedni 
a tökély ideálja felé, ez, úgy látszik, földi 
rendeltetésünk. S azért nincs és ne legyen tespe-

dés, s ne hagyjuk lábra kapni az önelégültség 
azon hiú, kicsinyes érzetét, mely nem akar, nem 
képes már előre menni . . . s ha vannak perczek 
az életben, midőn egy nemesb tett és magasb ér
zelem öntudata emeli s betölti keblünket, s az a 
kis biró, a ki bennünk lakik megdicsér bennün
ket, ne legyünk elbizakodottak, s vessük fel min
dig s untalan a kérdést: jól van e már minden ? — 
nincsen-e javitni való semmi ? Vajh! nem tettünk-e 
két lépést hátra: mig ezt az egyet előre? — Végre, 
vajon mialatt egyik kötelességünket nagyjából le
róttuk, a másik teljesítését nem mulasztottuk-e el ?

Ha végig jártatjuk szemeinket az immár 
vége felé járó téli idényen, — s miért ne tennök 
azt e különben is elmélkedésnek szánt nagyheti 
napokban? — egynél több momentumot találunk, 
mely vigasztalást nyújt a kesergő honfi kebelnek, 
némi megnyugvást a jobb után sovárgó léleknek.

Báljaink, — ha szabad az „idény“ e leg 
szebb virágait még ez ósdi néven neveznem 
„dalidó“ vagy mi helyett? — tehát báljaink, úgy 
hallom a fiataloktól a legszebbek voltak, miket 
Pest valaha látott. Isten szép ege nem fogy 
ki a csillagokból, s a tündérvilág, mit e kis föld
gömbre s ennek e parányi kis pontjára, a mi szép 
Budapestünkre lehelt, nem fogy ki, — ezer hála 
érte! — szép leányokból . . . s mig szép leányok 
és csillagok lesznek , addig szép és nagy tettekre 
lievülő nemes ifjak sem fognak hiányozni!

„Nemes if  jak !u emlékezetbe kell hoznunk, 
hogy mit értünk e fogalom alatt. A nemzeti ca
sino alapszabályai már 1827-ben, midőn Széchenyi 
ez egylet alkotása által „a sociális politikának 
etiam extra muros megvetette alapját“ kimondták 
az elvet, hogy nem egyedül a születés, czim, va
gyon teszi a nemest. — Azt ohajtá ama nagy lé
lek, hogy a társadalmi téren is, sors-, életmód- és 
kaszt-különbség nélkül, úgy összeolvadjunk, mint 
„egy erősebb nemzeti közös érdeknél fogva, poli
tikailag.“ (Lásd b. Wenkheim Béla Emlékbeszé
dét a Széchenyi endéklakomán.)

Kaszt és kaszt-szellem van-e nálunk ? 
Gondolom több, mint kellene. Nagy baj-e ez ? — 
Talán nem oly nagy, mint lenne, ha irodalmi té
ren izgatnánk ellene.

Van egy különös szó a társadalmi élet szó
tárában , egy se magyarra se németre jól le nem 
fordítható, franczia eredetű latin szó, mely sokat 
mond és keveset; szeretetet kelt és gyűlöletet is 
a szerint a mint megérdemli; tusára hí fel ezer 
nagy szenvedélyt, millió apró hiúságot; törpiti a 
törpét, nagyobbá teheti a nagyot, — s mit min 
dent lehetne és kellene róla mondanom! — e szó 
a „societas.“

Legyünk igazságosak. Ismerjük mindnyájan 
a politikai pártokat. Mi nehányan, kik a legjobb 
hiszemmel utón útfélen oda törekedtünk, hogy le- 
gyenekszabatosan körvonalzott pártok a közéletben, 
de szűnjenek meg a magánéletben, vívjunk meg 
férfiasán a zöld asztalnál; aztán koczintsunk baráti

2 fi*



308

poharat a fehér teriték felett: vajon arattunk-e, 
ritka kivételekkel, némi sikert? — Annyit tán, 
mint Elihu Burrit agitatiója az örök béke mellett! 
S ha a vélemények eltérése egymástól elidegeníti 
az embereket, természetes, hogy családi összeköt
tetések, életmód, vagyoni állás nagy különbözései 
még nagyobb válaszfalat emelnek köztünk, s azt 
eszközük, hogy szeretjük ugyan egymást nagyon, 
de — csak tiz lépésnyi távolságra.

Alkudjunk meg tehát szerényen a sorssal, s 
köszönjük meg, hogy Pesten van, még pedig: 
„magyar societás.“

Előkelőink, — mert ezekből áll a societás, 
— egy szív és egy lelek velünk, habár egy s más 
pillanatban gyorsabban vagy lassabban lüktet vé
rük ; nem választják külön sorsukat a mienktől, 
habár egy s más felhő könnyebben vagy nehe
zebben borul az ő egökre; nyelvünket beszélik, 
habár néha kissé idegen kiejtéssel, s mintha fran- 
cziából, angolból vagy épen németből fordítaná
nak ; szeretik irodalmunkat, noha tán kevesbbé — 
Íróinkat.

Némely nyelvnek nemcsak szóbösége, de 
szószegénysége is oly jellemző. A francziának 
p. o. nincsen „Gemüth“-je, a németnek , ha jól 
tudom, nincs „esprit“-je ; nekünk magyaroknak, 
a jó német szomszéddal együtt, — már nem tehe
tek róla, hogy igy van, — nincsen : „societásunk“, 
és nincsen ehhez illő : „salonunk.“

Irodalom és élet, e kettőnek egymásra kell 
hatni, mind a kettőnek a societásra s melyben ez 
mozog : a salonra; s viszont, a salonnak, a soeie- 
tásnak kölcsönösen hatni kellene az irodalomra, 
művészetre, nemzeti csiuosodásra, az életre.

Van-e Pesten csak egy salon, melyben az 
irodalom, a művészet emberei, már t. i. a szellem
világ aristocratái — nem mondom, meghíva, vagy 
szívesen iátva, de otthonosok volnának? — Tud
tommal nincsen!

A párisi úgynevezett „bureaux d’esprit“, 
melyek, a múlt század utolsó felében, a salonéletet 
világtörténelmi fontosságra ernelék, Londonban 
egy Montague lady feszesebb és Veseyné „kék 
harisnyás“ körei, melyek egymással túl és innen 
a csatornán részint nemes versenyzésben, részint, 
folytonos baráti összeköttetésben állottak, míg a 
távol éjszak fővárosában II. Katalin czárnő epedő 
nyugtalansággal leste az ama salonokban netalán 
felmerülő eseményeket, minő egy uj dráma, vagy 
regény Vagy költemény volt, melyekről egy kü
lön e czélra Párisban tartott levelezőjének (Grimm) 
azonnal jelentést kelle tennie. S mind e nagy és kis 
dolgok lényeges befolyást gyakoroltak ama két 
nagy nemzet szellemi életének — nem mondom, 
egyedül irodalmának — nagymérvű kifejlődésére.

Tehát e példányokat majmoljuk mi is? — 
Én azt mondom, mi ne majmoljunk senkit és sem
mit, hanem, ha valaminek érezzük hiányát, ügye- 
kezzünk azt, nemzeti saját geniusunk sugallata 
szerint, idő- s körülményhez képest, kipótolni.

De mit beszélek! komoly, unalmas vezér- 
czikké duzzadoz munkám, melynek könnyű, ját
szi, nyájas tárcza-czikknek kell vala lennie. — 
Eh! szakítsuk félbe; úgy is kifogytunk időből, 
papírból.

Meg akartam dicsérni önöket, s tudják meg, 
én nem dicsértem soha s mkit, a ki meg nem ér
demelte.

Önök szépen, szivrehatólag játszották szere
peiket abban a két kis igénytelen vígjátékban, 
melyek egyike — az első — nem is rósz.

„Szép“ volt önök játéka, mert önök (a fér
fiak ám ne vegyék ezt magokra) — szépek s ízlé
sük (már e bókból az urak is vehetnek némi részt) 
tökéletes; és „szivreható“ volt önök játéka , mert 
szenvedők könyeit segített letorleni. Jól is játszot
tak önök, ezt az irigység is megadja, de ez ér
demük elenyész ama — magasabb mellett.

Szépek voltak nagyságtok mindig; de soha 
sem voltak szebbek, mint ama kis boltokban, a ba
zárban ; mint ama két concertben, a muzeum tere
mében ; és — e szent napokban a nemzeti színház 
deszkáin, és hozzá szabad tennem, a nézőterem 
páholyaiban, erkély- és zártszékein , mert hiszen 
önök jól tudják, hogy szereplők és közönség e 
szép munkában — egyek.

Fogadják eddig is — hogy el ne késsem ve
le, — forró köszönetét a szintén dilletans írónak, 
szerény, de illatos koszorúját a „Koszorúdnak , s 
engedjék meg, hogy elmélkedéseimet egy jövő 
számban fűzzem tovább.

Husvét! Piros tojás !
Talán majd nem is leszünk oly komolyak 

oly unalmasak, oly hosszuképüek.
Boldog ünnepeket! Egy kis veröfényt a fel

hők mögül!
Egy könnyet — és egy mosolyt!

Z A,

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Hamlet mintaképe. Manchester herczeg 
egy két kötetes munkát adott ki az Erzsébettől 
Annáig terjedő időszak felső társaságáról; könyve 
anyagát nagyrészt családi levéltárából merítette, 
mely Kimboltonban, a Montaguek ősi fészkén, őriz
tetik. A könyv czime: „Court and Society,“ pom
pásan, herczegileg van kiállítva. A londoni Athe- 
neum ismertetvén, azon kérdést vizsgálja, mely 
a Shakespeare-magyarázók figyelmét eddig sem 
kerülte el ugyan, de a mely olvasóink előtt alkal
masint egészen uj. E kérdés a következő: vajon 
Hamlet jelleme rajz-e az élet után, s az eredeti, 
mely a költő előtt lebegett, nem Essex gróf volt e, 
Erzsébet királynőnek hires, ragyogó és szeren
csétlen kedvese? E kérdésre az Athenaeum ismer
tetése után határozottan igennel felelhetni. Elő-
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szőr is Manchester herczeg Essexnek két oly le
velét közli, melyeken egész hamleti szellem öm
lik el. Mind két levél testvéréhez, lady Rich* 
hez, van intézve. Egyik igy hangzik: „Kedves 
testvérem! Itt küldöm ^szolgámat, hogy tudósítást 
hozzon hogy létedről. Én búskomor vagyok s vig, 
néha boldog, gyakran rósz kedvű. Az udvarnál az 
ember hangulata oly sokkép változik, mint a szi
várvány színei. Az idő, a melyben élünk, változé
konyabb, mint az asszony gondolatai, nyomorubb, 
mint az öregség, a magok valóságában mutatja fel 
az embereket és viszonyokat, azaz erőszakosak
nak, elvetemülteknek, s hóbortosoknak. Csodál
kozom mások különös kalandjain s nincs nyugal
mam saját szivem hullámait követni — minden 
büszkeség nélkül elfogadnám, a mi jó érne, mert 
csak a véletlen kedvezése, s a szerencsétlenség 
legkevésbbé sem verne le, mivel látom, hogy sor
sunk a szerint jó vagy rósz, a mint magunk annak 
tartjuk. A pap mindjárt predikácziójába kezd, 
azért bevégzem az enyémet, mely egészen más 
textust vett föl. Testvéred, ki szívből szeret. 
Essex.“ Nem a hamleti beszédek viszhangját 
halljuk-e e levélben? Ez álmodozás, e szeszélyes 
búskomorság, ez elégedetlenség a korral, a nyu
galom e keresése a hitetlenségben, nem a dán her- 
czeg gyönge és phantastikus oldalait tükrözik-e 
vissza ? — A második levélben igy i r : „Remélni, 
mit nem bírok, haszontalan várakozás ; örvende
ni annak, a mim van, csalfa gyönyör; visszaohaj- 
tani, mit elvesztettem, asszonyi dőreség. Nem kí
vánok hasztalan fáradságot pazarolni, hogy üldöz
zem, a mi tőlem fut. A mi önként előmbe kerül, 
nem becsülöm értéke szerint, s a földön hagyom, 
mintha értéktelen volna. Se szerencsémmel nem 
dicsekszem, se szerencsétlenségemet nem pa
naszlom ; mert a titok a boldogságot édesebbé 
teszi, s akkor vagyok a legboldogtalanabb, ha azt 
mások is tudják. Senkit sem irigylek, senkit sem 
tisztelek meg azzal, hogy higyem róla, mintha 
azt birná, mi nálam hiány ; féltékeny sem vagyok, 
mert örvendenék, ha elveszthetném, a mim nem 
eléggé biztos“ stb. — Nem csak e belküzdelem 
utal Essexre, mint Hamlet mintaképére, hanem a 
külső körülmények is. A nép úgy tekintette Es- 
sexet, mint uralkodó házbeli herczeget, ki atyja 
ágán III-ik Eduardtól származik, az anyjáén 
pedig közvetlen rokona Erzsébet királynőnek, s 
némelyek, mint Sir John Hayward úgy hitték, 
hogy joga a trónhoz szilárdabb alapon áll, mint 
Erzsébeté. Ragyogó egyénisége egészen az volt, 
melyet Shakespeare Hamletben rajzol. Anyja meg 
törte esküjét és elcsábult, még férje életében. E 
szép külsejű és nemes lelkű férjet, a közhír sze
rint, neje és csábitója megmérgezték volna. E 
gyilkosság után a csábitó nőül vette a bűnös asz- 
szonyt. A férj, Essex atyja, élete virágában halt 
meg, s érezte, hogy egy gyalázatos cselszövény 
áldozata, azonban halálos ágyából bocsánatát kül- 
dé nejének. Minden tekintetben feltűnő hasonla

tosság mutatkozik Essex és Hamlet jelleme és 
története közt, s a további derekas vizsgálat alkal
masint azt is kiderítené, hogy Shakespeare nem
csak Essexet rajzolta Hamletben, hanem Sou- 
thamptont is Horatioban, s Leicester grófot Clau- 
diusban. Valóban Leicester viszonya Essexhez 
analog a Claudiuséval Hamlethez. Leicester Es
sexet atyai barátság színe alatt távol tartotta az 
udvartól, részint falun, részint az egyetemen ; nem 
bízott benne, s elválasztotta anyjától, nyilván félt 
tőle; s épen úgy mint Gertrud rettegte Hamletját, 
Essex anyja is tartott fiától, kit soha sem tudott 
kibékéltetni mostoha atyjával. Vajon ezek után 
mondunk-e sokat, ha állítjuk, hogy Essex volt 
Hamlet mintaképe.

Hugo Victor is meg akar ja tisztelni Shakes
peare háromszázados évfordulóját. Egy nagy mü
vet irt Shakespeareről, mely a napokban fog meg
jelenni. Tartalmának fejezetczimeit előre hirdetik 
a lapokv lm itt következik. Első rész : I. Shakes
peare Élete. II. A lángelmék. Homer. Jób. Aes- 
chilosz. Esaias. Lucretius. Juvenalis. Tacitus. Pál. 
János. Dante. Rabelais. Cervantes. Shakespeare. 
III. Shakespeare. IV. A művészet és tudomány. 
Második rész: I. Shakespeare. Müvei. II. A tető
pont (Hamlet, Macbeth, Othello. Lear.) III. A kri
tikusok. IV. A szép szellemek és a tömeg. V. A 
szép és igaz érzése. Befejezés : I. Shakespeare ha
lála után. Angolország. II. Az emelkedés pontjai. 
III. A történelem végítélete. Mindenkinek a maga 
helye.

Rossini. Mióta Rossini Párisban lakik, mi
nek már jó ideje, csak barátjai és ismerősei számára 
adott zenészeti estélyeken adta jelét tevékenysé
gének. Az e czélra irt kisebb szerzeményei az es
télyek titkai maradtak. Azonban ez év elején hire 
futott, hogy egy nagy misét irt, mely marcziusbau 
Páris valamely templomában hallható lesz. A hir 
csakugyan valósult. A múlt héten a várt misét 
csakugyan hallotta Páris egész előkelő világa. 
Rendkívül nagy hatást tett. Rossini ez uj müvét 
sokan a „Stabat,“-tal egyenlő rangúnak becsülik

Liszt Ferencz hazánkfia Rómában, a pápa 
közelében, úgy látszik egészen az egyházi zené
nek szenteli magát. Már két oratóriumot végzett 
be ott. Az első czime „Szent Erzsébet,“ a máso
diké „Krisztus.“ Jelenleg egy harmadikon dolgo
zik. Ez uj müve szövegének alapjául Assisi szent 
Ferencz legendái szolgáltak.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(Márcz. 21-kén.)

Műkedvelő előadás a szükölködők j a 
vára. A főrangú műkedvelők rég várt előadása 
csakugyan véghez ment és jó sikerrel. Valóban
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szép esténk volt. Játszók és közönség egyaránt 
forró köszönetünket érdemlik ; amazok, hogy min
den eszközt megragadnak a szükölködök segé
lyezésére, még egy színpadi előadás fáradalmaitól 
sem ijednek vissza, emezek pedig, hogy minden 
belépti jegyet elkapkodtak, bár egy páholy díja 
ötven, egy zártszéké hat forint volt. Két egy fel- 
vonásos vigjáték adatott elő. Az első czirne: „Hol 
töltsem estéimet?'4 előadták: Gyurid Abrahámué, 
szül. Orczy Sarolta bárónő, gr. Andrássy Gyuldné 
és Tisza Lajos ur. A második czirne: „Női kö- 
nyek,“ előadták CsákyMelania grófnő, Vay Gi
zella bárónő, Beöthy Ákos, Kendeffy Árpád, ifjú 
gr. Károlyi István urak. Az érdekeltség, vidám 
hangulat, tetszés, taps átalános volt. Kivált a nők 
szűnni nem akaró tapsokkal halmoztattak el. Mint
ha egy családi előadáson lettünk volna, hol csupa 
rokonság gyűlt össze, oly részvéttel, szeretettel 
csüggött a közönség főrangú műkedvelőinken, kik 
oly kitűnő részt vesznek Ínséggel küzdő honfitár
saink segélyezésében. lm a jó példának, a nemes 
tettnek minő hatása, olvasztó ereje van, s mennyi
re kedveli a magyar, ha aristocratiája, helyét va
lóban betölteni igyekszik.

A két vígjátékot három tableau követte. Az 
első: „Béla választ korona és kard között“ Gei
ger képe után. Előadták Bolius László} gr. Festetics 
Leo, gr. Keglevich Bél™, gr. Vay Alajos, és gr. Zi
chy Manó urak. A második : „Bornemisza Anna 
egy órai uralma“ Vizkelety rajza után. Előadták: 
gr. Károlyi Edéné, gr. Keglevich Béláné, gr. Peja- 
csevich Pálné asszonyságok, gr. Erd'ódy Henriette, 
gr. Degenfeld Berta, b. Rcvay Sarolta és b. Eötvös 
Ilona kisasszonyok; továbbá: gr. IFtexházy Ist
ván , gr. Festetics Pál, Kendeffy Árpád, b. Pod- 
maniczky Ármin, herczeg Odescálchi Gyxda, gr. 
Károlyi Gyxda, gr. Szapáry Imre és Bohxis László 
urak. A harmadik : „II decamerone“ Winthertha- 
ler festménye után, mely Bocaccío száz novellájá
nak bevezetését tárgyazza. Előadták : gr. Zichy 
Jánosné, gr. Zichy Pálné, herczeg Odescalchiné 
asszonyságok, Wesselényi Róza, gr. Zichy Melánia, 
Königsegg Irma, Degenfeld Emma kisasszonyok, 
és ifj. gr. Károlyi István, Nyéki Gyxda és Szögyé- 
nyi László urak.

Mind a három igen sikerült, s az utolsó, való
ságos tündéries bájával, méltó befejezése volt az 
egésznek. A közönség a meghatottság és felindulá
sai közt hagyta oda a színházat. Azonban e felindu
lást nemcsak a jótékony czél és nemes példa 
idézték elő. Nem csekély része volt abban azon 
körülménynek is, hogy főrangú hölgyeink ajkai
ról oly szépen, oly édesen hallotta zengeni nem
zeti nyelvünket. Minő különbség most s ezelőtt 
egy félszázaddal, midőn egy magyarul'is beszélő 
főrangú hölgy oly ritkaság volt. De miért mond
junk egy félszázadot? Ezelőtt csak húsz évvel is, 
minő fájdalommal töltötte el jobbjaink keblét fő
úri köreink idegenszerűsége. lm Vörösmarty, ki 
a mérsékelt magyar irók közé tartozott s oly rit

kán szólt élesen bármiről, még 1811 ben ily kese
rű panaszban tör k i :

„Nem szólhatunk-e néha egy esdeklő, pana
szos, vagy hosszú gyümolcstelen várakozás után 
elkeseredett szót magunkról, véreinkről, véreink
nek — ha igy szabad mondani — virágairól, kik 
még mai napig sem akarnak egészen megmagya- 
rosodni, kiknek nagy száma csaknem minden 
nyelven jobban beszél, mint magyarul ? kiknek 
töredezett magyar beszéde lélekharagként hirdetni 
látszik a nemzet haldoklását. Ne szóljunk-e nagy 
urainkról, fő nemeseinkről s kivált úri hölgyeink
ről ? Halld neveiket s véredet felforralja öröm és 
lelkesedés ; mert a nevek nagyok, honiak, beirot- 
tak a nemzet történetkönyvébe: mert hozzájok 
érdem: a szenvedés vagy diadalmak dicsősége 
van kapcsolva. De hallgasd beszédeiket, azon be
szédeket, melyekben szívok szól, nem ünnepély, 
nem fitogtatás, vagy épen gúny, hogy a „csorda 
megengeszteltessék“, hallgasd meg őket, elszomo- 
rodol, megszégyenülsz, elcsüggedsz ; mert e meg
vetésben rövidlátás, gőg s egy jellemtelen kornak 
hitványsága van. Csak egy eltévedt magyar szót 
nem hallasz ajkaikról, ha magokban vannak. Hol 
itt azon kútfő, melyet nemzettisztelés- vagy hon
szeretetnek nevezhetnénk? Pedig, ha tudnák e 
hatalmasok, mint lesi őket a magyar nép jó , lel
kes, de szegényebb osztálya, mily örömteljes büsz
keséggel mutatná be őket. a világnak: ime ! ezek 
a mi nemzetünk virágai; gazdagok, miveitek, 
nagy lelküek, és magyarok! ezek a mi vérünk, 
atyánkfiái, rokonink ! De nem, ez örömben ők nem 
részesítenek. Nagy része — mert kivétel itt is 
van — csak farsangi divatból alakul magyarrá, 
hanem minden egyéb, mint az. Minden nemzetnek 
csak saját nyelvében vannak letéve kiirhatatlanul 
gondolkozása, érzelmei: lehetünk e biztosak felö
lök mig ezt magokévá nem teszik? S ki fogja a 
díszesebb magyar társalkodást előteremthetni, ha 
ők nem ? Hányat fog fényes példájok elcsábítani 
s a különben is hatalmas — a maga helyén min
den tiszteletre méltó, de nálunk nemzetiség fo
gyasztó — németezés zászlója alá hódítani? Ne 
tegyünk-e kérdést koronként, vajon történik-e 
részben valami javítás ? úgy neveltetik-e az újabb 
nemzedék, hogy a rég óhajtott kort elővarázsolni 
képes legyen ? s végre, hogy a legsetétebb oldalt 
is lefátyolozzuk, nem fog-e ezen megvetésért gyű
lölet gerjedni? Gyűlölet és irigység, hogy Ma
gyarország harmadának urai, midőn nem mint 
őseiknek véröket, csak szivet, hajlandóságot kel
lene adniok a hazának, a haza féltendő kincsének 
a nemzeti nyelvnek, e helyett megvetésükkel, ha
nyagságokkal, idegenségokkel megmérgezik remé
nyeinket, pusztulni engedik a nemzeti örököt, sőt 
azt magok, fényes és csábitó példájokkal, rontani 
segitik. De tűrjünk és hallgassunk, nehogy a tul- 
hajtás s idétlen avatkozás vétke rovassák ránk.“

E panasznak most már alig van értelme. 
Hála istennek, csak a múltat illeti, s többé nem a
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jelent. Mi akkor átalános volt, most csak a kivé
telek közé tartozik. A fiatalabb nemzedék egé
szen magyar nevelést nyert, s kivált pesti főúri 
köreinkben, helyét újra visszafoglalta nyelvünk, 
s e változást lassanként mindinkább fogja érezni 
irodalmunk is. Kiszenvedt nagy költője hazánk
nak, vajha élnél még! „Annyi balszerencse közt“ 
egy aggodalmaddal kevesebb lenne s azon búsko- 
mór felindulás, mely oly keserűn ékesszólóvá tett, 
mennyire enyhült volna e mükedvellői előadás 
alatt is !

Gy. P.*

V E G Y E S .
— A mathematikai és természettudományi 

osztály tartott közelebb (f. hó 21-én) ülést az aka
démiában. Két székfoglaló értekezést hallottunk : 
egyik dr. Halász Géza 1. tagé vala, ki az „életbiz
tosításról , orvosi szempontból“ értekezett. Azon 
gyakorlati szempontokat fejtegeté, melyeket az 
első magyar biztosító társulat életbiztosítási osz
tálya szem előtt tart, előadását számos statistikai 
adattal és gyakorlati részletekkel világitá meg s a 
figyelmet mind végig ébren tartá. A másik szék
foglaló, dr. Schwarz Gyuláé volt „az emberi nem 
egységéről“. Hosszú értekezésének csak egyes ré
szeit olvasta fel, szaggatva, töredékesen ; úgy hogy 
abból a mit hallottunk csak átalános benyomást 
lehetett nyerni az értekező roppant olvasottságá
ról, de egyszersmind arról is , hogy a ki tárgyát 
úgy áthatotta mint ő, annak előadásában több 
rendet, világosságot méltán kereshetnénk. — Az 
inségleves iránti vélemény adással múltkor meg- 
bizott küldöttség is beadá most jelentését, melyet 
dr. Poor Imre olvasott fel, s mely szerint a mon
dott leves alig egy heted részét tartalmazza azon 
táperőnek, a menny) egy ember fentartására szük
séges. — Kubinyi Ágoston t. tag s múzeumi igaz
gató köszönettel jelenti, hogy a Duka Tivadar ál
tal az akadémiának igért s a múzeumnak ajándé
kozott tárgyak Keletindiából már megérkeztek. 
Dr. Bene Károly, atyja néhai Bene Ferencz után 
örökölt villanygépét az akadémiának ajándékoz
za. Köszönettel fogadtatik. Végre László Károly 
Mexicóban lakó hazánkfia, Pákh Alberthez inté
zett, s most ez ülésen felolvasott levele során tu 
datja, hogy Nemegyei Bódog fakereskedő társával 
mintegy harmadfél tonna mahagóni-fát indított út
nak, az akadémiai palota belső fölszerelésére, An
gliáig saját költségükön. Az akadémia köszönettel 
fogadja, s gondoskpdik a tovább szállításról.

— Lévay József a Kisfaludy-társaság szár 
mára IV. Henriket fordítja Shakspearetől. Ugyanő 
már leforditotta Titus Andronicust, mely most még 
bírálat alatt van , s a közelebbi füzetek egyiké
ben fog megjelenni. A Shakspeare kiadás, mely
nek költségét és risicóját egészen Tömöri Anasz
táz viseli, a nélkül, hogy a jövedelemből bármely j

csekély részt is igénybe venne, a pártoló tagok 
könyvilletményével össze nem tévesztendő, egé
szen külön vállalat, a mit netaláni reclamatiók 
megelőzése végett szükségesnek látunk megemlí
teni. A mi a pártolókat illeti, 1864-re még nem je
lentkeztek oly számmal, hogy a társaság a nyo
matás iránt tájékozhatná m; gát.

— A „Fővárosi lapok“ ezt Írják lapunk 
szinbirálójáról: ‘„Fiatal drámaírók, ha azt óhajt
ják , hogy tekintélyes kritikusunk Gyulai Pál 
megdicsérje müveiket, akkor kérjék meg előbb a 
többi kritikust, hogy azok meg ócsárolják őket 
minél jobban. Akkor óhajtásuk bizonyosan telje
sül, mert Gyulai Pál — minden esetben — szereti 
magát megkülönböztetni a többitől. Lásd a „Gá
lyarab“ koszorús bírálatából. Pedig egy kis kö
szörű jobban ráfért volna, mint a koszorú.“ Hogy 
szinbirálónk máskép szokta indokolni Ítéleteit, 
mint a legtöbb lap kritikusa s néha Ítéletében is 
különbözik tolok, az igaz, de ez még magában 
se azt nem bizonyítja, hogy Ítélete vagy indoko
lása hibás, se azt, hogy gyermekies szeszélyből 
bírál. Legjobb volna, ha azok, kik bírálataiban 
megbotránkoznak, egyszersmind* megczáfolni is 
igyekeznének, s igy nemcsak rósz élczczel, ha
nem valami egyébbel is paralysálnák áltatok te
kintélyesnek hirdetett befolyását. Hogy szinbirá
lónk a „Gályarab“-ot megkoszorúzta volna, va
lótlan ; se többet, se kevesebbet nem mondott 
róla, mint azt, hogy nem költői mü, csak csinál- 
mány, mint csinálmány sem a legsikerültebb, de 
eléggé ügyes. Ha ezt a F. L. koszorúnak tartják, 
ily olcsó koszorúval egy egész öllel szolgálhatunk.

— Tausig Károly zongora virtuóz — márcz. 
28-kán fél 1 órakor az „Európa“ szálloda termé
ben adandó — hangversenyének műsora: 1) So
nata (Les adieux, l’absence, et le retour). Beetho
ventől. 2) Toccata és fuga (lágy d) Buchtól. Bal
lada Chopintől (38-ik mü). 3) Változatok magyar 
népdalok felett Huber Károlytól és Szerelmi dalok 
Zimay Lászlótól; e két utóbbit énekli Murska 
Ilma k. a. 4) Symphoniai tanulmányok változatok 
alakjában Schumanntól (13 ik mü). 5) Es ivar ein 
alter König Rubinsteintól és In Liebeslust in Sehn
sucht hiszttöl, énekli Supper Jenő. 6) Valse caprice 
(„Soire de Vienne“ czimü zenekölteménybol) 
Schubert Ferencztöl. fí Az ég alatt11 és „Már ezután 
nem is bánom1,1 magyar dalok átirata zongorára 
Mosonyi Mihály tói. A 10 ik magyar rhapsodia 
Liszttől. 7) Nagy ábránd ördög Robert dallamai 
felett, Liszttől.

* A pozsonyi főranguak is rendeztek e hó 
21-ikén az ottani színházban előadást, szükolkö- 
dök javára. Két vígjátékot adtak egyik a „Nyol- 
czadik pont“ magyarul, s a másik „Wenn man 
nicht tanzt“ németül, közben négy kézre zongora 
müvek játszattak. Bővebb tudósítások még csak 
ezután jöhetnek az előadásokról.

* Azt beszélik, hogy a Bécsben lakó ma
gyar főúri hölgyek is követik a mieink szép pél
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dáját s a szükölkődők javára mütárlatot tervez
nek családaik műkincseiből. Herczeg Esterházy, 
Zichy-Wenckheim grófné, Széchen-Lamberg gróf
né drágaságaikat, régiségeiket; Mayer bankár 
nagybecsű képgyűjteményét stb. ajánlották föl e 
czélra. A jegyek kezelését, műtárgyak mutogatá
sát és magyarázását az urhölgyek vállalták el. A 
kiállítás apr. 2—14 történnék. A szép eredmény 
felöl kétkedni sem lehet.

* Osterlamm Károly előfizetést hirdet Sza- 
lay László „Államférfiak és szónokok könyve“ 
második javított, bővített kiadására, két kötetben 
hat füzetben 6 forintjával. — Magunk ajánlata 
helyett egy pár sorát Írjuk ide, a felhívásból.„Szerző 
mindig némi előszeretettel viseltetett e müve iránt; 
vándoréveiben is magával vitte, országból or

szágba ; s a mint tanult, a mint tapasztalt, bővült, 
javult is , mint hiszi, a könyv. Nyert talán for
ma tekintetében is, mert amaz években bőséges 
ideje volt szerzőnek irónnal telidesteli jegyezni a 
lapszéleket. Deus ei haec otia fecit.“ Äz előfize
tési pénz a kiadóhoz, az első és negyedik füzet át
vételekor, három-három forintjával beküldendő ; 
ki pedig máj. 1-sejéig egyszerre fizet elő a 6 fü
zetre, azt 5 írtjával teheti.

— Evnegyedes t. előfizetőinket figyel
meztetjük, hogy előfizetősök e 13-ik szám
mal lejár, méltóztassanak azt megújítani, 
nehogy a lap küldésében fenakadás tör
ténjék.

UJ KÖNYVEK. *)
ELV ES ELŐÍTÉLET. Regény a magyar társadalom

ból. Irta Halmágyi Sándor. 8r. 264 1. (Ráth bizomá- 
nya, Pest.)

DIE UNGARISCHEN ZEITWÖRTER mit ihren Besti- 
mungssylben imd deren Anvendung. Ein unentbehr
liches Ililfsbucnzur Erlernung der ungarischen Spra
che, geordnet von Alexander Räkosy, Privatlehrer 
der ungarischen und französischen Sprache. 8r. XX 
és 383 1. (Trattner-Károlyi, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A philosophiai, 
törvény- és történettudományi osztályok közlönye. 
Az akadémia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal, 
akadémiai jegyző. Negyedik kötet. Első füzet. N8d. 
179 1. Ara egész évre 3 ft. postán 3 ft. 60. (Eggen-
jj0i’g0i’ Pbsí»)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a ma
gyar tudományos akadémia nyelvosztályának bi
zottsága. Szerkeszti Hunfalvy Pál. Harmadik kötet. 
Első füzet. N8r. 169 1. (Eggenberger, P e s t)

RÖVID ELET. Elbeszélés. Irta Vilmos. 8r. 222 1. (Szerző 
tulajdona, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
L. J. Miskolcz. Pénzt,levelet megkaptunk. Az 1.füzetbe 

két okból nem jöhetett. Először, mert ez alkalmi fü
zet s alkalmi darab kellett belé. Másodszor — ott 
van a Vegyes közt. Az 1. félévi 11 számból van, s 
megy. IV. Henrik nincs itt, még utána kell járni, 
van-e, s hol ? L. . .ka nincs itthon, az öreg jár el 
benne.

X. Y. 7j . A levél megérkezett. A verseket nem olvastuk, 
mindazáltal liiszszük, hogy találunk közölni va

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

lót bennök. De nagy a concurrentia ; mindjárt nem 
lehet.

Körösbánya. Nem „föl sem vevés“ az, ha minden be
küldött műre azonnal válasz nem megy. Nincs mód 
szerkesztésben az etiquette közönséges szabályát 
pontosan megtartani s a mint jő a levél, munka, 
rögtön elolvasni és választ adni rá posta fordultá 
val. Kivált a hol e collectiv név: szerkesztőség, 
épen nem collectiv a valóságban.

Sz. Udvarhely. Gy. tanár urnák. Megjött az a levél, a 
pénzzel együtt, akartunk is rá válaszolni, de akkor 
ra halasztók, mikor a társaság által el lesz döntve, 
mi módon fogja ügyeit a vidéken elintézni, hogy 
pontosabban menjenek. Az erre kiküldött bizott
ság még nem adta be jelentését: mihelyt bizonyost 
Írhatunk, írott válasz megy. Addig csupán annyit: 
Cs. A. és D. D. urak 1862, és 1863, Gy. J. ur 1863 
évről voltak, könyvünk szerént, hátralékban. A 
többi 1864-re Íratott.

Sz. S IV. K—8. Rám, kellemetlenül? Ki mondta azt ? 
Ott van az ok, a múlt heti nyiltlevélben.

Kolozsvár. A „K—k szerkesztősége“ utasító levelét vet
tük. Az érintett tárgyban előbb máskint valánk 
utasítva.

Vatta. Az elolvasást, szívesen. A kiadás: ott már két 
emberen áll a vásár. Az ominosus névtől van okunk 
félni. Experto crede Ruperto,

M. L. Dees. Vettük köszönettel. A czikk folytatását 
elvárjuk.

T A R T A L O M .
Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S.

— Szüreten. Szemere M. — Az ur keze. (Beszély.) Abonyi 
L. — Virágvasárnapon. Hajnalka. — Hol van a boldog
ság ? (Rege.) Stephanie. — Társadalmunkról. Z. A .— 
Külföldi szemle. — Nemzeti színház. Gy. P. — Vegyes.
— Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

Teljes számú példány okkal még' szolgálhatunk.

Mai számunkhoz van csatolva Rátli Mór megrendelési íve Buda halála, Szikla- 
rózsa és Vörösmarty munkáira.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

KÖRÉBŐL.

E lő f i z e t é s ;  egész évre 
1? frt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 

Gusztáv kiadó - hivatala :• 
Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. ÁPRILIS 3. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 14. SZÁM.

AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

(Folytatás.)

Különösen az irodalom , vagy szaba
tosabban szólva, a szépirodalom teremtő 
ereje hanyatlásának biztos jele, ha sok ér
telmező, commentáló irodalomtörténeti (?) 
művek jelennek meg; — ez pedig mindig 
előfordul bizonyos időkben. Göröghonban 
Dionysius után, Rómában a császárság utó
éveiben, Olaszhonban a XV. század közepe, 
Francziahonban Voltaire után került elé 
oly serege az Íróknak , mely nem dolgok
ról, nem eszméket, hanem szerzőkről be
szélt, úgy vélvén, hogy nagyobb érdem 
dicsérni vagy rovogatni, mint sajátul Írni. 
S így az irodalom, melynek hivatása volna 
tanitni, vezetni, tanácsolni s a nemzet 
vagy nemzetek kapcsolójául, a természet, 
az istenek tolmácsául szolgálni — önmagá
ról csevegő bohóvá lett.

Velencze tán kivételt tesz feltett állí
tásunkra nézve. Csak látszólag. Itt volt 
művelt nemesség, s még sem volt szépiro
dalom. De a nemességen többfélét érthet
ni. Velenczében nem volt társadalmi egyen
lőtlenség. Csak a gazdagság tett különb
séget egy kis osztályra nézve, mely ha 
uralkodott i s , de előjogokkal, öröklött 
ranggal s általán semmi olyannal nem birt, 
mihez a legalsóbb polgárnak is nem lett 
volna joga. Sőt igen óvatosan ellenőrizték 
ez osztályt vagy kört, hogy olyasmire ál- 
landóu] szert, ne tehessen mi a legalsóbb pol
gárral is köz nem volna. E nemességnek 
nem volt hűbérisége, nem voltak földbirto
kai, várai, alattvalói, s a mellett egymás

sal is örökös féltékenységben éltek tagjai. 
A tanácsterem ajtajához nem volt más 
kulcs, mint kincs és ármány, — a nemesi 
paloták nem szolgáltak nevelő s verseny
helyéül a szépszellemüeknek, — az előke
lők nem kegyurai hanem vágytársai vol
tak az ilyeknek, ■— nem nagylelküek ha
nem halálos ellenek minden személyes ér
dem iránt. Ily körben senki sem igyekez
hetett feljutni az által, hogy képzőművé
szeti czélokra vagy a gondolkodás örök- 
művei szerzésére adta volna magát. Senki 
sem mert fölebb törekedni a középszerű
ségnél, s igy a legjelesb tehetség is arra 
szorítkozott, hogy ártatlanul madonnákat 
fessen, templomokat díszítsen, palotákat 
rajzoljon s a classicusok uj magyarázatait 
adja. De a hol a magasabb értelmiség vét- 
kül tekintetett, lehet-e csodálni, hogy mint 
D’Alembert mondja, bölcsészi lélek nem ta
láltatott, mi pedig a nemzet szellemi érté
kének mérve volna. Ilyféle kísérlet a nyo
mozót a gyanús polgárok névsorába, — 
majd egykét lépéssel tovább a sóhajtások 
hídjára is juttatta volna. Elnyomó kor
mányzat egyik legkitűnőbb eredménye a 
nemzeti történetírók lelki szegénysége és 
hazugsága, — mert itt ezek mind azon 
vágygyal Írnak , hogy udvari histori- 
graphokká lehessenek , s azon félelem ha
tása alatt, hogy minden perczben hullákká 
lehetnek. Egyetlenegy állami szónok, ki e 
névre méltó lett volna, nem intézett soha 
beszédet Velencze polgárságához, s elis
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mert tény , hogy Velencze papsága hitvá
nyabb beszédeket tartott, mint a vidék pap
jai, — egyedül azon óvatosság miatt, hogy 
mást ne találjon mondani, mint elcsépelt köz
helyeket. Költői — a micsodások ugyan vol
tak — vagy latin verseket írtak Martial 
és Statius nótájára, kivéve egyet, a szegény 
Lelio Cosmicőt, ki mivel kissé szabadabban 
kezdelatinizálni, a szent bíróság elé került, 
— vagy legfölebb görögből és latinból 
fordítottak. — Az Italia más tájain szüle
tett elmeműveket szép alakban, szép nyo
mással adta ki a velenczei sajtó; de a jeles 
szerzők számát a velenczei polgár nem 
gyarapította. Valóban a velenczei tudo
mány és művészet munkásai közt csak ve- 
lenczei származású egyének nevével nem 
találkozhatni, s ez erősen igazolja meg
jegyzésünket , hogy a kincsuralmi vagy 
kereskedő demokrat köztársaságok nem 
veteményes kertjei a nagy elméknek, hanem 
dűs tenyésztői a középszerűségnek. Ha 
találhatni is ily körökben például nehány 
jeles festészt, vagy az irodalom közéleti 
osztályaiból nehány tisztes nevet; de ha
talmas, eszmékkel gazdag férfiak, — milye- 
ket szép számmal termett Italia is, — nem 
II Broglio szülővárosában termettek.

Toscana egészen máskép volt. Itt már 
a nemzeti élet kezdetén, volt egy hatalmas 
előkelőség s annak földbirtoka, várai és 
hűbéresei. És ezek a finomulásnak előbb 
adtak lendületet mint az angol, franezia és 
német nemesek ; bár ez utóbbiak családai 
előbbiek. Városi életet kezdtek, palotáikat 
nagyszerű művekkel ékesítették, de hatal
mok, mint egykor az athéni eupatridáké, 
lassanként csökkent a közrendnek befo
lyásának emelkedése és önmagok kincs
uralomhoz hajlása által. Xem volt uralkodó, 
ki a k('t elem vitáját ellensúlyban tartsa, 
s épei. úgy mint Athénben és a respubli- 
cai Rómában, azon időszak, mely az alkot
mányosság legszebb korává válhatott vol
na, a két fél váltogató győzelmeivel folyt 
le. A néppártot nehány dús család ve
zényletté , kik nagyon hasonlítottak, leg
alább politikai viseletöket tekintve, Perik
lészhez és Kphialtes-hez; — legalább a Me
dici Lőrincz és Perikies közti hasonlat, po

litikai helyzet és művészetkegyelés tekin
tetéből, alig kerülheti ki még gondatlan 
történettanuló figyelmét is. Mindkettő ama 
koronátlan fejedelmekhez tartozik , kik, 
mint megjegyezték, a nagy zó melléknevet 
nyerik, ha egyéb czimök. nincs. Az iroda
lom mindenik esetben társadalmi egyenlőt
lenség és műpártoló előkelőség által jutott 
kedvező helyzetbe, úgy hogy minden va
lódi tehetség felkarolva, gyámolitva lett. A 
polgári vitákban forgott aristokrata csalá
dok és kegyeltjeik együtt léptek fel az iro
dalomban, mely a küzdés terévé lett s igy  
a főranguak vetélkedése adta az irodalom
mal a felvirágzást az értelmi küzdések ál
tal. Az aristokraták irodalmi dicsőségre 
vágytak és tettek szert. Utóbb, midőn a 
kincsuralom itt is erőt vett, más részt a 
Mediciek elnyomókká lettek, terjedtebbé 
lett az irodalom, többet beszéltek irodalom
ról ; de a valóban nagy értékű irodalmi 
művek gyérebbekké lettek sőt elenyésztek.

I. Kozma lendületet igyekvék adni a 
szépmtítan és kritika vitáinak, hogy a pol
gári vitákat gátolja. A nagy nemes csalá
dok ivadékai, kik egykor magasztos politi
kai elvekért víttak, a florenczi Akadémia 
tagjaihoz sorakoztak, s Petrarca sorában 
állottak vagy a della Crusca Akadémiában 
ültek s ott értekeztek a „Megszabadított 
Jeruzsálem“ szépségeiről. íg y  fuladt el az 
igaz szellemi erély az itélgetés szószapori- 
tásában. Ily időkben nem keletkeznek a 
gondolat felséges hősei, mert ezek csak a 
szólás-szabadság levegőjében élhetnek meg, 
ez pedig csak ott található, hol a nemzeti 
fejlődés egy kiváló szakaszában, az aristok
rata pártok küzdenek a főhatalomért, nem 
fegyver segélyével, hanem észszel és Írás
sal. Az ily küzdők mernek magok vagy 
kegyeltjeik által valódilag szabadon szólni, 
s ez újabb ok arra, hogy állításunk bebizo- 
nyodjék: az irodalmat az előkelőség adja a 
a nemzetnek.

Minél tovább tart aztán az ily alkot
mányos korszak valamely nemzet életében, 
annál lassúbb az átmenetei egyik állás
pontról a másikra, s a politikai elemek 
közti huzamos küzdésnek nyomai meglát
szanak az irodalmon. Anná királyné idejé-
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ben, az angol politikai és irodalmi élet 
egyik legnevezetesb szakaszában, világosan 
látszik, hogy az irodalom tisztán aristokra- 
tai volt. Az irók mind, szak és életnem sze
rént, ilyek voltak, s mégis meglátszik mű
veiken, hogy hírért, kitünésért működtek, 
midőn egyfelől megélhetésért dolgoztak. 
— Ma is megkülönböztethetni a kettőt, azt 
felet, mely hírért dolgozik s munkálatait 
finom tapintattal szerzi, választékos Ízlésű, 
a kényességig müveit hallgatósághoz intézi; 
és a másikat, mely dolgozatai untalan javí
tásait mellőzve s fensőbb önképzéstől vo- 
kodva választja az elsietett nagy tömeg
ben irogatást, s igy aztán nevét örömest el
vonja a közönségtől, de csakugyan nem is 
szerez magának — nevet. Ú gy látszik, az 
angol irodalom tanúbizonysága annak, 
hogy ez a két elem egymással kibékülhet 
s kibékülten létezhetik egymás mellett, az 
előkelőség és népelem, — a hivatott és 
üzér irói sereg. A kettőt túlzásaiban igen 
könnyű megkülönböztetni, de a kettő közt 
ma már a határt elvonni nagyon nehéz.

Sok szó van az irók polgári helyzeté
ről is. Gyakran panaszok hallatnak az an
gol irók állása ügyében. Csalódás. A hiva
tott vagy valódi irók ma is oly kegyeltek 
és tiszteltek a fensőbb körökben, mint vala
ha voltak. Macaulay, Mill, Haliam , Grote, 
Tennyson, Trench *), kikről érzi a művel
tebb világ, hogy igazi tudományszeretet- 
ből írnak, és hogy van írni valójok, átalán 
kedveltek; de az irodalmi üzérek termé
szetes hogy oly bánásmódot nyernek, mint 
más üzérfélék, nem mintha az üzérség ma
gában megvetendő volna, hanem mivel 
észjárások hangulata, morálja nem nemes 
művelt emberekhez való. íg y  az időszaki 
sajtó némely bírálói, a hírlapi szónoklók 
is úgy tekintetnek — Angliában — mint 
gyanúsok. Ha utóbb nemes gondolkozá- 
suaknak bizonyulnak, szívesen befogadja 
őket a fensőbb kör, — de eleinte gyanú 
alatt vannak, s ennek el kell hárittatni. 
Azoké aztán a fentebb érintett panasz, — 
azok mondhatják el, hogy roszul fogadtat
nak a fensőbb köröktől.

*) Sajátságos», hogy ezek közül csak egy van költő, 
a többi komoly tudományos iró.

Oly időben, mikor sokat írnak és ol
vasnak, kevésbbé tűnnek fel s kisebb 
számmal, a jeles tehetségek, — mivel ter
mékeik elvegyülnek a sűrűséggé összenőtt 
buja sarjak közt; mindent összevéve, még
is elég, sőt több a gyümölcs mint előbb 
volt. Hacsak valami izlésrontó, elmezavaró 
csáberő nem hat az emberekre félrevezető- 
leg, adnak az irók szétszórva, öszpontosi- 
tatlan, sok, valóban nagy és mélyen igaz 
gondolatot, sok valódi fényű elmeszikrát, 
— s adnak annyit mint bármikor. Mai nap 
egyetlenegy irót sem tudnánk nevezni, ki 
az irói dicsőség templomában egy sort fog
lalhatna el Baconnal vagy Newtonnal, 
Swifttel vagy Miltonnal, de ha összesítve 
gondoljuk az éles elme, a nemes s z í v , a 
bölcseség, az ékesszólás vagy szépművé
szeti lángész mindazon műveit, melyek mai 
napság az összes irodalom körében létez
nek, s mind ezeket — mind a hajdaniak 
törvényeiket — egy-két képzelt jeles el
mének tulajdonítjuk, — egy-két emberbe 
öszpontositjuk: akkor bizonynyal Angol
ország ép oly büszke lehet az utókor előtt 
a XIX. századra, mint bármelyik előbbire.

Azonban soha sem szabad elfeled
nünk, hogy a szép és valóban eredeti iro
dalom okozata, és nem szerző oka a nem
zetek nagyságának. Valamint nem azok a 
legeredetibb és felfedező elmék, melyek a 
könyvekhez leginkább vonzódnak: igy a 
könyvekkel leginkább elhalmozott nemzet 
is, melynek körében legtöbbet olvasnak, 
nem szükségkép alkot vagy tart fenn örök 
értékű irodalmat. Az olvasás sokkal köz- 
ebb volt Alexandriában mint Athénben, s 
Florenczben elnyomása után, mint nemzeti 
nagyságának idején. íg y  Németországban 
és Amerikában sokkal nagyobb az olvasók 
száma most, mint midőn és hol valóban 
nagy és remek irodalmi művek szülemlet- 
tek. Mert az olvasás egy a legközebb idő
töltéseik közül a tétlen tőzséreknek, mun
kára nem szorult iparosoknak; az ily olva
sás aztán legtöbbször gondolat nélküli, s 
csak azon szükség által idéztetik elő, hogy 
a testiek mellé szellemi csemege is kivánta- 

I tik. Olvasnak, mert oly városkában vagy 
í  tán oly csendes faluban laknak, hol nincs
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mit tenni mást, — nincsenek vadászatok, 
gazdálkodás — mert ezt tisztekre bízzák, 
— nincs politikai mozgalom, közügy, —  
vagy tán ezt a polgári hivatalosnak enge
dik át. Olvasnak, mert van szünidejük elég, 
mert ezzel inkább foglalják el magokat, 
mint zajos vagy épen elánt dőzsöléssel s 
mulatozással. n y  olvasásnak nem sok a 
gyümölcse. Megismerkedhetnek a régi idők 
remekeivel, sőt azokat lelkesedve dicsérhe
tik és tisztelhetik is; de belőlök szikrát 
nem fognak fel. Az irodalom ily tétlen ked- 
vellése inkább eltespeszti a lelkeket, mint 
nagy szerzőket szülne. Nagy irodalmi te
hetségek izgatottság, nagyszerű egyéni 
munkásság korában származnak. Ennek 
pedig egyedüli rugója a dicsőségvágy :

Honos alit artes omnesque accenduntur ad studia
gloria.

Ha valamely korban nincsenek többé 
emberek, kik dicsőség által gyúlaszszák a 
kebleket, vagy a társadalom a könnyebb 
és gyorsabb kitüntetési módokat veszi 
gyakorlatba: találkozhatnak irói igenis, de 
csupán anyagi előnyökért, — s természe
tes, hogy ezek nem oly erőfeszítéssel, nem 
oly finom Ízléssel és választékosán fognak 
dolgozni, — nem szellemiekért, nem egész 
lélekkel. Ekkor az irás üzletté lett.

Csak a nemesség köre szolgált oly 
menhelyül, hol a jeles elmék az elaljaso- 
dástól, eltespedéstől óvattak, — hol ezek 
nemesen tudták elmemüveik gyümölcseit 
szedni, magasztosan élni, vetélkedésben 
olykor védeikkel, kik gyakran magok is 
jeles tehetséggel bírtak. A nemzeti élet 
hajnalán a felkelő nap első sugarai hódí
tók óriási alakjaira esnek. Ha e korra a je- i 
lenből visszatekintünk, csak ama nagy sze
mélyiségeket láthatjuk s alattuk homály
ban nemtelen tömeget, —- midőn fölebb 
emelkedik a nap s a délkörhöz közelget, a 
bevilágított tér nagyobbra szélesül, —- de 
a harezosok és azok utódai még most is | 
ünnepies, megható alakban tűnnek fel, I 
szintoly parancsoló arczczal, termettel mint j 
előbb, — s még most is elbűvölik a sze- |

met, mely rajtok és környezőiken mereng, 
kik körülök sereglenek, hogy megoszszák 
és ráiok visszaverjék a szellemi dicsőség- 
fényét.

Ha most a XVI. és X VII. század köny
veit felnyitjuk, és legjobb Íróink müveinek 
czimlapjain vagy a czimlap megettieken 
egy-egy főur nevére találunk, a magasztaló 
szavak egész virághalmazával körül illa
tozva, könnyű kigúnyolnunk az egykor 
bálványozott nevet, és könnyű megszán
nunk a szegény írót, ki igy áradozott a 
dicsérettel teljes „ajánló levélben.“ Ki
csiny bóknak nézzük a „patronus uram
nak“ neveztetést egy jeles sőt halhatatlan 
szerző részéről, nyomorult szerencsének az 
íróét, ki ily áron lehetett híressé vagy hal
hatatlanná. De akárhogy Ítéljünk a szerző 
függetlenségéről , tartózkodjunk elitélni 
vagy épen megvetni ama patronusokat. Mi 
lett volna Lockeból, ha Shaftesbury vagy 
Pembroke lordok meg nem mentik, vele 
együtt az „emberi értelem felőli értekezést“ 
is ? Mi lett volna Cowleyból Buckingham 
herczeg nélkül ? Mennyivel tartozik Plob- 
bes Cavendishnek, Bacon Essexnek, Mil
ton Bridgewaternek és igy tovább. ? Néz
zünk szét más irodalmakban; ha felteszszük 
ama kérdéseket és megfelelünk rájok: 
akkor Ítéljük el a patronusokat.

Valóban, ha e nagyszerű családok 
ódon palotáit, festett csarnokait, képtárait 
feljárjuk s azokban az elkallódni indult 
harczi emlékeket s a béke műveit, az ősök 
képeinek sorát, a felfüggesztett fegyverek
kel megrakott folyosókat s a történetileg 
nevezetes termeket megvigyázzuk: lehetet
len e helyekre magas örömmel nem gon
dolnunk. Itt az egykori várurak úgy tölték 
nem aljas mulatságaik óráit, hogy körük
ben, vigalmaikban ünnepelve voltak An- 
golhon legnagyobb gondolkodói, — úgy, 
hogy termeik és ezek urai nélkül most a 
hon, irodalmának talán jobbik fele nélkül 
volna el.

(Folytatjuk.)
IMRE SÁNDOR
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R Y M N U S.

Kit oly sokan tagadnak 
Én hiszek benned rendületlen, 
Ott fenn a csillagoknak 
Fénylő honán túl, oh nagy Isten !

Rád ismerek akárhol,
Mindenfelé nyomodat látom,
A nap tőled világol,
S a csillag-ezred, éjszakákon.

Lehelleteden állnak 
A föld és a távol világok, 
Fentartást tőled várnak, 
Orgondot te viselsz reájok.

Tőled jő minden élet,
A milliókat te táplálod,
Feléd néznek a lények,
Az áldás a te mosolygásod.

Engem is te tartasz fen,
Tőled nyerek eröszikrákat,
Hogy megállják a vészben,
Hogy el ne nyomjon a bubánat.

Ellenim zaklatásán,
Kik háborgatni meg nem szűnnek
Mint viharban a villám,
ügy tűnik fel lelked lelkemnek!

Titkos rést nyitsz előmbe 
Hová ellenim el nem érnek, 
Bátorság száll szivembe,
Érzem védszárnyait az égnek.

Mely fényt deritni feljön 
A lángész ihletedből támad , 
Minden dicső a földön 
A te mived, a te sugalmad.

Az egyesek s a népek 
Boldogságot tőled meritnek; 
Benned van végremények 
Napjain a kínszenvedésnek.

Irgalmad véghetetlen,
Szereteted örök forrása 
Mennyei balzsamképen 
Leomlik az egész világra.

Gyermeki bizalommal 
Ragaszkodom, Uram, tehozzád,
Imádlak éjjel nappal;
Oh, hallgasd meg szivem imáját!

MEDGYES LAJOS.

PÁR LAP EGY R ÉGI  KRÓNI KÁBÓL.

I.

„Azon időben történt, hogy Erdély- 
országának orthodoxus fejedelme az öre
gebb Rákóczi György uram ő nagysága 
vala; uralkodásának mindjárást az elején, 
idebenn a Székelyföldön.

Az elején kezdem, jámbor olvasóm, 
hogy annál jobban megértsed.

Volt idebenn Udvarhelyszékben egy 
ifjú, erős, vitéz, régi familiából való s igen 
jótettető ári ember, csak nem régiben az 
dicső Betlen Gábor ő felségének derék ha
dának egyik vitéz kapitánya, . ifjabb Szé
kely Mózes uram, ki ez idő szerint épen

Udvarhely székének vala fő-fő király bírá
ja, kinek is alig fiatal korában jutott vala 
e tisztség.

No de semmit sem vetek reá, mert azt 
ágy is, mint a szegény, nyavalyás módon 
elveszett fejedelemnek a fia, ágy is, mint 

: a kit a dicső emlékezetű volt fejedelem az 
maga által fundált gyulafehérvári fő skó- 
lában sok szép tudományra oktattatott; — 
a minek elég sikere is vala — s végtére 
mint igazán mindenképen ügyes, életrevaló, 
józan fiatal ember megérdemlé vala.

Vitte volna el, vagy soha se hozta 
volna be az ö. . . .g azt az eszelős aggle- 

í gényt Maróti Györgyöt, mert még most is
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ott élhetne szegény az udvarhelyi öreg 
kastélyban. De hát az Isten ő szent felsége 
nyilván másképen akarta.

Ez a bolond ambitiosus ember, ki ak
koriban alkirálybiró s Székely Mózeshez 
igen járatos vala, addig ösztökélte a fiatal 
embert, mig a dolgok rendes útjáról letére 
s olyan dolgot cselekvék, melynek máig 
is szájában az íze.

Mert bizony még akkor elvette vala 
az Isten az ő kegyelme eszét, midőn bo
londjában az után a gazdag de vén és rus
nya Geréb Andrásné után adta magát. Eb
ből eredt szegény fejedelmi ifjú minden 
nyavalyája. Mert, hogy azt a vén szipir- 
tyót nem szerethette s nem is szerette, én 
tudom legjobban, ki akkor magam is Ud
varhelyen laktam.

Nem akarok magamról beszélni, csak 
annyit irok ide, hogy én akkoriban a fiská
lis direktor Toldalagi János uram ő ke
gyelménél iródeákoskodtam, s mivelhogy 
nagy esztelenül magam is szemet vetettem 
vala Toldalagi uram fogadott leányára 
Klárcsira, ha nem akartam volna is, meg 
kellett tudnom, miért fogadja a szép leány- 
asszony mindnyájunk nyájasságát olyan 
hidegen, miért jár le oly örömest a kertjök 
alatti patak mentére, melyen túl épen sze
gény Székely Mózes öreg kúriája fekszik 
vala.

Most, öreg fejemre, már persze hogy 
reágondolni is átallok — nem is szeretném 
hogyha ez az irkafirka valahogy s mint a fe
leségem kezére kerülne: — de biz akkoriban 
esténként óra számra elleskelődtem a szilfák 
alatt Klárcsika után; végig néztem, milyen 
ügyesen ugrott által Mózes urfi a patakon, 
s mig ők ott a komlóval befuttatott lúgosban 
szóra szót, csókra csókot váltottak, én a 
mogyorósban ugyancsak nyeldestem az 
éhkortyot.

Akkoriban ugyan a legbutább, leg
utálatosabb embernek tartottam Székely 
Mózest: de később, hogy az eszem meg
jött, csak bevallottam magamnak, hogy 
oil) an összeillő egy pár ember aligha volt 
akkoriban széles Erdélyországában.

Klárcsika szép szőke teremtés volt, 
olyan búza virág szin kék szemei lévén, |

melyeknek kékje átlátszónak s olyannak 
tetszett, mintha legalábbis egy egy öreg csil
lag lenne a hátok megett: a leánynak ter
mete is szép volts egyszerű ezüst gyöngyös 
pártájával, kis égszinü fűző vállával s rása- 
szoknyájával is szebb volt akármelyik Bél- 
di,vagy Mikes kisasszonynál; azokra a kis 
piros czipellősökre, meg azokra a kerek 
vállakra, melyeket rendszerint kis fekete 
selyemkendő takart, igazán nem volt egész
séges dolog hosszasabban nézni. . . De mit 
beszélek én bolond fejemmel s podágrás 
lábaimmal? Négy gyermekes öreg ember
nek nem is illendő még vissza is emlékezni 
az ilyes dolgokra. Jámbor unoka, ki ezt ol
vasod, — elhidd, bizony ki húztam volna 
ez dolgot Írásomból, ha jobbnak akarnék 
látszani annál, mint a milyen valósággal 
vagyok.

Elég az hozzá, hogy legénynek Szé
kely Mózes úrfi sem volt alább való. Tü
zes székely ficzkó volt, kinek arczán is 
látszott már, hogy arra-fel járt s még mint 
gyermek együtt háborúzott volt a felséges 
néhai Betlen Gáborral s a gróf Mansfel- 
diussal; máig is ott áll az udvarban a tor- 
náczra felakasztva egy nagy keresztes si
sak, a melytől valami szegény német küra- 
szérost fosztott vala meg. Barna, jól kifent 
bajuszu ifjú volt ő kegyelme, ki ez ideig 
még sajnálta volt azokat a szép göndör haj 
fürtöket a fejéről török módon leberetvál- 
ni, (ezt csak később cselekedé, a mikor 
nyavalyás maga magát tette mazullá.) 
Karcsú legény volt a jámbor s daru tollas 
süveget, vállára lelógó hajat viselt s oly 
nyalkán járt, a mint csak fejedelmi szár
mazása s előkelő hivatala megkívánta.

Mintha még most is látnám abban a 
rövid sötétkék bársony dolmánykában s 
szederjes fajlándis posztó nadrágban, me
lyet azon estve viselt, a mikor utoljára volt 
Toldalagi uram kertjében.

Ketten lestük biz azt most is : én meg 
Klárcsika.

Nem sokáig kellett várakoznunk, ott 
terme Mózes urfi azonnal, s első dolga volt, 
hogy Klárcsikát akarta átölelni.

De Klárcsika ezúttal visszautasította, 
az úrfi ölelését.
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— Menjen kegyelmed — úgymond 
— az éjjel azt álmodtam, hogy kegyelmed 
hűtlen lett hozzám; hogy másba szeretett.

— Bohó ! — mondja az úrfi, de ne
kem úgy tetszett, mintha hangja reszkető
sebb lett volna mint máskor. Hát te egy 
álom után akarsz engem elitélni?

— Hát nem tudja kelmed, hogy az 
álmok néha teljesedni szoktak?

— Tudom, édes Klárcsikám, de azt 
szokták mondani, hogy épen megfordítva.

— Igen, de ez megfordítva sem lenne 
ám jó — mondja a leányka ártatlanul. Mert 
én azt álmodtam, hogy olyanért hagyott el 
a kit nem szeret.

— S aztán ? — kérdé Mózes úrfi — 
zavarában a komlót tépve.

— Ennek az ellenkezője az lenne, 
hogy olyanért hagyjon el, a kit szeret.

— Oh nem, kedvesem; az ellenkező
je az lenne, ha te hagynál el engemet.

És ezután jóval csendesebben kez
dett beszélni.

Én meg közelebb lopózkodtam a mo
gyorósban, hogy egy szót se veszitsek el, 
mert nekem az úrfi ezúttal való viselete se
hogy sem tetszett.

Azon pedigMieg ne botránkozzál jám
bor unoka, ki ez olvasod, hogy szerelme
sek után ekképen leskelődtem: nem sok 
haszon háromlik ebből az emberre az igaz, 
sőt szégyenére is válhatik, de ha valaha 
téged is meg csap a szerelem tüze, magad 
sem lészesz különben tévő.

Szememre vetettem azt magamnak én 
is; de azt a mentséget találtam, hogy Klár- 
csi leányasszonyt valakinek még is csak 
oltalmaznia kell, s miért ne legyek az a va
laki épen jó magam.

Elég, hogy közelebb húzódtam biz 
én; de Mózes úrfi suttogó hangjából nem 
igen sok épületes dolgot hallok vala.

— De hát Klárcsika, édes Klárcsi
kám ! Mondd csak, ha a te álmod csakugyan 
beteljesülne, nem szeretnéd többé a te édes 
bácsikádat ?

— De hát csakugyan lehetne az ? — 
kérdé remegő hangon a leány.

— Az én szivem szerint sohasem — 
mondja az úrfi. De tudnod kell, édes Kiár- -I

csim, hogy a férfiú sem parancsolhat min
dig sorsának. És ezen esetben, tudván azt, 
hogy szivem örökre hú maradt hozzád, 
végképen el tudnál engemet taszitani? . . .

— De hát komolyan beszél a bácsi ?
— Dehogy komolyan, te kis bohó!.. 

De mégis szeretném tudni, mennyire terjed 
a te szerelmed ?

Hallja édes bácsi; ilyet ne is kér
dezzen. En, ha szegény is, de becsületes 
leány vagyok, s arról az útról, a melyiken 
én megindultam, el nem térit ám engemet 
senki!

Azzal ki akart jőni a lugasból s ott 
hagyni Mózes úrfit a faképnél; de az úrfi 
addig eskiidözött, hízelkedett neki, mig 
csakugyan ott marasztá.

Azonban a leány, vagy a már nehány 
nap óta keringő mendemondákból, vagy 
az úrfi maga viseletéből gondolhatott vala
mit; elég az hozzá, hogy a régi jó kedvire 
az urfinak semmi hízelkedése sem hozlia- 
tá; a csókot mint máskor, hiában kérte, és 
mind hasztalanul hozogatá elő azt a gyű
rűt, a melyetKlárcsi jegygyűrűjének szánt, 
de a melylyel őt még mind ez ideig el nem 
jegyezte.

Klárcsi után magam is megütköztem 
az úrfi viseletén, s aranyat Ígérhettek vol
na, hogy rejtekhelyemet elhagyjam.

Mikor az úrfi végre minden szófia be
szédből kifogyott, végre reájött, hogy leg
jobb lesz az egyenes út, s megszólalt:

— No, Klárcsi lelkem, — hogy lásd, 
mennyire igaz szívvel vagyok hozzád, —  
tudd meg, hogy szivemen csakugyan meg
tettem a kegyelem-döíést: Maróti uram- 
ék elmentek, nekem a Greréb Andrásné asz- 
szonyom kezét megkérni. . . Mert, lásd an
gyalom, édes atyám jó öreg s híres nevet 
hagyott én reám, de jószágot, ezüst arany 
marhát úgyszólva semmit. . . Te meg épen 
olyan szegény vagy mint akár magam . . . 
De azért minden marad a hogy eddig volt; 
az asszony már idős; rútnak olyan rút, 
hogy szívemet tőle csakugyan nem félthe
ted ; te még egy pár esztendőt várhatsz s ha 
az asszony behunyta a szemét, kurafi legyek 
s az Isten Istenem ne legyen, ha nem téged
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veszlek el. . . Aztán boldogul élünk együtt, 
mint a bal a vízben.

Ezeket s ezekhez hasonlókat koty
vasztott, hadart össze az úrfi, de a leány 
csak elhalványodott, s mire Mózes az ora- 
tiót bevégezte, Klárcsika, mint valami vi
asz báb, elhanyatlott; azt hittem soha sem 
tér vissza belé az élet.

Mózes lírfi nagyon is azon volt, hogy 
életre hozza: azonban én sem voltam rest; 
kibújtam a bokrok közül nagy lassan, s 
mintha csak a kerti utón jöttem volna, nagy 
robajjal megyek a lúgosnak.

— Klárcsi kisasszony! Az uram sür
gősen hivatja; vendég érkezett!

Ezekkel a szavakkal léptem a lúgos 
a lá ; aztán nagy megütődést tettettem.

Pedig hát Mózes úrfi volt még csak 
megütődve igazán.

— Hát kegyelmed, királybíró uram, 
mi jót keres itt a mi ártatlan kisasszonyunk
nál? — kérdem tőle hüledezve, mintha 
erősen megrémültem volna.

Az urfi alig tudott szóhoz jőni.
— Fogja kegyelmed, jó barátom, itt 

ez az erszény, s ne szóljon a dolog felől 
senkinek.

— De nem addig van ám az — mon- 
dék hetvenkedve. Híre jár, hogy kegyel- 
med’a Geréb Andrásné kezét kéreti, s itt 
meg az ártatlan leányt bolonditja s ájulás
ba ejti. lm itt az erszénye az úrnak; majd 
én csak jelentést teszek Direktor uram ő 
kegyelménél.

Az urfi összeszedte magát.
— Barátom — mondá — itt semmi 

sem történt olyan, a mi Klárcsika hirének 
ártson. Az egész dolognak Istenen kivül 
csak mi ketten valánk tudói; most ime ke
gyelmed a harmadik. Azzal biztatám ugyan 
magamat, hogy még lehet valami re
ménység a dologban; de kegyelmed fel
serkentett. Most látom, vége van minden
nek.

S szegény, egy pár öreg könycsep- 
pet nyomkoda szélylyel a szemepilláin.

— Kegyelmed hallgasson minderről; í 
és én ime igaz székely szavamra eskü
szöm, hogy soha is oly szándékkal, hogy j

Klárcsikát lássam, e patakot többé át nem 
lépem.

Ezzel ugyancsak megszorongatá mind 
a két kezemet.

— Hallgatásáért számítson kegyel
med reám! — mondá, s egy ugrással túl 
volt a patakon.

Én felköltöttem Klárcsikát s tetettem, 
mintha azt hinném, hogy az álom nyomta 
el. De annyira el volt gyengülve, hogy 
magamnak kellett gyámolitanom.

Két álló hétig betegen nyomta sze
gény az ágyat.

II.

Épen uram születése napja vala s a 
háznál nagy dinomdánom.

Még a háromszéki főkirálybiró Mikó 
György uram is kijött, szíve szerinti jó 
embere lévén urunknak, ki akkoriban a 
legjobb vendéglátó ember vala Székely
országban.

Ekkor láttam újra szegény Klárcsi
kát. Igen halvány volt, s máskor szép ke
rek orczácskái egészen megnyúltak, el- 
ványadtak, mintha nem is ő lett volna.

Aggodalmas szívvel tudakoztam, hogy 
s mint van ? Szomorú mosolygással ada 
választ:

— Gyengén, bizony gyengén va
gyok. Akkor-estve igen meghűtöttem ma
gamat a kertben.

Inkább igen is megmelegedtél jó le
ány, szólék magamban, de tovább nem fir
tattam a dolgot.

— Ha ez a sok vendég nem volna, 
nem is kelek én talán ma se fel — mondja 
a szegény leány. Látszott is, hogy csak 
alig áll a lábán; de hát szegénykén asz- 
szonyunk halála óta igazán ő rajta volt az 
egész ház gondja; pedig az urunk krimi
nális ember volt ám; mindennek úgy kel
let menni, mintha dróton rángatták volna.

Klárika odább csörtetett a kulcsok
kal; de ideje is volt: mert már az urak 
mosdani készültek az ebédlőben.

Egész a harmadik fogásig semmi ne
vezetes nem történt. De épen a mikor Klá
rika az inastól a pecsenyés tálat átvette,
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hogy egyetmás salátával felcziczomázza, 
egyszerre csak azt kérdi urunk Miké 
György uramtól, ki épen szemben ült véle.

— Tudod-e, jó uram, mi a legfrisebb 
újság minálunk?

— Megtudom, ha megmondod —  
mondja a derék úr.

— No hát halljad meg, barátom uram. 
A mi királybiránk bizony ez napjában 
megbolondula, holnap tartja az esküvőjét 
Geréb Andrásnak az özvegyével.

Érre nagy csattanást hallok ; nézem, 
s hát a mi Klárcsikánk a sültes-tálat elej
tette; a nagy pujka ugyancsak béhengere- 
dett az asztal alá. Még az semmi; de hát 
a leányasszony is hanyatlik ám elfelé, ha 
oda nem ugróm, csak a földről kellett vol
na szegényt felemelni.

Hivtuk a leányokat s a szobájába vit
ték; de az urunk is utána ment, engedel- 
met kérve a vendégektől.

Kevés vártatva aztán visszatért, vala
mivel nyugodtabb orczával; mert mind
nyájan megijedtünk volt ám.

— Csak lásson hozzá kegyelmetek — 
mondja az urunk kinálgatózván — a gyer
mek már jobban van. Elhigye kegyelme- ! 
tek, ha a magam édes leánya volna sem 
szerethetném jobban. A minapában szegény 
meghütötte magát s ma is engedelmem 
nélkül kelt fel. No de már jobban van. . . 
igyék kegyelmetek ebből a rózsamáliból, 
még szegény atyámuram pinczéiből való s 
mondhatom nem a legrosszabb.

— Nos, hát, hogy esett a nyavalyás Szé
kely Mózes dolga? kérdi Mikó György uram.

— Igen, a Székely Mózesé . . .
Látszott urunkon, hogy nem igen ör

vend többé, hogy ez lesz a szóbeszéd ma
tériája.

— Hm. A Székely Mózesé. . . Tud
hatod, uram, hogy az ifjúra atyjáról mond
hatni semmi sem maradt a jó emlékezeten 
kívül. Az ifjú emberben, persze, meg van a 
fejedelmi származás ambitiója, s igazán 
mondhatom, oly derék ifjú vala eddig, 
hogy akármikor szívesen látta az ember a 
házánál.

— De hát hogyhogy tévedhetett meg 
ennyire ?

— Bizonyosan az az eszeveszett Maróti 
Gyuri sarkallotta reá szegény fejét, s annyi
ra vitte a dolgot, hogy ma két hete reá bó
lintott hogy kérjék meg hát a számára. Ma
róti , ki mindig Mózesen élösködött, de 
látta, hogy már nagyon is üres a vasas lá
da , kapva kapott az alkalmatosságon s 
Donát urammal menten megkérték. Alig 
estveledett be, mikor Mózes öcsém már 
megbánta s szaladt lóhalálában utánok. De 
már késő' volt; ezek márvisszajövő'benvol
tak a jó válaszszák

— A bizony, atyámfiai, egy kissé ne
héz ráadás — mondja Kálnoky uram — 
no de emlékezhettek a nagy Báthori Ist
vánra ; ő felsége is ekképen juta a lengyel 
koronához. Per hanc ad illám. *)

— Csak hogy ez valamivel savanyúbb 
lesz — mondja az urunk nem minden bo- 
szuság nélkül. Először az özvegy valósá
gos hárpia; másodszor pedig, hogy főfő 
gazdagságát a bihari jószágok teszik , me
lyek ellen én a keresetet azonnal megin
dítom; pedig hogy azokat fejedelem ő 
nagysága hű tanácsosai elítélik az özvegy
től , azt hiszem nagyon is könnyen elhiszi 
kegyelmetek.

Az urak jó izüt nevettek a dolgon s 
még sokáig tréfáltak a szegény Székely 
Mózes rovására; de én bizony mondhatom, 
hogy mint olyan lágy szivü ficzkó, szi
vemből megsajnáltam.

III.
Vallott-e Klárika urunknak , vagy 

mint olyan szemfüles ember maga találta 
ki ő kegyelme a leányka baját, nem tu
dom : elég, hogy a bekövetkezett télen úgy 
kiöltöztette a leányt, mintha saját édes 
gyermeke lett volna, s nem vala olyan 
lakzi, vagy mulatozás, a melyre el ne vitte 
volna; talán hogy egy kissé felejtse a 
baját.

A leány még szebb lett, mint az előtt 
volt; orczája elvesztette ugyan a régi pi- 
rosságát, kövérségét, s termete is nyúlni 
kezdett; de halovány piros arczulatja s

*) Tudva lévő dolog, hogy Báthori választásakor a 
lengyelek koronájokat a nem igen szép királyi leánysarj 
kezéhez kötötték. Ezt Báthori vágytársai gúnyképek 
kiállítására használták.
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karcsú termete úgy összevissza zavart ! 
mindnyájunkat, hogy ha orrunk elé kötöt
ték volna, mint a csíki székely lova elé a 
zabot, könnyen kifuttathatának vala ben
nünket mindnyájunkat vele az ország
ból is.

Annyit mondhatok is, hogy ükadt vol
na már most a leánynak különb kérője 
is Mózes uramnál; kivált hogy urunk a 
szegény megholt asszony ezüst arany mar
háit, gyöngyeit a leányra aggatta; a me
lyekkel pedig bizony akármikor megjelen
hetett volna Fehérváron is, a fejedelmi pa
lotában.

Klárcsikából azonban nehéz lett vol
na kivenni, hogy miképen gondolkozik; 
szives volt mindnyájunkhoz, de hízelgé
seinket szomorú mosolygással fogadta. Ha 
tánczra hívtuk, szives-örömest jött és soha
sem mondta csak egyszer is, hogy elfáradt 
volna; a süveges tánczban pedig ugy-ugy 
kifárasztott egy némelyikünket, hogy jobb
ra balra dőltünk.

Egy időben hivatalosak valánk Mikes 
Boldizsár uramhoz Zabolára; leányát Má- 
riskát adá vala férjhez Daczó Ferencz 
uramhoz, s hire járt, hogy hét országra 
szóló lakzit akar csapni a becsületes nagy 
úri ember.

Nem is vala az füllentés, mert ott, 
mint a mesében, Henczidától Bonczidáig 
folyt a sárga lé, s a mi csak szemrevaló le
génység, leányság s úri rend vala a Szé
kelyföldön, mindnyája ott vala a lakzin.

A fátum azt a nyavalyás Székely Mó
zest is oda hozá; persze felesége nélkül, az
zal a nagy léhütő Maróti Gyurival, ak i, 
mint a gonosz lélek, sohasem vált meg 
tőle.

A mint beléptek, Klárcsira néztem, s 
a hogy elhalványulni láttam, mindjárt 
gondolám, hogy az egészből nem jó dolog 
lesz; Mózes ur is egyszerre olyan lett, mint 
a fal; de a nagy mahomet Maróti karon 
fogta s elvitte a szomszéd szobába, a hol 1 
táncz helyett borozás folyt.

Lassú lengyellel kezdődött a táncz; 
melyre a menyasszonyt, a ki amúgy köz- 
bevetőleg szólva, helyre egy barna leány
ka volt, — a íejedelem ő nagysága szemé- j

lyese Pécsi Simon uram vitte el. Csengett 
pengett a sarkantyú; s hogy az enyém se 
heverjen hiában, Klárcsikát én is beállí
tottam a karikába.

Hogy az lefolyt, a magyar tánczok 
következtek; előbb a gyertyatáncz járta ; 
azután asüveges; — módjával, szépen folyt 
minden, mint a hogy az illendőség ilyen 
nagy úri háznál megkívánta.,

Hát a mint az „egeres“-hez fognánk, 
imholjőa mikét emberünk a szomszéd szo
bából, már jó formán pity okosan és daj- 
nálva s oda furakodnak, hogy majd ők is 
járják.

— Hohó, vén kandúrok! kiált reájok 
Béldi Gergely — nem nektek való ezek 
közé az apró egérkék közé elegyedni. Ma
róti! Te már átugortad a négy x-et; te 
meg barátom Mózes, megkaptad már a ma
gad egerét.

— Még pedig egy öreg poczegeret í 
— mondja hahotázva Maróti, De azért csak 
vágjunk belé; ugy-e Mózsi pajtás.

— De belé ám; — rikoltja amaz szik
rázó szemekkel, s a mint a leányok már 
sorjában állottak, megállott épen Klárcsi- 
kával szemben.

— Hadd tánczolok még egyet magá
val Klárcsikám hugom utoljára; úgy sem 
tudom meddig élek, legalább legyen egy 
jó órám még életemben.

Klárcsika irult-pirult : a többiek pe
dig összesúgtak, s volt o lyan , ki meg is 
sajnálta a szegény desperátus fiatalembert.

Nem tudom nyájas unoka, ki ezt ol
vasod, ha eljutottak-e hozzád a mi jámbor 
ősi szokásaink, mulatozásaink: azért ide 
irom, hogy az „egeres táncz“ abban állott, 
hogy egy sor ifjú, egy sor leány szemben 
megállották; aztán az első pár megindult, 
a férfi a soron kívül, a leány a sor között, 
a férfinak, ki a macska volt, nem vala sza
bad a sor közé bejőni; de a leány — az 

’ egér — bejöhetett. Azonban köteles vala 
egyik vagy másik oldalon megint kisza
ladni. E szerint az ügyes leány tánczosát 
ugyancsak eláraszthatta, mig amaz meg- 
foghatá.

Ekkor nem volt szabad egyebet tenni,
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mint a leányt kézen fogva megtánczoltatni 
s azután helyére vezetni.

Figyelemmel kisértem Klárcsikát s 
láttam, hogy jobb szeretne szégyenletében 
a föld alá sülyedni. De az illendőség s a 
leányi szemérmetesség nem engedte, hogy 
mármost, miután beállott volt, a sorból ki
lépjen.

Mind az ideig jól is ment, mig a sor 
Klárcsiékra nem került. Kevéssel az előtt 
mellette elhaladva, oda súgom neki tréfá
san: „vigyázzon Klárcsika, el ne csíp- 
jék!"

— Inkább meghalok! — monda da- 
czosan a leány.

És csakugyan, a mint reájok került a 
sor, Klárcsi oly ügyesen és elszántan for
gott, hogy Mózes ur közel sem igen jöhe
tett hozzája.

Élteit egy öreg fertályóra, s mi ott 
két felől sorban állva, a minthogy viszke
tett is a talpunk, már eluntuk a hosszas tré
fát. Azért az urat szégyenezni kezdették, 
látszik hogy már házas, nem birja a gyap- 
já t; telik-mulik az esztendő s több a féle.

— No Mózes barátom, nehéz kandúr 
vagy már te — röhögé Maróti — meg 
mondtam én , hogy te már csak poczegér- 
re vadászszál.

Székely Mózest égette a szégyen, s 
úgy megugrott, hogy porzott belé a padló, 
egy Ízben már el is siklott; de csak hirte
len felugrott; erőszakosan s bolondul át
törte mind a két sort, s Klárcsit megragad
va , olyan csókot czuppantott a leány ar
czára, hogy az, a mint elbocsátotta, csak 
összeesett a ház padlóján.

Mindnyájan oda siettünk; a leányok, 
asszonyok elvitték az ájult Klárcsit; Szé
kely Mózes csak állott ott egy helyben, 
mint a kárvallott czigány.

— No hisz öcsém, ezt ugyan megtet
ted ! — mondja Maróti Gyuri.

Most az egész mulatság megzavaro
dott, s a rósz dolog híre, úgy kell len
ni , hamar eljutott az öreg urakhoz is, —  
mert ime ehol jön a mi urunk, Toldalagi 
János, a ház gazdájával együtt, mind a ket
tőnek villogóra állott a szeme; különösen 
az urunkat még olyan haragban nem lát- ,

tam, pedig különben hirtelen fellobbanó 
természetű vala szegény egész életében.

Jó darabig reszketett a kövér ur to
kája mig meg tudott szólalni.

— No hiszen, kend ugyan örülhet a 
munkáján, királybíró uram. Mondhatom, 
dicséretes dolgot cselekedett; elrabolván 
egy árva leány jó hir nevét, — a melyet 
ugyan e világon vissza nem adhat ke
gyelmed.

Székely Mózes dadogott valamit az 
átkozott borról, de nem lehetett hallani.

— Bizony a házamat is megkímél
hette volna kegyelmed épen ezen az öröm 
napon ettől a kellemetlenségtől — mondja 
neki Mikes uram.

— No uram, én már idős vagyok ar
ra, hogy egy szál kardot elnyelessek ve
led — mondja tovább az uram; — de jól 
meg jegyezzed ezt az estvét Székely Mózes, 
mert Isten Istenem ne légyen, ha eszedbe 
nem juttatom.

— No öcsém, már most igazán elve
szett a bihari jószág — mondja hahotázva 
az elázott Maróti.

Székely Mózes meg magához tért; 
homlokba üté magát s lovát előparancsolá.

Mig a tornáczon állott, magam is ki- 
sompolygék utána.

— Nem azért uram, — mondék —- 
mintha a leányhoz valami jussom, közöm 
volna: hanem a becsület úgy hozza magá
val, hogy legyen valaki a ki az árváért is 
szót tegyen. Én szegény ugyan, de nemes 
ember vagyok, s lia nem vetnéd meg, haj
landó lennék egy napon egy jó szál kard
dal megpróbálkozni véled.

— Jól van jól — mormogja Székely 
Mózes -— akár a tarisznyás késedet vedd 
elő öcsém, s azt üsd belém tövig.

Azzal felugrott az eléje hozott pari
pára, s a belső kis kaput ki sem várta hogy 
nyissák, hanem átugratott rajta, mint egy 
repülő sárkány, s eltűnt a töméntelen sö
tét éjszakában.

IV.

Klárcsika annyira beteg lett, hogy 
! alig tudók nagy bajjal hazaszállítani.
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Nem is jött magához egészen többé 
soha. Egy tüdőgyuladásból a fejedelem ő 
nagysága zsidó doctora, Dávid, kivette 
ugyan, de úgy kell lenni, a szegény vala
mi sorvadásba esett. Az arczán szép kerek 
pirosság volt, mint egy impérialis tallér 
akkora, de az orczája többi része halvány 
volt, s csak fogyott-fogyott napról napra 
egész testében, mint a gyertya.

Ez alatt Székely Mózest az uram csak
ugyan beperelte a bihari jószágokért s 
meg is nyerte. A nyavalyás embernek a 
csúf asszonyonkivul egy 50— 60 telkes jó- 
szágocskával kellett beérnie.

Nekem szegény megadta azt a tisztes
séget, hogy csakugyan váltánk egy Ízben 
a dálnoki erdőben egy pár kardcsapást; ő 
kegyelme a vállán kapott egy vágást, ma
gam egy öreg karczolást a homlokomon, 
a ki máig is látszik. Békesség fejében azu
tán egy szép tiirkises rubintos kardot, még 
az atyja uráét, külde nekem ajándékon.

Klárcsikának tavaszra kelve akár 
mindennap meglehetett az az öröme, hogy 
a kertbe lemenve, azt a hárpia asszonyt 
kiabálni hallja az urára. Mert a nyavalyás 
ugyancsak féltette ám az urát; még Ma- 
róti Györgyöt is addig s addig boszantá, 
mig végre csak akkor mert a házba be 
térni, mikor az asszonyt kileshette a háztól.

Azonban a jó Klárcsika ezt sem so
káig hallhatá, mert épen piros pünkösd 
napjára elhalt, s harmadnapon szép szo- 
lennitással el is temettük.

De még ennek előtte, egy napon igen 
jó kedve valaaz urunknak, s addig erősza
kolta reánk a borát, mig utoljára csak
ugyan bétekinténk a kancsó fenekére. Még 
jobb kedvünk lett, hogy jó kedve okát is 
megmondá: a Székely Mózesné perében 
az nap kapta meg az executio elrendelését.

Mikor elbeszélte, hogy képzeli milyen 
örömöt fog e hir a szomszéd udvarban 
okozni, -— még Klárika is mosolyogni kez
dett ; de savanyu mosolygás vala az.

Délutánra kelve, roszul éreztem maga
mat; a fejem fájt. Ilyenkor szokásom vala 
a kert aljára lemenni; ott ha egyszer jól 
kialudtam a bokrok alatt magamat, vége 
volt az egész bajnak.

Nem tudom meddig alhattam; elég az 
hozzá, hogy férfi szóra ébredtem fel, s a 
mint felemelem a fejemet, látom, hogy Szé
kely Mózes és Maróti Gyuri állanak a pa
tak túlsó partján, ugyancsak belémerülve 
a beszélgetésbe.

— Már bajtárs! — mondja Maróti 
uram — ez baj. Mert hát igaz keresztyén 
ember nem kívánhatja tőled, hogy egész 
életedet ezzel a vén házsártos szipával 
éld le.

— De hát nem te tanácsoltad? — 
mondja szemrehányásképen Székely Mózes.

— Igaz: de hát ki hitte volna, hogy 
ennyi ideig éljen? Az átkozott még hízni 
kezd, egészen felvette magát, mióta el
vetted.

— Elél az barátom tovább , mint mi 
kelten. S mindennap azt a csimpolyát hal
lani, meg azt a húsvéti kereplőt! . . .

— Az igaz; már ez nagy baj. Rég 
gondolkozom én ezen. De tudnék is én egy 
módot a szabadulásra ; — de. persze ehhez 
erős lélek és bátorság kell.

-— Nos, mi az? — kérdi Székely 
Mózes.

— Maróti vigyázva körültekintett, s 
hogy senkit sem láta maga körül, lassú 
hangon megszólamlék.

— Avagy nem fejedelmi vér folyik-e 
ereidben ? . . S te itt tespedsz a sutra búj
va, holott már akkor, midőn Betlen Gá
bor meghalt, neked kell vala fellépned, 
mert senkinek sincsen több jussa Erdély 
trónusához, mint épen tenéked . . . Ha egy
szer Rákóczi megerősité magát, azután 
hasztalan keresed. Ellenben pedig, ha most 
beszaladsz a portára s igaz jussodat elő 
adod, olyan janicsárhadat kapsz magad 
mellé, hogy egy hónap alatt kifordí
tod Rákóczyt a zöld palástból, mert hogy 
a székelység, már csak a régi idők emlé
kezete miatt is, egy lábig feláll melletted, 
annyi mint bizonyos.

— - De hát az asszony; megmenek- 
szem-é ez által az asszonytól? — kérdé in
gadozva Mózes ur.

— No bizony — mondja nevetve Ma
róti — nagy dolog is az fejedelemnek egy 
asszonyt lerázni a nyakáról! . . . Egy jó



325

szót adsz a papoknak ; pár száz tallért va
lamelyik ekklézsiának s menten elválasz
tanak tőle.

Én e szörnyűséges beszéd hallására 
csak elképpedék, s valósággal nem tndám, 
mi tévő legyek.

Egyszere csak kapom magam s a bo
korból a patakon által egyenesen a két ur 
közé ugrám.

Bezzeg elintitek ám most rajtam, mint
ha az égből cseppentem volna.

— Már akár hüledezik kegyelmetek 
akár nem, én itt vagyok; itt aludtam a 
szomszéd bokorban s nem leselkedésből, 
de véletlenül haliám meg a kegyelmetek 
istentelen plánumát.

— Öcsém — mondja Maróti, ki ha
marább feltalálta magát — te szegény fin 
vagy. Kösd be a szádat s ha ő nagysága — 
itt Székely Mózesre mutatott — visszatér, 
nem lesz elfelejtve a jó szolgálat; ötven tel
ket s alkalmazást kapsz ő nagysága mezei 
hadainál.

— Ugyan ugy-é? — mondók. Be 
könnyen osztogatja kegyelmed Maróti 
uram. Hát kegyelmedben aztán kit legyek 
szerencsés tisztelni? . . . Talán őnagysága 
kanczelláriusát, vagy Ítélő mesterét? Sze
gény Pécsi és Kassai uram! . . . No de félre 
a tréfával jó uraim. Én uramnak Rákóczy 
György ő nagyságának állandó híve s 
szívvel lélekkel addiktusa vagyok: azért 
az mondó vagyok kegyelmeteknek, hogy 
a gonosz szándékról letegyetek, — mert 
miután ezen titoknak nem akarva nyomára 
jöttem, a mint egyet mozdultok, én uram
nak a fiskális direktor ő kegyelmének azon
nal feljelentem, hogy mint fejedelem s ha
za elárulóit elfogasson.

Ezzel ott hagytam a két jó urat, kik 
elhülve maradónak ott; még mikor a kert 
közepéről visszanéztem akkor, is ott bámul
tak egymásra, mind két kapuzábé.

Magyar ember vagyok, s így nem bá
mulhatsz jámbor unoka, hogy nem szeret
tem az árulkodást. Azért az nap nem szó
lék semmit.

Hát másnap reggel híre van, hogy 
Székely Mózes uram éjszaka idején elszö- ' 
kött a felesége mellől s becsesebb marhá- 1

i  ját maga mellé vévén, Marótival s egy ne- 
! hány ló vezetékkel utat vesztett a hegyek 

felé.
En is, nehogy valami az én nyakam

ba süljön, bemegyek az urunkhoz s az egé
szet megbeszélem.

Az urunk azonnal engemet magamat 
futtatott lóhalálába Radnótra, a hol akkor 
a fejedelem ő nagysága mulatott s hogy a 
dolgot előadóin, inditottak Mózes uramék 
után elég legénységet; de bizony szeren
csésen kijutottak azok Temesvárra, s onnan 
a basa csakhamar leinditá őket egész Kon- 
stantinápolyba.

V.

Rákóczi urunk ő nagysága nem az az 
ember vala, ki valamit hosszú pórázra bo
csátana.

Egymást érte a sok órátor s a sok 
ajándék a portán ; nem sajnálta sem köves 
marháit, sem ezüst aranyozott tálait, poha- 
harait; a miből elvégre is az lev e , bog)' 
szegény Székely Mózes örökös mazullá 
lett; sőt utoljára szabad lábon sem tűrték 
el, hanem betették fogságba a héttornyu 
kastélyba, vagy mint mostanában nevezni 
szoktuk a Jedikulába; a nyavalyás Maróti 
is megjárta, mert ő kémét is oda tették; 
csakhogy, mint a féle alsóbbrendű embert, 
egy kontignátzióval alább Székely Mózesnél.

Az, a ki Székely Mózes veszedelmét 
leginkább sürgeté, a mi urunk vala, ki so
ha sem feledte el, hogy szegény Kláresika 
halálát az az eszeveszett fiatal ember okozá.

Váltig járatta aztán Székely Mózes a 
fejedelem ő nagyságátsa tanácsurakat, — 
kiváltképen az én uramat; de csak Dem 
engedtek biz azok.

Utoljára már annyira ment, hogy mi
kor meghalló, hogy urunk öcscse Tolda- 
lagi Mihály ő kegyelme megyen órátor- 
nak a portára, maga az asszony eljőve az 
urunkhoz s kérve kérte, hogy legalább 
annyit segéljenek, hogy az urához jut
hasson.

Szegény néhai urunk — Isten nyu- 
goszsza meg, — nagy kárörvendezéssel 
beszélte egy napon, hogy Toldalagi Mihály
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uram a csúnya vén banyát csakugyan bé- 
vivé s a portai uraknál csakugyan kiprak
tizálta, hogy az urához ne csak bebocsás- 
sák, de ott is felejtsék.

Szinte képzelem, hogy elhült a sze
gény rab ur, hogy a ki elöl épen mazullá 
tévé magát, csakhogy megszabaduljon tőle, 
egyszerre csak a nyakára megy.

Meg is izente az urunknak, hogy igen 
jól tudja, ki praktikája az egész.

Elég, hogy országul közpéldabeszéd 
leve a szegény Székely Mózes sorsa, s a 
mely legény valalüi marhás, vagyonos, de 
csúfocska leányasszony körül forgolódott, 
mindjárt mondák neki: „ügyeljur, nehogy 
te is a Székely Mózes kenyerére juss.“

Mindezekből értsd meg jámbor unoka, 
hogy húzd meg magad a magad ver mében 
s lábaidat csak addig nyújtogassad, amed
dig a takaród éri. Sapienti pauca.“

P. SZATHMÁRY KÁROLY.

H E L L Á S Z  F I A .
1827.

„Jó gyermekem, arczod, szemed 
Letükrözi szived baját;
Hiába fojtod el könnyűd — 
Megindul az, mint a patak.
Beszélj mi fáj, mi bánt ? hiszen 
Ha van rá fű vagy balzsam-ír: 
Számodra megkerítem én ;
És hogyha nincs: vigasztaló 
Szavaimmal sebeidet 
Behegesztem. Tudod hogy a 
Részvét kezén — bármily nagy is, 
Gyógyul a seb.“

„„Nincs balzsam-ír 
Sem a földön, sem föld alatt,
És nincsen szó, legyen ezüst 
Csengése bár, — hang sincs olyan, 
Hatoljon a vesékig is 
Vigasztaló langy szózata,
Melytől hegedne szívsebem.

Harczból jövök; szemem előtt 
Kapott sebem apám, anyám.
„Szabad földön születtem, oh ! 
Unokám nem mondhatja ezt“,
Szólott apám és meghala.
„Szabad földön szültem fiat, 
Leányom nem mondhatja ezt“, 
Szólott anyám és meghala.

Látod kardom ? most is piros,
Azok vérétül ily piros 
Apámat és szülő anyám 
Kik elveszték kegyetlenül,
Küzdtem, miként az vág, üt, öl 
Ki véletlen verembe jut,
S csikasz fogas itt és amott 
Csattogtat rá kifent agyart;
És tudja hogy csak egy az út 
A melyen át kimenekül,
Ez az út a hideg halál.

Forróbb lett volna énnekem 
A halál jégfagyos keze,
Mint a legégöbb csók tüze 
Melyet csak adhat női ajk 
Menyegzőnek várt éjeién.
Került a füttyögő golyó.
Nem lelte meg tárt mellemet. 
Lábomba jött szivem helyett,
Az ostoba azt gondolá 
Hogy én is oly legény vagyok 
Ki csak beszél, s a tett ha jő 
Potom szive sarkába száll.

Inkább leszaggatom fülem 
Mint halljam e halotti tor 
Megdermesztő gúnyos zaját; 
Inkább vájják ki a sasok 
Gödrébül mint a két szemem, 
Mintsem csak egygyel lássam is 
Miként lesz e föld förtelem.
Inkább gyötörje lelkemet 
Izzó pokol örök tüze,
Mint egy nap adjon énnekem 
S ezeknek is fényt és hevet.

Megbüzhödött a, tiszta lég,
Mert a sátán belélehelt,
Én nem szivom e levegőt.
S ha nem talált kard és golyó 
Halálosan ott a tusán : 
lm itt e kard; — úgy is piros, 
Véremtől még pirosb legyen.
Szebb hogyha kétszer oly piros.““

„Az a bajod, fiú, hogy élsz 
Midőn sírban vannak, kiket 
Szerettél és édes hazád 
Elveszve van ?

Örülj hogy élsz ! 
Ne félj nem éri kárhozat 
Sirban nyugvó szerettidet;
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A kard melylyel most szívedet 
Átdöfni volt bősz szándokod,
Kezedben még villogni fog ;
S hazádat menti egykoron.
Ha még ez sem jó balzsam és 
Nem gyógyul tőle meg sebed :
Kardod szivedbe szúrhatod.

SZÉL FARKAS.

A F OLTOZÓ VARGA.
(Irta görögül Vallindasz.)

Midőn hat évvel ezelőtt Konstantinápolyban 
valék, a következő elbeszélést hallottam bizonyos 
Sztavrosz nevű görög embertől.

Harminezöt évvel ezelőtt szánandó szegény
ségben éltem, mertnyolcz neveletlen gyermeknek 
az atyja voltam ; nőm pedig, noha szép és jó, nem 
volt képes egy garast is keresni. Azért a tíz élő 
lény sorsa, hozzászámítva magamat is, csupán két 
kezem munkájától lüggött. Inkább éhezve mint 
jóllakva éltünk, foltozó mesterségem legsoványabb 
jövedelméből. Nyomorúságom ráadásául még, nőm, 
jóllehet már túlhaladta a négy vennégyet, ismét vi
selés volt. Istenem! kiálta föl a szerencsétlen, mi
nő csapás ez ! Miért nem ajándékoztad meg ezzel 
ama gyermektelen szülőket, kik országokat és 
tengereket bejárnak, hogy ezt az örömet élvez
hessék ?/

En némi bölcseség zamatjával vigasztaltam 
a feleségemet, hogy a történtek nem válhatnak 
nem történtekké.

Elmúlván nőm viselősségének ideje, hato
dik leánykának az atyja lettem. Gyönyörű szép 
teremtés, mondom a feleségemnek ; de mi haszna? 
Ez is az éhség áldozata !

— Mit csináljunk hát, Sztavrosz? válaszolt 
a feleségem.

En pedig nem láttam semmi utat, kiszaba
dulni a hínárból. Rettentő küzdelem támadt ben
nem ; a gyöngéd szeretet küzdelme a kérlelhetlen 
ínséggel szembe. Végre igy szóltam a nőmhöz : 
Látod, kedvesem, hogy foltozó mesterségem nem 
képes előteremteni családunk számára az élelmet. 
Nagyon félek, nehogy, ha beteg találnék lenni, 
mitől isten őrizzen, mindnyájunk az éhség és hi
deg áldozataivá legyünk. Tudod tehát, hogy mi a 
szándékom? Isten bocsássa meg, de másképen 
nem bírok segitni magunkon. Mi föl nem nevel
hetjük ezt a gyermeket; bízzuk tehát jó keresz
tyének könyörületére.

— Mit mondasz, szerencsétlen Sztavrosz ? 
vágott közbe a feleségem, kiragadván kezeimből 
a siró csecsemőt. Gyermekedet jó keresztyének 
könyörületére bízni! Van-e szeretet a szivedben?

— Ne kínozz, kedvesem. Tudom, hogy anya 
vagy és fáj a szived. De hát én nem vagyok atya?

Elviszem a kisdedet Galatába, a Krisztus zárdá
ba, hogy gondoskodjék róla az egyház.

— Jaj nekem szerencsétlennek ; siránkozott 
a feleségem. Hát életemtől akarsz megfosztani ?

És csókolgatta a csecsemőt tetőtől talpig; s 
beszéde oly zavaros volt, arcza annyira elvadult, 
hogy megőrüléstöl féltettem. Átláttam, hogy esz
telenül cselekedtem, midőn az anyai fájdalmaktól 
alig megszabadult nő ellen ilyesmit merészeltem. 
De egy foltozó varga esze nagyon együgyü.

Ezt mosolygó rámtekintéssel mondá Sztav
rosz. Én pedig csudáivá szavait és magaviseletét, 
mondám: Sztavrosz bácsi, a te eszed nem foltozó 
varga esze; különben egész éltedben foltozó var
ga maradtál volna. Most pedig látom, hogy be
csülésre méltó házi ur vagy s ennek a jelentékeny 
lábbeli készitö műhelynek a gazdája. Bárcsak 
ezer közöl egynek volna olyan esze, mint neked.

Nem sokára, folytatá Sztavrosz, a siránkozó 
csecsemő meglágyitá nyomor által megkeményült 
szivemet, s magához térité feleségem eszét, me
lyet elhatározásom megzavart vala. Emlőit nyujtá 
neki és lecsendesült. Én pedig jobbra-balra, elő
re hátra ránczigálva éhező gyermekeimtől, meg- 
emlékezém, hogy reggel óta még semmit sem kap
tak enni...Elővevén tehát a piaczon vásárolt ke
nyeret és száz nehezék olajbogyót, elosztottam 
tiz részre, hogy mindegyiknek jusson valami be
lőle. De miután két zsemlyével és száz nehezék 
olajbogyóval nem lakhatik jól tiz ember, pana
szon kezdték és siráson végezték a gyermekek. 
És sem az anya biztatásai, sem az atya ütlegei 
nem csillapították a gyermekek éhségét. E sajná
latra méltó látvány jobban ügy védkedett a kevés
sel ezelőtt visszavetett indítványom mellett, mint 
a legremekebb szónoklat; mert némi hallgatás 
után mondá a feleségem : Sztavrosz ! ráállok most 
már kemény elhatározásodra, mivel látom, hogy 
különben mindnyájan éhen halunk.

A sötét és viharos éj kedvezett vállalatom
nak. Kirázván az ételkosarat, melyben a két czi- 
pót és az olajbogyókat a piaczról hazahoztam 
volt, beléfektettem a bepólyázott csecsemőt, nagy 
nehezen ragadván ki csókolgató anyja öléből. S 
vállamon vittem a kosarat, tettetve magamat az
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utczán, mintha mesterségemhez tartozó eszközö
ket vagy élelmiszert vinnék. Az éj homálya és a 
csecsemő álma hozzájárult, hogy észrevétlenül 
jutottam el a galatai Krisztus-zárdához. Itt ugyan 
csalódtam ; de e csalódás volt az én szerencsém. 
A későbbi eseményekből legalább azt következte
tem, hogy e csalódás az isteni gondviselés müve 
volt.

Tudod, hogy a galatai Krisztus-zárda nincs 
távol Szent Benedek templomától. S miután eszem 
meg volt zavarva, nem tudtam, hol járok. Szóval 
én nem a Krisztus-zárdája, hanem a Bene-rendűek 
szerzete udvarában voltam. Alig teszem ott le a 
csecsemőt, azt gondolván hogy senki sem lát, 
rögtön megtámad három vagy négy, szörnyű bo
tokkal fölfegyverzett ember. A szent atyák irgal
matlanul tánczoltatták rajtam a botjaikat, én pedig 
egy kukkot sem mertem szólni; s vállaltira akaszt
ván a kosarat, kilöktek az udvarból. Én tehát is
mét hátamon czipeltem a csecsemőt s alig bírtak 
a lábaim. Szidtam a barátokat; de magamnak is 
tettem szemrehányást, hogy saját gyermekemet le 
akartam rázni a nyakamról.

A mint beléptem hajlékomba, fölkiáltók : no 
én ugyan megjártam ! Az isten megbüntetett! — 
Mi bajod, Szjavrosz ? kérdé, egészen megdöbben
ve, a nőm. Én pedig minden válasz helyett lete- 
vém a kosarat az ágyára s magam is bágyadtan 
reádöltem. Magamhoz térve elmondám feleségem
nek a történteket, a ki mindjárt elküldött szomszé
dunkhoz, Sztámoszhoz, hogy megbotozott hátam
ra kérjek valami orvosságot. Sztámoszék, hallva 
és bámulva esetemen, vöröshagymát dörzsöltek 
össze és azt rakták a hátamra. Isten fizesse meg 
nekik. Mindenfélekép jól bántak velem és vigasz
taltak. De nőmről sem feledkeztek meg, hanem 
Sztámoszné a számomra készített ital egy részé
vel hozzá sietett.

Alig félóra múlva nyugtalanul rohant vissza 
Sztámoszné s fölszólít hogy menjek haza felesé
gemhez. Én, nem gondolva többé hátammal, haza 
szaladok s velem együtt Sztámosz szomszédom. 
Ismét sirás, jajgatás! Feleségem most egy csecse
mő helyett kettőt tartott a karján, az egyiket 
jobbról, a másikat balról, és csititgatta a sirán- 
kozókat. Legkisebb gyermekeim pedig zokogva 
áliák körül könyező auyjokat s kandián vizsgál
ták a két csecsemőt. Ki ne vesztené el az eszét 
ilyen látván} ra? Én némán, mint a hal, egy zug
ból a másikba húzódtam, nem tudva mit tegyek s 
föl nem fogva ezt az egész dolgot. Kérdeztem az
után a feleségemtől, kérdeztem gyermekeimtől, 
hogyan került ide ez a második csecsemő? De vá
lasz helyett a gyermekek sírtak, nőm pedig szi
dott és szemrehányást tön. Végre nyájasan meg
szólalt Sztámosz : Barátaim, ti nem tudjátok, hogy 
mit tesztek és mit beszéltek. Hallgassatok gyer
mekeim ! Sztavroszné asszonyom! mondja meg, 
az istenért, hogy mi történt? Hiszen a férje majd 
megbolondul.

Szavára mindnyájan elhallgattak. De ek
kor megszólal a feleségem. No lelkem, Sztavrosz ! 
mit csináltál ? Mily ügyetlen voltál ? Nem volt 
elég az én csecsemőm, hogy még ezt az idegent 
is haza hoztad ? Megorített a szegénység?

En nem mertem válaszolni nőm vádjaira ; 
hanem lesütött szemmel álltam szomszédom, mint 
birám, és feleségem, mint vádlóm előtt.

De hadd halljuk, kedves szomszédaim, mon- 
dá Sztámosz, hogyan történt ez ? Hogy’ hoztad ide, 
Sztávrosz, ezt a másik csecsemőt? Hisz ezért 
méltán neheztel reád a feleséged.

—-■ Sztámosz barátom ! Ez kiforgatja helyé
ből az eszemet. Én az egészből semmit sem értek. 
Az istenért, kedves feleségem! hogyan termett 
itt ez az idegen csecsemő ? Hogyan vádolhatsz en
gem ?

— Oh te jámbor lélek ! felelt a nőm, de fur
csákat beszélsz. A mint kinyitom a kosarat, me
lyet imént az ágyamra tevéi, két csecsemőt talál
tam benne, az enyimet és ezt az idegent. Ez háta 
te hibád ; vagy nem az?

— Ez már valóságos isten csudája, mon
dám ; máskép meg nem magyarázható. Én nem 
kaptam senkitől semmit, kivéve az ütlegeket a 
benczés atyáktól.

— Lassan, lassan , vágott közbe Sztámosz. 
A közmondás szerint: kocsin még a nyalat is el 
lehet fogni. Azt mondád, Sztavrosz, hogy semmit 
sem kaptál senkitől, kivéve azokat az ütlegeket a 
benczés atyáktól. Én nagyon elhiszem, hogy szin
tén azoktól kaptad, saját csecsemőddel, ezt az ide
gent is. Azt mondád nekem, hogy a kosarat, mely
ben csecsemőd volt rejtve, letetted a földre. Nem 
valószinü-e hát, hogy a szerzetes barátok tették 
belé ezt a másik csecsemőt is, melyet kitéve talál
tak ? így lehet legkönnyebben megfejteni elpáho- 
lásodat. Mig téged botokkal vendégeltek, azalatt 
mások kosaradba tették mind a két csecsemőt, 
úgy aztán a hátadra akasztották a kosarat és 
kitaszítottak. De ne essetek kétségbe ; az isten ezt 
is jóra fordíthatja.

Ekkor Sztámosz közeledvén nőm ágyához 
megvizsgálta a corpus delicti-1, azután fölkiáltott: 
kár ezért a gyermekért! mily gyönyörű arcz ! mi 
szép, tiszta és úri ruhái vannak !

Ez fölkelté nőm kíváncsiságát, hogy jobban 
megtekintse a gyermek ruháit, mi megtörténvén, 
mondá: Jaj kicsim! a te szüleid nem hasonlitnak 
csecsemőtársad szüleihez. Azok bizony nem sze
génységből tettek ki téged, hanem hogy a szé 
gyent és gyalázatot kerüljék.

— É tekintetben tehát, mondám, fölbátorod
va hogy feleségem nyugodtabban veszi már a dol
got, mi legalább nem vagyunk oly bűnösek.

Feleségem, jobban megvizsgálva a csecse
mőt, éi-ezte, hogy fökötöjében van valami. Leold
ja hát sietve a főkötőt s zörögve hull ki belőle 
egy rakás arany. E bájoló és csillogó fényre egy
hangúlag fölkiáltánk mind a hárman: Boldogsá
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gos szűz ! Jézusom ! Istenem, nagyok és csudála
tosak a te útaid!

Összeszámolva az ágyban és a földön szét
szórt aranyokat, épen huszonöt darab Mahmut- 
arany volt. Erre feleségem még jobban megrázta 
a főkötőt; de arany nem hullott ki belőle több, 
hanem csak egy darab beirott papir. Én azonban 
vállvonitva néztem a betűket, mert akkor időtáj
ban kevés tudott, ilyen magamféle ember, olvasni.

Hát mikor történt ez körülbelül, Sztavrosz 
bácsi, a mit te most nekem elbeszélsz r

— Az évet nem tudom megmondani; hanem 
arra emlékszem, hogy nagyhéten volt s hogy hus- 
vét vasárnapján fölakasztották a patriárchát.

Ez tehát mintegy harminczöt évvel ezelőtt 
történt; akkor 1821-ben Írtak, most pedig 1856- 
ban írunk. —- Hát aztán mit csináltál a papírral?

Korán reggel bejártam Galata utczáit, ke
resve valakit, a ki a nálam levő írást el tudná ol
vasni. Végre találkoztam egy pappal, ki épen a 
templomba ment, s megmutatám neki a papirt. De 
ő azt mondá, hogy ez nem görög, hanem örmény 
irás; kérdezzem valami örménytől. Néhány perez 
múlva csakugyan találtam egy örményt, a ki írás
tudó embernek látszott. Kértem hát, hogy magya
rázza meg ez örmény írást. Ö pedig következőleg 
forditá: „Jöjj egy szóra Karampétisz posztókeres- 
dőhöz, a boltjába.“ Megköszönvén a kíváncsian 
rám néző örménynek, elindultam a kijelölt szállás 
felé. Hallottam (mondám magamban), hogy ez a 
Karampétisz derék és gazdag ember; bizonyosan ő 
lesz a kitett gyermek titkos atyja. Oh én szeren
csétlen ! Tehát örményt neveljek föl!

Nem sokára megtaláltam a megjelölt boltot, 
de Karampétisz még nem volt o tt, a mint két 
inasa mondád Várva tehát rövid ideig, láttam őt 
jönni lóháton; mert már messziről mutatta az 
egyik inas. Jó napot kivánok (szólék hozzá); bo
csásson meg; egy kérdésem volna önhöz. Mi tet
szik ? kérdé ő. De én minden válasz helyett át - 
nyujtám neki a papirt. 0  elhalaványult s nem mert 
szemem közé nézni. Végre kérdezé, hová való 
vagyok,r kinek hínak s miként jutottam e papír
hoz ? Én pedig válaszolám : most nem érek rá 
mind ezt elmondani. De akárkié is a gyermek, 
miután az isten oly csudálatosán juttatta kezembe, 
nőm gondosan fel fogja nevelni saját csecsemőjé
vel együtt. Mi ikreknek tekintjük.

— Becsületes és istenfélő embernek tarta
lak, mondá Karampétisz. Tégy úgy, a mint mon
dod, és nem fogsz velem elégedetlen lenni. Jöjj el 
hozzám havonkint öt aranyért.

— Isten tartsa sokáig, mondám. Nálam van 
már a huszonöt arany, melyet a csecsemő pólyá
ban találtam.

— Jól van ; gondoskodjál a kereszteléséről 
is. Kereszteltesd meg görög pap által s neveld föl 
saját vallásodban; mert az anyja is görög. Ha is
ten jóra vezérli dolgaimat, nem sokára én is átté
rek. Nevezd Gergelynek; ez boldogult atyám

nak a neve, S két hét múlva jöjj el, vezess a la
kásodra.

Orömtelve búcsúztam el a jó Örménytől, a 
ki mintegy huszonöt éves, nyájas és kegyteljes if
jú volt. Szive mélyéből érezte elkövetett hibáját 
s bünbánólag törekedett jóvá tenni.

Visszajöttemkor ajtóm előtt találtam a jó és 
becsületes Sztámoszt, a ki segítvén rajtam a sze
rencsétlenségben,nem irigyelte most beköszönt sze
rencsémet. Nőm pedig, a kinek elmondtam sor
sunk jobbra fordultát, fölkiáltott: Dicsőség a Min
denhatónak ! Áldott legyen szent neve ! Különben, 
Sztavroszom, elvesztünk volna.

A jóltevőm által meghatározott napon elve- 
zetém őt szegény hajlékomba. Meg volt elégedve 
Gergely ápolásával, kit megtaláltatása tizedik 
napján lánykámmal együtt megkereszteltettem.

A gyermek erős s egészséges lévén, négy 
éves koráig nevelkedett nálam. De a negyedik év 
valamelyik éjjelén betoppan hozzánk a derék Ka
rampétisz és mondja Jó keresztyének! Az isten 
rajtam is könyörült. Épen most tértem át a ti val
lástokra, és Euphrosina, Gergelyemnek az anyja, 
ma éjjel lett törvényes nőm a görög egyház sza
bályai szerint.

— Most tehát, édes feleségem, mondám én, 
megelőzve Karampétiszt, vissza kell adnunk Ger
gelyt szülőinek.

— Igen is, ezért jöttelek kérni benneteket, 
szólt amaz. Tudom, mennyire szeretitek s mily 
fájdalmasan fogtok tőle elválni. De máskép nem 
történhetik.

Sok könyhullatás közt váltunk el Gergely
től, a ki örömet és áldást hozott vala hajlékunk
ba. Iván pedig (igy forditá görögre Karampétisz 
nevét a görög pap) távozó félben azzal vigasztalt, 
hogy Gergelyt sokszor fogjuk látni vagy nálunk, 
vagy az ö házában. De azóta nem volt többé sze
rencsénk a kedves fiút láthatni; mert a követke
ző éjfélkor fölkelte bennünket Iván s könyezve 
mondá: Az örmények megtudván, hogy kiléptem 
egyházuk kebeléből — életemre törnek. S ismer
vén az indulatukat, előrelátom hogy itt nem élhe
tek többé biztosan. Azért Trapezuntba költözkö
döm. Kis házamat a keresztutezában neked adom, 
édes Sztavroszom! Fogadd el, hogy rójjam le tar
tozásomat a jó nevelésért, melyben Gergelyem 
nálad részesült. íme még egy ajándék is. Órizd 
meg jól.

En és feleségem mentőnk és jótevőnk jobb
ját a hála könyeivel nedvesítettük, s áldáskivána- 
tokkal kisértük az ajtóig, melyen túl nem hagyta 
magát kisérni, félvén valamely lestől. Mi tehát 
csókjainkat küldvén Euphrosinának és Gergely
nek, elváltunk tőle, ö pedig családjával a követ
kező éjjel elhajózott. Azóta nem láttam őket. De 
hallom, hogy Trapézunkból Ancyrába költözköd
tek, hol boldogan élnek.

28



330

Családom nyomorult helyzete amaz örök- 
emlékezetű naptól fogva lassankint javult. Le
mondván a foltozó vargaságról, lábbeli-boltot nyi
tottam és társamul fogadtam Sztámoszt. Nehány

T Á R S A D A L M U N K R Ó L .

II.

A „societás“ és az irodalom tehát tévkörben 
forognak. A sociefás nem ismeri, mellőzi az írót, 
mert ez nem eléggé salonképes; s az iró nem ott
honos az előkelők salonjaiban, mert őt ottan nem 
ismerik és mellőzik. S viszont. — Nem ismerve 
egymást, nem is becsülhetik eléggé, s hiányzik az 
a kölcsönös egymásruhatás, mely, véleményem 
szerint, felette üdvös volna. Ha a kasztszellem sze- 
lidítése,a különböző társadalmi rétegek—'nem mon
dom összeolvasztása, — mert ez sisiphusi munka, 
de egymáshoz közelebb hozása óhajtandó s eszkö
zölhető , a minek jótékony következményei pedig 
igen szembeszökők, úgy e munkára, minden má
sok felett, ha nem csalódom, épen csak a szellemi 
kaszt, az irók, művészek osztálya volna hivatva.

Ok is osztályt képeznek s képezzenek is a 
társadalomban. Egy szellemi respublica tagjai ők, 
mysteriumok nélküli szabad kőművesek, a kik a 
testvériség elvét nem csak szóval hirdetik, hanem 
magok közt s mind szélesebb körben, a meddig 
hatások terjed, életbe is léptetik. Egy közös nagy 
munkán dolgoznak, a haza szerény napszámosai, 
sőt részben épitő mesterei, s mindenesetre, ha a 
homlokzat szépítésére, a díszítményekre kerül a 
sor: az ő hozzájárulások nem lesz nélkülözhető. 
Az egyenlőség, a legszélső democratia elvét ők, 
bárminő kormányforma alatt, magok közt fentart- 
ják, s egyúttal fejet hajtanak a tekintély elve s 
azon aristocratia előtt, melynek felsőbbsége s ural
ma a múltban elévületlen, a jövőben, bár miként 
alakuljon ez, tökéletesen biztosítva van ; ez a szel
lemi aristocratia, az értelmiség felsőbbsége !

Tudjuk, volt egykor, ama rémitő hagymáz- 
ban, melyet a franczia társadalomnak a múlt szá
zad utolsó tizedében ki kelle állania, a delirium 
legkétségbeejtőbb stádiumában volt egy oly idő
szak is , midőn a „9a ira“ az aristocraták minden 
fajának, tehát a szellemi aristokrátia tagjainak is 
szólt, midőn müveit embernek látszani, tiszta 
ümögbcii járni s correct nyelven beszélni főben
járó vétség volt. Vessünk fátyolt, — de még is 
átlátszót, — a történet e gyászlapjaira, s vigasz
taljuk magunkat a gondolattal, hogy mint p. o. 
a himlőből kigyógyult ember, legalább e nyava 
lyába többé vissza nem esünk.

Bocsánatot kérek e kis digressióért; de a 
gondolkozó olvasó, úgy hiszem, fel fogja ismerni 
a bár kissé laza összefüggést, melyben eszméim 
egymással állanak, hogy, midőn a társadalomról j

év múlva figyermekeim felnővén, szintén dolgoz
tak a boltban. S istennek malasztja és áldása volt 
rajtunk.

TÉLFY JÁNOS.

elmélkedem, annak mind culminatiója s felvirág
zása, mind sülyedése s felfordulása nagyon is ér
tekezésem körébe tartoznak. Ha valaki, úgy én 
Széchenyivel s utána Arany „hegedős“-ével rég 
óta buzgón imádkozom igy :

Rósz időket érünk,
Rósz csillagok járnak :
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat! —

Rousseau megjósold, több évtizeddel előre, 
a franczia politikai s társadalmi forradalmat, s 
„Emil“*jét arra inté, hogy valamely kézi mester
séget tanuljon, mely szükség esetében kenyeret 
ad. Az előkelők , a jó Jean Jaques-ot, annak da
czára hogyj egykor bérruhát viselt, szerették, s 
nemcsak mint zenészt, ki az akkor nagy tetszést 
aratott „le devin du village“ czimü operának 
(melyből a mai „Elisir d’amore“ textusa lett) 
szövegét és zenéjét irta, hanem még s leginkább 
mint Írót ünnepelték azon úgyszólván epoehalis 
müveiért, melyek azóta mai napig annyi magasz
talás tárgyait képezik és sok elfogult által, kik az 
okot az okozattal cserélik fel, ama nagy forrada
lom egyik kutforrása gyanánt emlittetnek. Az ak
kori előkelők, kiknek életutai pedig tövistelen 
rózsákkal voltak még behintve, figyelműkre mél
tatták az állambölcs ama látnoki intését, s nem 
nézték le, legalább nem annyira többé, azt, a ki 
keresete után élt. Maga a szerencsétlen XVI. La
jos, mint tudva van, igen jó lakatos volt s e mes
terségének — titkos leveleinek egy falszekrénybe 
rejtése alkalmával — hasznát is vette. Kikaparták 
biz’ azt, s vesztére vált szegénynek ez is mint 
minden! . . .  De tudjuk, hogy midőn igen „rósz 
idők“ következtek be, a számkivetés, a jószág el
kobzások szomorú napjaiban, a franczia aristocra
tia ama tagjai, kik valami kézi mesterséget tanul
tak, épen nem bánták azt meg! — Tudjuk, hogy 
Lajos-Fülöp is, mielőtt a francziák királya lett, 
egy ideig professorkodott.

Túl a Rajnán legalább rég elmúltak azon 
idők, midőn az állambölcsész Sieyes elmondhatá: 
„Qu’ est ce qu’ est le tiers état? Rien. — Qu’ est ce 
qu’ il dóit étre? Tout.“ A harmadik t. i. a polgári 
most ott már minden, azaz a nemzet maga. Felka
rold a népet, magába olvasztá az aristocratia min
den nemeit. Belé lett vetve az izzó katlanba min
den: a régi — legitimista — nemesség, magasz
tos tulajdonaival, kicsinyes gyengeségeivel, eré
nyeivel , előítéleteivel; az uj nemesség, melyet a 
forradalmi oroszlán nagy legyőzője I. Napoleon 
teremtett, győzelmeik nevei után osztogatván köz
legényből lett tábornokainak a herczegi stb. czi-
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meket; végre ama másik uj nemesség, melyet 
pénze és becsületes munkája emelt — néha pisz
kos műhelyekből — a társadalom felszínére, két 
előbbi riválisának némileg nyakára is, illatos, csil
iáros salonokba, a „polgár király“ s a „parvenu- 
császár“ udvarába: mind ez összekeverve, s azzal 
a „spiritus“-sal feleresztve, mely a „szellemi ne
messég“ köréből szivárog á t , az irák, művészek 
amaz osztályából, melybe a többi osztály mind
egyike oly szivesen s oly büszkességgel adja a 
maga contingensét, ez aztán együttvéve oly lát
ványt nyújt szemünknek, mely némelyeknek visz- 
szatetsző talán, de egészben, minden kinövései 
mellett is, nagyszerű, mert nem többé rendeket, 
egymástól elzárkózó kasztokat, szétzilált osztá
lyokat, hanem . . . nemzetet láttat velünk, mely 
magáról teljes öntudattal s némi joggal mond
hatja, hogy ő — „grande nation!“ Hogy „zászla
ját mindig a kor egy nagy eszméje emeli s egy 
nagy nemzet követi.“ (III. Napoleon szavai.)

Az iró, a művész, lehet ama társadalmi fő
osztályok s számos alosztályaik s árnyalataik bár
melyikének szülöttje, — s kétséget nem szenved, 
hogy bizonyos „air de famille“ mindig felismer
hető lesz vonásain, — mihelyt ö e magasabb, e 
szellemi aristocratia körébe bevétetett, s ez uj vi
lág adeptusa lett, azonnal bizonyos állást is nyert 
a társaságban s tapasztalni fogja azt az ismeretes 
mondást, a mi különben nem csak ott, hanem 
majd mindenütt alkalmazható: „en France rien 
ne reussit que le succés.“ — S aztán még egy 
van , — de mi már nálunk épen ritkán, vagy nem 
fordul elő, — t. i. hogy egy hírneves iró Fran- 
cziaországban egyúttal gazdag ember is, s nyit
hat salont kénye kedve szerintit a maga házá
nál, s választhat magának „societást“ saját és neje 
ízlése szerint.

Nálunk ellenkezőleg, az „iró“ névvel a „te
nuis supellex“, az igen középszerű, vagy szegé
nyes sors eszméje majdnem azonos.

Ha e szerény osztály valamely képviselő
jét a „societás“ valamely tagjának bemutatunk, 
minő impressio támad? — A bemutatott, föltesz- 
szük, hogy nem lesz egyéb mint „de stilo“ a„ leg
alázatosabb szolgája“ a nagy urnák, sőt, ismerve 
a hangulatot, némi forradalmi dacz fog, ha nem is 
sima homlokán, de szive mélyében fenekleni, 
mindenesetre „genirozza magát“ s alig várja hogy 
kimehessen; hát ö méltósága mit fog érezni ? Vagy 
ezt: „hm! szegény ficzkó, kellene érte valamit 
tenni, megveszem könyvét, adok neki munkát, 
szerzek valami alkalmazást, . . . legyünk Moece- 
nások, lesznek Maróink!“

Vagy ezt: ;,fidonc ! ez olyan ember, a ki ke
resetéből él, ki tudja, ki lehetett apja anyja, minő 
rósz szabása van a köntösének, minő rósz ízléssel 
van kötve a nyakravalója, . . .  ez csak nem ne
künk való társaság!“

De tegyük fel, hogy a kezdet e nehézségein 
szerencsésen áthatoltunk s emberünk el van fo

gadva, be van véve a társaságba s ott ül ama fi
nom hölgyek illatos büvösbájos koszorújában ; va
jon mi történik aztán ?

Legelső, a mit észreveszünk, az , — hogy 
nem értik egymást. Azaz , hogy a mi emberünk 
ismeri a divatos franczia és angol nyelv szabásait, 
irodalmát, és sok szépet tudna ez utóbbiról a salon 
hölgyeinek mesélni, ha ezek valamely philogicus 
társulat tagjai volnának ; de abban a játszi kedves 
csevegésben, melyben a franczia esprit annyira 
tündöklik, ő felette sántikálni fog s annál ügyet
lenebb lesz, mennél inkább érzi magában, hogy 
minőnek kellene e társalgásnak lennie. Mily bol
dog, mily irigylendő az a franczia, kinok nem kell 
még előbb valamely idegen nyelvet megtanulnia, 
hogy beszélő tehetségét érvényesítse! — De 
tegyük fel, hogy emberünk nemcsak megveszi 
hamarjában a „Geheimnisse der französischen 
Causerie“ czimü igen ajánlatos kézikönyvet, ha
nem volt is, sőt huzamosb ideig tartózkodott Páris- 
ban, — mi napjainkban sokkal könnyebben megy, 
mint pl. Brassóig elmenni, — tehát bírjuk tökéle
tesen minden apró csinját-binját a nyelvnek; 
vagy, könnyebbítsük meg a dolgot s tegyük fel, 
hogy a mi szép delnőink hatoltak be annyira a 
mi kedves, dús és ereje daczára hajlékony anyai 
nyelvünkbe : hát most már értik egymást ? —- 
Nem. "

Ok pl. „Beatrice“-1 emlegetik, magasztal
ják; te édes barátom, felvillanyozva azon Beatri- 
cére gondolsz, a kinek nevét Dante óta halhatat
lanság dicsfénye övedzi körül; de ők azt a dicső 
Snowstorm-ivadék pej kanczát értették, mely a 
márcz. 17-diki akadályversenyben győztes volt. 
Midőn a szegény „Coraliá“-1 siratják, azt a tragi- 
cus sorsú gyönyörű feketét kell értened, mely 
„szépen“ átugorva a 13-dik akadályt, a dicsőség 
mezején múlt ki rögtöni s kora halállal. „Britan- 
niaualatt azt értsd, mely hg. Eszterházy tulajdona, s 
igy tovább.

Hátha azokat a sok Felicieket, Melaniekat, 
Irmákat hallod emlegetni, miknek egyike is már 
elég arra, hogy szemed káprázzék s fejed széde- 
legjen, de a hol ólomszárnyakat érzesz képzele - 
tedre nehezedni, midőn e félistennök könnyű pi- 
czi lábaival akarnál lépést tartani, s ha egyik 
reád veti igéző tekintetét, te, a ki vitézül megálla- 
nál az ágyú s hadi törvényszék előtt, s elmondanád 
beszédedet talán egy tomboló, károgó tömeg elle
nében is . . ej, bizony félek, hogy most elhagyna 
bátorságod, s ha mondanál is valamit, az esetlen 
beszéd lenne.

Oh én ismerlek benneteket!
Megtörtént az is, — való esetet mondok, —. 

hogy egy kedves jó barátom két előkelő hölgynek 
bemutattatván, némi kis beszélgetés után az egyik 
hölgy a másikhoz előtte és fenszóval intézte, ide
gen nyelven, e kérdést: „hogy tetszik neked ez 
az ember?“ — mire a kérdezett, nyájas fejbólin- 
tással, szintoly naivul azt feleié, hogy igen

28*
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„comme il faut“-nak találja. S az „ember“, a ki 
felett e párbeszéd folyt, ott állott előttük, s igazi 
„esprit d’escalier“ módjára elfelejtve gondolatait, 
helyett, hogy csak egy árva ötlettel is igazolta vol
na e delnők legalább egyikét, még azt is eltitkol- 
ta mind a kettő előtt, hogy ő tud francziául!

Hát azt a mesét ki ne tudná az egyszeri me
gyei esküdtről, a ki behajtatott négy lóval a mél- 
tóságos udvarába, a mely méltóságos úr épen 
kedvencz időtöltésébe volt elmerülve, t. i. vetemé- 
nyezett a konyhakertben.Előjött tehát s ruháját ke- 
félgetve állott elébe vélt úri vendégének. Ez tiszte
letteljesen, mint a járás esküttjét mutatja be magát. 
Úgy ? — mond átlátszó boszankodással a dolgá
ban hátráltatott háziúr, —-  bizony azt hittem 
hogy . . . valaki.

De hagyjuk még ily kora tavaszszal az 
idylli kirándulásokat; térjünk csak vissza a mi 
kedves fővárosunkba.

Z A.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Prescott élete. Nem rég egy pompás kiál
lítású munka jelent meg Bostonban Tichnortól 
„Life of William Hickling Prescott“ czime alatt. 
Tartalma, ha nem vetekedik is külsőjével, minden 
esetre derék munka s becsületére válik a szerző
nek, ki Amerika legnagyobb történetírójának éle
tét annyi gonddal, szeretettel s helyenkint szépen 
is irta meg. Prescott 1796-ban máj. 4-én született 
Salemben Uj-Angliában. Atyja ügyvéd volt, nagy
atyja pedig tábornok, ki a bunkeshilli csatában 
az amerikai csapatokat vezérletté. A gyermek 
gondos nevelést nyert úgy a szülői háznál, mint 
szülőföldje iskolájában. 1808-ban atyja Boston
ba költözött át; itt is folytatta tanulását s 1811- 
ben a Horvard-collegébe lépett. Itt történt vele az 
a szerencsétlenség mely egész életére befolyt. Egy 
nap, a mint az iskola terméből kilépett, egy darab 
kenyeret vágott arczához valamelyik pajtása, 
épen nyitott szemét találta, mi ritka eset, mert ez 
éber érzékünk a legkisebb veszélyre is ösz- 
tönszerüleg be szokott záródni. Prescott egyik 
szeme világát örökre elvesztette. Nagy beteg lön, 
skésőbb midőn,felgyógyult,még egyetlen ép szemé
vel is sok baja volt,annyira,hogy csak nagy gonddal 
akadályozhatták meg teljes megvakulását. Mind
amellett nyugodt és derült szellemét nem törhet
ték meg e csapások. Lemondott ugyan a jogi pá
lyáról, melyre lépni szándokozott, de nem egy
szersmind tanulmányairól, melyek sírjáig kisér
ték. Mint ifjú két évet töltött el utazással Euró
pában. Bejárta Angol-, Franczia-, és Olaszorszá
got. A leghiresb szemorvosokkal gyógyíttatta 
magát.Mind hiában. Visszatérte után 1820-ban meg
házasodott s egészen tanulmányainak élt. író ki
vént lenni. Azonban első nagyobb dolgozatát

egyik jó hírben álló szemle nem tartotta méltó
nak a fölvételre. E rósz fogadtatás nem riasztotta 
vissza az írói pályától. Még inkább neki feküdt 
tanulmányainak s elhatározta, hogy történetiró 
lesz, a mennyire erejétől telik, a szó valódi 
értelmében. Tiz évi előkészület nem tetszett előtte 
hosszasnak s oly szorgalommal fogott a történe
lem tanulásához, mintha mindent újra kellene ta
nulnia. Tanulmányait gyakori szemgyuladások 
zavarták, de hősiesen leküzdte ez akadályt is. Oly 
gondot fordított egészségére, s egész életrendjére, 
mely majdnem hihetlen. Az 1837-ik év telén adta 
ki „Ferdinand és Isabella történetét.“ Azon körül
mény, hogy szemét kimélnie kell, megszokatta 
vele gondolatjai teljes rendezését és szabatos for
mába öntését, mielőtt leírná. E mellett még eg)' 
más eszközt is használt, mely irni segitette szeme 
megerőltetése nélkül, az úgynevezett noctogra- 
phot, melyet 1816-ban Párisból hozott magával. 
Ez egy oly készület, melylyel a vakokat irni ta
nítják^; szerkezete oly kévéssé complicált, mint 
nem nehéz használata. Azonban az iró nem lát
hatván a mit leír s igy nem tehetvén benne javí
tást, kénytelen jó előre nem csak gondolatjait 
rendezni, hanem a kifejezéseket is változatlanul 
megállapítani. Hogy szemeit kimélje, hogy mi
nél jobb karban tartsa egészségét, mely szeme 
állapotjára nagy hatással volt, hogy minél inkább 
kiállhassa a tanulmány és irás fáradalmait, szorosan 
megbatározott életrendét a legpontosabban, egész a 
pedanságig, megtartani igyekezett. Jókor reggel 
felkelt, mit megszokni nem csekély fáradságába 
került, a mennyiben gyermekségétől fogva sze
rette a reggeli álmot. Ezért minden reggel felkel
tette magát, szokása volt lassan húszig számlálni, 
s azután kiugrani ágyából; néha i megtörtént, 
hogy az ágy puha karjai legyőzték szilárdsá
gát, ilyenkor aztán mindig jó összeg pénzt fize
tett szolgájának, mint Önmaga által önmagára sza
bott büntetést. A felkelés után első dolga volt az 
időt és a thermometert megtekinteni. Ezt nagyon 
fontos kötelességének tartotta, mert gyakran kí
nozta a rheumatismus. Ez okból gondosan meg 
szokta választani öltözetét is, s minthogy e tekin
tetben jobb módot nem talált, szabója által meg
mérette és följegyeztette minden öltönydarabja 
súlyét. A felveendő öltöny súlya mindig megfelelt 
a thermometer fokának. E szabály pontos megtar
tása nem csekély részben segítette elő jó egészsé
gét. Felöltözvén a szabadba sietett, mig kora és 
egészsége engedték, lóháton. Esős idő, vihar, hi
deg sem akadályozhatták meg reggeli sétáját. 
Haza térve pontosan megvizsgálta a szoba lég- 
mérsékét, öltönyt változtatott, s rendesen vi
dám hangulatban reggelizett. Öltözködése és reg
gelizése alatt neje hírlapokat olvasott neki. Tiz 
órakor dolgozó szobájába vonult. Ekkor szokott 
eljönni felolvasója és titkára, kinek pontos megje
lenésére nagy súlyt helyezett. Ha kissé megké
sett, elégedetlenségét azzal adta tudtára, hogy ki
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vette zsebóráját s vádló tekintetet vetett titkárjára, 
de soha egy kemény szóval sem bántotta meg. 
Ekkor dolgozni kezdett mi mintegy három óráig 
tartott, de a dolgozás alatt is ügyelt a szoba lég- 
mérsékére és világosságára s nehezebb vagy köny- 
nyebb ruhát vett föl. Hosszas és fáradságos gya
korlat után nagy ügyességet szerzett magának a 
titkára által felolvasott könyvekből a szükségesek 
rövid és szabatos följegyzésében. Egy órakor oda 
hagyta dolgozó szobáját s egy vagy másfél óráig 
a városban sétált vagy ügyeket igazitott. Három 
órakor ebédelt. Nagy barátja volt a jó asztalnak, 
de egészségi szempontból csak a szükségesekre 
szoritotta magát. Bort is csak annyit ivott, a 
mennyit, mintegy harmadfél évi pontos tapasztalat 
után, egészségére nézve ártalmatlannak tapasztalt. 
Ebéd után kiszívott egy könnyű szivart s neje fel
olvasását hallgatta. Aztán egy órát ismét sétált. Ot
töl nyolezig titkárjával dolgozott s megitta theáját. 
Nyolcz óra után be volt végezve napi foglalkozá
sa. Ekkor dolgozó szobájából könyvtárába ment 
s vagy leülve vagy fel s alá sétálva hallgatta neje 
felolvasását, ki rendesen költőket olvasott föl 
neki. Leginkább szerette Scott Walter és miss 
Edgeworth beszélyeit. Ilyenkor nemcsak a felol
vasásban gyönyörködött, hanem könyveiben is. 
Meg-megállóit kedvencz könyvei, mint a vezér 
katonái előtt, és sorba rakta vagy egyengette őket. 
Néha beszélt is velők, minlha jó barátjaival be
szélne. Tíz óra után fekünni ment s álma mély és 
egészséges volt. így élt egész haláláig Amerika 
legelső történetírója, s példát adott, hogy gondos 
ügyelet mellett gyönge testtel, félvakon is sokat 
és lelkiismeretesen lehet dolgozni.

Z E N E .

Tausig Károly zongoraművész hang
versenye az Európa szálloda teremében már- 
czius 28-dikán. — A műsor e lapok múlt számá
ban közölve volt, s most csak annyiban kell rajta 
változtatnunk, hogy Murska Ilma k. a. két német 
dalt énekelt, s Egressi „Ez a világ a milyen nagy“- 
já t; mindeniket oly szépen s érzésteljesen, hogy 
a közönségnek még az a része is ki lehetett en- 
gesztelödve, a mely — posito séd non concesso — 
az elmaradt szerelmi dalok miatt látogatta meg 
ama szakadó esőben, vízben, sárban, egy órakor 
ebédelni szokott plebejus gyomorral, Tausig hang
versenyét. — így Szupper Jenő urat is a t. mű
vésznő kárpótolta. — T. ur ezúttal teljesen iga
zolta a felőle szállongó híreket: hogy Liszt tanít
ványa, s nemcsak, hanem egyetlen tanítványa; 
én is semmiben sokat, s a sokban semmit látó 
gyufamérgü, szalmatüz lelkesedésü műnézök rő- 
fös czikkei ellenére, ámbár elismerem, hogy 
Tausig ur mint virtuóz, nemcsak felettünk, ha
nem sok más nálunk műveltebb nemzet felett

áll, nem szavazok rá, sőt arra sem buzdítom 
a magyar zongoraközönséget, hogy Tausig urat 
utánozza, mert legfeljebb hibáit sajátítná el s eré
nyeit meg sem közelíthetné. Hányán vannak, kik 
Liszt óta (bocsássanak meg az orvos urak, hogy 
szótárukat egy ujjal szaporítom) kézlábkaphajszak- 
kórságba estek, t. i. mint a rósz pap, kezükkel 
mindig a fejők felett hadonáznak, a lábokkal örök
ké gyötrik a zongora lábtóit, s oly pokoli zajt csi
nálnak, hogy az minden egyéb, csak nem zene; 
a hajukat akkorára nevelik mint egy pápua, vagy 
ha a természet fösvénykedett ez adományával, az 
állukon állanak boszut, s úgy megszakállasitják, 
hogy a sasok is belefészkelhetnének. — De tér
jünk vissza a hangversenyre. — A bécsi első ran
gú zongora gyártók már egy pár év óta szomo
rúan tapasztalják, hogy Beregszászy magyarorszá
gi piaczuk egy részét elfoglalta. Ezért ezúttal 
Streicher egy olyan zongorát küldött a verseny 
terére, melynek árát 1000 forinton feljül tette 
(eszembe juttatja az úri kaszinó vendéglőse drága 
khinai liqueur fiaskóját). Beregszászy is,képvi
selve volt egy fekete serényü oroszlánnal. Érdekes 
volt látni mily szemet nézett a két oroszlán egy
mással , s hallani, hogy mindenik mennyire le 
akarta menydörögni a másikat a hangok Battija ke
zei alatt. Természetesnek találom, hogy a bécsi 
zongora gyártók mindent elkövetnek a magyar 
piacz megmentésére; de másfelől figyelmeztetnem 
kell a magyar zene közönséget, hogy szintúgy ér
dekében áll a művészet s ipar minden ágának meg
honosítása. Középszámitással Pestre évenkint 240 
zongorát hoznak. Tegyük ezeknek árrát egy- 
re-másra 300 forintra, s 72,000 f. öszszeg lesz be
lőle, mely évenként Pesten át kivándorol. Ha ide
számítjuk azokat a mellékútakat, melyek Erdély
ben s Magyarország vidékein a külföldre visznek, 
kétség kívül nagy évi adó gyűl össze, melynek 
megmentése mindnyájunk érdekében van. — Ha 
a megboldogult pozsonyi zongora gyártót — 
Schmidet — a maga idejében országosan pártfo
golták volna, úgy ma az ipar ez ága is kifejleszt
ve lenne. Ez azonban akkor nem lehetett, mert a 
zene nem volt oly átalános mint ma. — Most azon
ban örvendhetünk, hogy oly jeles zongora gyár
tónk van mint Beregszászi, ki a párizsi s londoni 
kiállításokon első rangú jutalmat nyert, kihez Ná- 
polyból, Németországból, Angliából annyi meg
rendelés érkezik, hogy alig képes elvállalni, mon
dom örvendhetünk ily jelességnek, s kötelességünk 
saját érdekünket egy perczig sem feledni. Pártfo
goljuk Beregszászit még akkor is , ha szomszé
dainkkal nem versenyezhetne, mert ez által má
sokat is buzdítunk az ipar e nemére; ha adózunk, 
legalább magunknak adózunk, s a hazai művé
szetet mozdítjuk elő.

Murska Ilma k. a. ■— mint hallom — Lon
donba fog menni. — Egy angolnak a minap elő- 
dása nagyon megtetszett, s szerződtetni akarja. — 
Igazgatóságunknak okai lehetnek, hogy e jeles te
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hetséget elbocsátja, kit valószínűleg jutányosabb 
ban lehetett volna szerződtetni, mint azt a ki csupa 
patriotismusból 9—10 ezer pengőt követel.

A színházi képezde tanári állomásaira kö
vetkező csődöt hirdettek.

3. Aligazgató, ki egyszersmind tanár is leend 
s ki az egész tanodát müértőleg vezetendi — ezer 
forint évi díjazással.

2. Két szinpadi tanár; az egyik komoly, a 
másik vig szakmára — ötszáz forint évi fizetéssel.

3. Két énektanár —• 6C0 fr. évi fizetéssel.
4. Egy zongoratanár 500 fr. évi fizetéssel.
A tantárgyak, melyek a szinpadi tanárok 

közt — képességük szerint — lesznek felosztan- 
dók : a) Magyar nyelv s költészet, b) Dramatur
gia. c) Történelem, kiválókig az elismert jelességii 
színmüvek története s az illető korszakok körül
írása. —- d) Archaeologia. e) Ethnographia. f) 
Szenvedélyek fokozatos emelkedése, a jellemek 
tökélyes felfogása s értelmesitése, szereplés, szin 
padi gyakorlat és honosság. Szóval, a gyakorlati 
színészet.

Idegen nyelvekben okvetlen szükséges any- 
nyi jártassága az illetőknek, hogy a darabokban 
előforduló idegen szavakat s neveket helyesen ki
ejteni taníthassák.

Az énektanárok egyike, a hangjegyek biztos 
és szabatos eltalálásán kívül, a férfi s nö karéneke
sek, másika a férfi s nő magándalnokok kiképzé
sére nyerendi tanári állomását. -— (Azt hiszem, 
hogy a mely énekmester a kardalnokokat a hang
jegyek biztos s szabatos eltalálására megtanította, 
tökéletesen bevégezte munkáját, s ennél fogva 
nem értem az előbbi fogalmazást: a hangjegyek 
biztos szabatos eltalálásán kívül. Egészen más ez 
a magándalnokokra nézt, kik csak ekkor kezde
nek igazán tanulni. — Vagy tán a kardalnokok 
tanára egyszersmind színházi karmester is lesz ? 
Vagy a plastica is körébe fog tartozni?)

A zongoratanár kötelessége leend a fi és nő 
magánénekeseket, úgy szintén ügyességükhöz 
képest a fi- és nő- karénekeseket is tanítani. — 
(Utóbbi jegyzet szükségtelen mert nemcsak akar-, 
hanem a magándalnokokat is ügyességükhöz ké
pest kell tanítani. Vagy tán annyit tenne ez, hogy a 
kardalnokok a zongora tanulást nélkülözhetik is? 
Ha a kardalnokoknak némi zenei fogalmuk van, 
annál könnyebben tanulnak énekelni, azaz a han
gokat biztosan eltalálni, sőt e nélkül nem is lehet. 
Ennélfogva, akarom hinni, hogy ama kifejezés ki
vételes esetre czélozna.)

A színpadi tanár hetenkint 12, a zongora, 
valamint az énektanárok is hetenkint 18 órát, s 
pedig az utóbbiak délelőtt tartoznak tanitni.

Föltéve, hogy egy olyan aligazgató találko
zik, ki a fennirt követeléseknek meg tud felelni, 
kérdés : vajon lesz-e kedve ezer forintért minden 
perezét az intézetnek szentelni. Mind a mellett, 
hogy ma a művészet nagyon olcsó s minden má
sodik müértönek tartja magát, egy valódi szakér

tő, ki necsak szobatudós legyen, hanem jeles ta
nító, sokkal több verítékezésbe s áldozatba kerül, 
hogy sem ezer forinttal meg lehetne fizetni.

Mellőzve a szinpadi tanár munkakörét s dí
jazását, erős meggyőződésem, hogy a más három 
tanár csak abban az esetben tehet jó szolgálatot, 
ha az intézetnek nem lesz több növendéke, mint 
a hány leczkét adnak naponként az illető tanárok, 
kíméletet, igaz, lehet tanitni egyszerre többeknek 
is, de a gyakorlat sokkal több időt igényel, mint 
hogy naponként nehány pereznyi magánoktatás 
kimerítő lehetne. Vagy tán a gyakorlatot is egy 
szerre fogják tanulni ? Ez mehet oly vállalkozá
soknál (mint pl. a magánintézetek) hol a haszonra 
van legtöbb súly fektetve, s a haszon abból áll, ha 
minél több tanuló fizet minél kevesebb időt; de a 
tapasztalás bizonyítja, hogy az ily intézetek nö
vendékei semmit sem tanulnak, vagy annyit soha 
sem a mennyit a nemzeti színház növendékeitől 
igényelni kell. — Engedjük meg azonban, hogy 
ajánlkoznának oly kitűnő tehetségű tanárok, kik 
csudatételre is képesek, vajon vállalkoznának-e 6 
s 500 forintért, holott, ha az ily jeles egyének 
magán leczkéket adnak, sokkal több jövedelmük 
van. — Az intézet tanárai legyenek minden órá
ban az intézet tanárai; legyen tisztességes jöve
delmük, hogy ne szoruljanak rá — mint egynémely 
nyilvános intézetnél láthatni — mellékes jövedel
mekről gondoskodni, s e miatt a föczélt elhanya 
golni. Az intézet tanárai nagy felelőséget vál
lalnak, holott a magán tanítók ezzel nincsenek 
terhelve. Mind ebből a következik, hogy nehezen 
fog valamire való tanár oly felelőséget vállalni, 
mely nagy munkába, sok időbe kerül s roszul van 
jutalmazva. — Lehet, hogy az intézet alaptőkéje 
nem fedezi az ily kiadásokat. — Ez esetben jobb 
kisebb körre szorítkozni, vagy várni, míg a kivitel 
lehetséges lesz. — Annyival inkább, mert a legjobb 
esetben sem várható,hogy az intézet növendékei né
hány év előtt nyilvánosságeléléphessenek.— Ellen 
kezö esetben az intézet sem fog egyebet felmutatni, 
mint a gyenge magántanítót, kik nem művészeket 
hanem papagájokat képeznek. így természetes, 
hogy mind a magán- mind a kardaínokok hosszas 
idő alatt, nagy fáradsággal tanulhatnak be egy- 
egy uj operát, hiányosan, mint a hogy szájból ta
nulás által lehetnek képesek.

B A R T A L U S ISTVÁN.

V E G Y E S .

— A közbejött húsvét ünnep miatt az akadémia 
hétfőn nem tartott ülést. Csütörtökön (márcz. 31.) 
Összes ülés volt, melyen a Karácsonyi díjra pályá
zott müvek felöl olvastatott fel a bírálói vélemény. 
Az előadó, Bérczy Károly lev. tag, indokolt és 
terjedelmes jelentésében, megemlítvén a biráló bi
zottság kebelében támadt vélemény különbséget, 
mely szerint két tag a jutalmat (200 arany) a „Jó
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zsef császár“ cziinü tragédiának kiadatni kívánta, 
de a többi három e müvet nem találta átaiános 
becs szerint méltónak a jutalomra ; — előterjesz
tő először a kisebbség, majd a többség indokait a 
darab mellett és ellen. Abban azonban mind az öt 
bíráló megegyezett, hogy a „József császár“ czi 
mü darab, mint sok tekintetben jeles munka, di
csérettel emlittessék, sőt négy szavazat, hog;y a 
„Katalin“ czimü is, kiemeltessék. — Mindazáltal, 
a dij nem lévén odaitélve, a jutalom ki nem ada
tik, s a jeligés levélkék felbontás nélkül mentek tűz
be. Két év múlva 400 arany lesz a Karácsonyi-dij.

* A magyarországi müegylet ez évi sorsolá
sát f. hó 30-ikán d. e. 10 órakor tartja saját helyi
ségében. A ICO darabból álló nyereménytárgyak 
mind láthatók már a kiállításban, s köztök igen 
szépek vannak. Legértékesebb (100 arany) Du- 
naiszky Sámsont és Delilát ábrázoló gypszcsopor- 
tozata, utána (400 frt) Jansen József Nyári tájké
pe. Részjegyek, melyek a nyereményekre játsza
nak, s melyek után az idei mülap — Zrínyi Ilo
na, Madarásztól — esik, e hó 25-ikeig mindig 
kaphatók a mütárlati irodában és az ügynököknél 
5 fr. 25 krjával.

* Alig végzé el Tausig hangversenyeit a 
a nemzeti szinházban, már Couqui k. a. lépett, il
letőleg lebbent föl, az előfeges jelentés szerént teg
nap, a „Farsangi kalandok“-ban. Ha jól emlék
szünk, a t. művésznő, tavalyi ittlétekor, még bizo
nyos szigorú és komoly kritikust is elragadott láb- 
müvészetével.

* Wagner Sándor egy nagy frescovázlatot ké
szített az új redout számára, mely Mátyás lako
dalmát ábrázolja. Than Mór az említett Szép Ilon
kán dolgozik, s mint mondják Heinrich Ede és 
Orlai Petries is készitnek vázlatokat.

— Kövérné Komlóssy Ida asszony még 
egyre panaszkodik quasi elbocsáttatása, azaz al
sóbb fizetési fokra helyezése ellen. Mi a dolog ér
demébe nem szólhatunk, de annyit kimondunk, 
hogy miután a nevezett művésznő 22 év óta 
tagja a színháznak, méltányos volna vele a dolgot 
úgy egyenlíteni ki, hogy a színháznál még egy 
pár évig maradhasson, addig legalább, mig a 
nyugdíjazásra kellő évszámot betölti. Ajánljuk az 
illetők figyelmébe.

* A bazar és műkedvelői előadások tiszta 
jövedelme eddigelé 50573 frt. Amarra még a na
pokban is történtek utólagos ajándékok. Ugyanitt 
legyen megemlitve, hogy a főkanczellár ő exc. 
a pesti kenyérosztó bizottmánynak ezer forintot 
küldött a bécsi magyar technikusok által rendezett 
hangverseny jövedelméből; a szarvasi nők, gr. 
Bolza Anna indítványára, házról-házra járva 1200 
frtot és 40 mérő gabonát stb. gyűjtöttek ; az egresi 
kaszinó egylet pedig e hóban nagy hangversenyt 
rendez ugyancsak a szükölködők javára, melyen 
Hollósy Kornélia asszony is közre fog működni. 
Egy szóval — hála isten — se’ végese hossza az 
ilynemű újdonságoknak,

* A Pesti Hírnök szerkesztője, gr. Széchenyi 
István egy még kiadatlan német munkáját fedezte 
föl, s ez: A magyar közjog rövid vázlata, történeti 
kifejlődésében. Ä feltaláló, mint jelenti, magyar 
nyelven Í3 ki fogja adni e mindenesetre nagybe
csű munkát.

* Az emlitett „Magyar Képzőművész“ czimü 
festészeti, szobrászati, építészeti és szépirodalmi 
szaklap e hóban csakugyan megindul s havonkint 
kétszer fog megjelenni. Munkatársai Alexi, Ko
vács Mihály, Barabás, Madarász, Than Mór, Zi
chy Antal, Telepy, Marasztoni stb. lesznek. E lap 
nálunk igazán „hézagot tölt be“ -s igy méltán 
ajánlhatjuk a képzőművészet barátainak. Szer
kesztője, mint már irtuk, Maszák Hugo lesz, ki a 
journalistica terén már nem ujoncz.

* B. Jósika Miklós a „Fv. L.“-ban megje
lent regényének tiszteletdijából 50 frankot utal
ványozott Mezey Józsefnek, a szembajban szen
vedő festésznek. „Ha a hazai ínségben levőket — 
írja derék i’egényirónk az emlitett lap szerkesz
tőségének — úgy segíthetném, mint óhajtanám, 
bizonyosan tenném ; de mivel a kevés a százezrek 
közt eltűnik, mint egy csöpp viz a tengerben, azt 
hittem : jobb, ha e kis összeget egy embernek 
adom, mivel nagyobb ínséget senki sem szenved, 
mint a festész, kinek szeme veszélyben van.“

* Degré Alajos uj regényt irt, melyet, a la
pok szerént, Ráth Mór fog kiadni. Igazán szép e 
vállalkozó kiadótól, hogy a szükség idején is oly 
buzgalommal folytatja kiadásait, mint talán egyik 
sem üzlet-társai közül.

* Tompa Mihály egyházi beszédei 2-ik kö
tetének kiadója fölkéri ivtartóit, hogy előfizetései 
két mielőbb küldjék be hozzá, mivel a mű már a 
legrövidebb idő alatt kikerül sajtó alól, azontúl 
pedig csak a magasabb bolti áron lesz kapható.

* A „Várad“ czimü segélykönyv szerkesz
tője is ugyan e felhívást intézi előfizetőihez. Mint 
a felhívásból látjuk, eddigelö már 1500 frt gyűlte 
könyvre. Igazán remény feletti eredmény.

* Imrik József és Hartleben s társai előfize
tést hirdetnek „Az egyetemes magyar- erdély- és 
horvátországi kath. egyházi névtár második évi 
folyamára,“ 2 frt 50 krjával Az előfizetések, vagy 
csak aláírások, e hó végéig küldendők be Hartle- 
ben könyvkereskedésébe, Pesten, vácziutcza.

* Az erdélyi reformált egyház jun. 5 ikén, 
az ez idei, Kolozsvárt tartandó zsinat alkalmával, 
kettős emlékünnepet ül. Egyik Kálvin halálának 
300-ados évnapja, a másik Alexius vagy Madár 
Dénes emlékünnepe, ki 1564 apr. 13-án, az enyedi 
disputatio alkalmával, az addig egységes protes
táns egyház különválása után első ref. püspökül 
választatott meg.

* A „M. S.“ párisi levelezője jelenti, hogy 
B. Apraxin Julia első nyilvános fellépte a Théátre 
des jeunes artistesben végbement, még pedig a 
leghatározottabh sikerrel. Szerepei „Phaedra“ és
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a „Párisi naplópó“ voltak, a legnagyobbszerü tra- 
gicum a leggyermekesebb comicuramal. „B. Apra- 
xinné — írja a tudósitó, oly tökéletesen tüntette 
elénk Racine hősnőjét, s oly ügyesen vázolta 
az utezasuhanczot, hogy a legkényesebb bíráló is 
tökéletesen ki volt elégítve.“ Csak kár, hogy a 
mellék szereplők a lehető legügyetlenebbek vol
tak , sőt a „Művésznő álma“ czimü egy felvoná- 
sos vígjáték előadását (a grófné saját müve) félbe 
is kellett szakítani, épen a rósz szereplők hallat
ban ügyetlenkedése miatt. De azért a taps viharos 
volt és koszorúk sem hiányoztak.

* Most jelent meg Párisban azon nagyszerű 
díszkönyv, melyet már egyszer emliténk, II. Sán
dor és neje Mária Alexandrowna koronázási em
lékére. A 27<j láb széles s 3 láb magas album ki
állításánál úgy látszik a volt a főszempont, hogy 
minél drágább és pompásabb legyen, s benne is 
van a mit szépet és drágát csak a nyomdai luxus 
ez időtt elé tud állítani. 19 óriási színes kőnyoma
tot foglal magában, Zichy, Jimm, Soriéul és Blan
chard rajza után, melyek a czár bevonulása s koro
názás mozzanatait és az ünnepélyeket ábrázolják. 
Azon lap, honnan e hirt veszszük,különösen kiemeli 
Zichy képeit,ki mint tudjuk hazánkfia, és a czár ud
vari festésze. A könyv ára 240 tallér, de mint az em
lített lap megjegyzi, loyalis muszkának kell az em
bernek lennie, hogy minden utógondolat nélkül 
gyönyörködhessék e pazar fényben , és hogy fel 
ne sóhajtson, hány igazán művészi és tudományos 
munkát lehetett volna ez egy czifraság költségei
vel kiadni.

* Anglia ez évben, a Shakespeare-ünnepen 
kívül fíogarth W. száz éves születésnapját is

megüli, ki 1764 October 24-én született. Az an
gol művészi körökben nagyszerű előkészületek 
történnek e napra.

* A Shakespeare-irodalom 1591—1830-ig 
792 kötetet tett. Ezek közt volt 82 összes kiadás, 
egyes darabok kiadásai mintegy 400, magyarázó 
és commentáló munka 280, pseudonym darab 33 
stb. De 1830 óta sokkal nagyobb terjedelmet vett 
ez irodalom, különösen most, az emlék-ünnep kö
zeledtével, úgy hogy most egy teljes Shakespea- 
rei könyvtár 2000 munkánál többet foglalna ma
gában.

* A toulousei academiához az idei vers-pályá
zatra 610 kisebb-nagyobb vers, 94 oda, 43 poéma, 
5 levél, 1 oratio versben, 3 pásztori költemény, 
45 idyll, 88 elegia, 14 ballada, 73 mese, 87 sonett, 
25 hymnus, 8 oratio prosában és 93 vegyesnemii 
költemény érkéz út be. Elég; — különben nálunk 
is volt 35 ballada.

* Heine minden munkái most jelentek meg 
franczia kiadásban, M. Levynél, bevezetésül egy 
nagy tanulmánynyal Gautier Theophiltől, Heiné
ről. Politicai, művészeti és socialis életi levelei pe
dig már 5 franczia kiadást értek.

* A múlt hóban egy uj misét játsztak el Ros- 
sinitől Párisban, gr. Pillet-Will palotájában, minden 
rendű és vallásu hallgatók előtt. Jelen voltak 
Drouyn de L’ huys, a pápai nuntius, Dsemil pasa, 
két Rothschild és Pereire, Meyerbeer, Auber stb. 
A mű kéziratára, szerző saját kezével, a követ
kező szavak voltak felírva: „Remélem, e misémet 
minden bűnömért beszámítják odafenn, s meg
nyitja számomra a paradicsom kapuját. Amen.“

ÜJ KÖNYVEK. *)
SZIKLARÓZSA. R egény Apafi Mihály erdélyi fejede

lem korából. Irta Jósika Miklós. I—IV kötet. K8r. 
242, 208, 207, 203 11. Ára a négy kötetnek 4 forint. 
(Rátk, P est.)

B U D A  H A L Á L A . Hűn rege. Irta Arany János. A m. 
akadémia által N ádasdy-dijjal jutalm azott mű. 248 
1. Ára 2 frt. Vászon kötésben 2 frt 80. D iszkötésben  
3 ft. (Ráth, P est.)

ZÁCH FE L IC IÁ N . T ragédia, négy felvonásban. Irta 
Bajza Jenő. Az elhunyt ifjú kpltő V ER SEIV EL  
kiadta Zilahy Károly. 8r. 114 1. Ára 60 kr. Nyom at. 
Em ichnél. (Osterlamm, Pest.)

PUSK IN KÖLTŐI BESZÉLYEI. Fordította Cserényi 
Imre. K iadja Zilahy Károly. Ára 20 kr. 8r. 27 1. 
(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.

NYÍLT l e v e l e z é s .
T. M — Hanva. M egérkezett a kis csom ag?
B. Z. urnák. itt. Bajos ám közleni, nem annyira benső 

szint külső akadály miatt,
T. L—ó, helyben. Vettük a küldem ényt.
Cs. S. Peél. Kaptuk a levelet. Ú gy teszünk. A „magán 

alkalom “ fölférne, de nem akarunk visszaélni a sz í
vességgel.

„Mióta gyermekjáték im.“ — Ez is még csak gyerm ek- 
játék .

H. Bagos, D. A. urnák. K ívánsága szerint cseleked
tünk.

T A R T A L O M .
Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S. 

— Hymnus. Medgyes L. — Pár lap egy  régi krónikából- 
P. Szathmáry K. — H ellász fia. Szél F. — A foltozó var
ga. (Irta görögül Vallindasz.) Télfy J. —  Társadalm unk
ról. Z. A. — Külföldi szem le. — Zene. Bartalus I. — Ve
gyes. — Uj könyvek. —  N yilt levelezés.

P f  Teljes számú példányokkal még' szolgálhatunk.
Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad- könyvnyomdásznál.



KOSZORÚ.
M e g je le n ik  hetenkint 

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

HETILAP
A  SZÉPIRODALOM  S Á T A L Á N O S MIVELTSÉG- 

K Ö R É B Ő L .

E lő f i z 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 ÉVFOLYAM. ÁPRILIS 10. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 15. SZÁM.

AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

(Folytatás.)

Emlékezzünk meg, mily különbség 
van a két időszak közt, — a két föntebbi 
század társadalmi élete és a miénk között; 
és nem fogjuk kárhoztatni a főurak iránti 
viseletűkért remekiróinkat, s az utóbbkori 
literatorokat, kik néha nagy urak ajtain 
zörgettek, még akkor is, midőn más osztá
lyok voltak már müveitek és irodalomhoz 
vonzódók.

De ezen nézetünk mellett is lehetetlen 
meg nem jegyeznünk , mily alakban tűnt 
fel egy-egy irodalmi ember azon időkben, 
mikor az igen magas és elszigetelt aristok- 
rata oly nagy távolságban állott az általa 
kegyelt és körében élt tanult embertől. 
Ú gy látszik, hogy a társadalmi élet látkö- 
rének egyik széléről nézett amaz emer
re át, nem lévén még akkor elterjedve 
az ujabbkori eszmék a „szellem vezetői
ről“, — a „civilisatió előlialadásáról“ s 
átalában az emberi fajok tökélyesedhetésé- 
ről. Oly formán nézhették ezek a tudóst 
és szép elmét, mint egy eléggé megbízható, 
kissé tán az ő módjuk szerént nemesen is 
képzett mestereket vagy fensőbb rangú 
munkásokat, kiket elismerni s becsülni, sőt 
némelykor félni is méltó vala. Bizonyságul 
Seldenre hivatkozom, kinek, helyzetéhez 
képest, a patronussal és Íróval egyaránt le
hetett megismerkednie. „Nevetséges — 
mond ez — urnák verseket nyomatni. Hi
szen ha magán kedvtelésből versel, hagy- 
ján; de kinyomatni bolondság. Magányá
ban hivalkodjék; de köztérre állni ki bo

hóságaival, az már nevetséges!“ — Con
greve, ki a láthatár mindenik szélén akart 
láttatni, egyszerre divatfinak és jeles írónak 
tartatni: örökösen e két összeegyeztethet- 
len sark között hánykódott. Midőn jeles 
drámáját az „Agglegényt“ irta , mely 
1693-ban nagy tetszéssel adatott elő, mond
ják, csodálatos lelki állapotban volt, „meg
osztva érezte lelkületét a szemérem és büsz
keség közt; büszke volt, hogy jól sikerült 
drámát irt, s szégyelte, hogy oly  ̂nemes
hez illetlen dolgot követett el. Állította, 
hogy csak jó kedvéből irkáit egy-két jele
netet saját mulatságául, s azt hirlelte, hogy 
kelletlenül engedett azok unszolásainak, 
kik gyötrötték, hogy a drámairásban te
gyen kísérletet.“ — »Ú gy írtam — mond 
ő maga — az „ Agglegényt“, hogy kissé mu
lassak vele felidülni kezdő beteges állapo
tomban. “

De a társadalom fejlésével a láthatár 
keskenyedik; a két szélső pont — a patro- 
nusé és iróé — közelebb jut s a kétféle 
egyéniség megfér egymás mellett. Pope 
korában már az irodalom kezd kiemelked
ni a patronusság alól, — ő volt első, ki 
tisztán csak müvei díjából élt, — a neme
sek kezdtek fellépni mint irói tehetségek, 
azonban közzé lett az előfizetés általi könyv
kiadás is, ekkor magok az aristokraták is 
Írókká lőnek, a közrendü írók pedig füg
getlenekké minden nemű pártfogóságtól, 
— bár az aláírási ívek nehány éven át 
csupán nemesek neveivel voltak betöltve.

29
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Csak fokozatosan lett az előhaladás a nem 
nemesi előfizetőkre s innen az előfizetés 
nélküli könyvkiadásra, a könyvet szerez
ni képes és hajlandó közönséghez támasz
kodásra.

Mindez nem változtatja meg az irók 
jellemét s elaljasodni épen nem hagyja azt, 
mig csak a fensőbb társadalmi helyzetbe 
emelkedés, nagy emberek becsülésére vá
gyás ösztönül szolgálhat. Swift maga, s 
ugyan nyersen, vallja ezt be, —• bár ő 
Temple lord halála után oly független volt 
minden pártfogótól, mint bármely más iró 
valaha. Mert igy szól egy Bolingbrokehoz 
irt levelében: „minden igyekezetem, hogy 
kitüntessem magamat, csak onnan eredt, 
hogy nagy czimre és szerencsére vágy
tam. Azt akartam, hogy urnák nézzenek, 
a kik felőlem igy vagy amúgy, mindegy 
a,kár jól, akár r őszül — vélekednek. Mert 
az irói dicsőség teszi azt a szolgálatot, mit 
a kék szalag vagy hatos fogat tesz.“ — 
Tehát aristokrata akart lenni irói érdem 
által. — Ha utóbb az aristokrataság er
kölcsi vagy szellemi léhaság által alásü- 
lyed, s más valami nem a körében közpon
tosuk fény és hatalom lesz az irodalom fér- | 
fiainak törekvési czélja: az irodalom jel
leme is — mint elmondók — megváltozik. ‘ 
De ha valami értéke van és marad, az j 
amaz előbbi korban alapul.

II.
Az angol szerző, kinek elmélkedését 

adtuk eddig, méltán dicséri irodalmi hatá
sáért az angol főnemességet, melynek éré- j 
nyei előttünk is eléggé ismeretesek Mon- j 
tesquieu-ből és egy nagy publicistánk egy
kori ujjmutatásaiból, ki azoknak nagy és kis \ 
erényeiről 1841 táján oly szépen tudott be- * 
szélni a magyar előkelőséghez. Elhiszszük 
hogy egyéb adatai is hitelesek és nézetei 
helyesek, miket általában az előkelőség iro- 
dalompártolási érdeméről elsorol. De az ő 
boldog hazáját sok oly balesettől megóvta a 
végzet, s igy sok oly tanulságtól is megfosz
totta, vagy megmentette, mert keserű a nem
zeteknek^ tanulság! — melyben mi, kik ön- í 
kárunkon szoktunk tanulni, sőt abból sem 
mindig, bőven részesültünk. Nem tapasztal

ták,nemismerik a nemzet küzdését az idegen 
műveltség ellen, — mikor a fejlődni szépen 
indult, de még nem erős szellemi világa 
egy nemzetnek, egy már kifejlett, de idegen 
szellemű cultura melletti megélhetéséért, 
önállóságáért küzködik. A brit főnemesség 
legfölebb egyik vagy másik nemzeti rózsa, 
a Stuart és oráni, egyaránt nemzeti párt kö
zött ingadozott. Irodalmuknak legfölebb 
színezete változott. A szellemi élet és ha
lál kérdése soha sem forgott szóban, se a 
britekre se azon nemzetekre nézve, me
lyekről az előbbiekben emlékezet van. 
Ezért bizton hihetjük, hogy minden hely
zetet nem fogott fel előbbi elmélkedésében 
s tanulságot vehetne a magyar nemzet iro
dalom történetéből, mint vesznek honosai 
gyakran a magyar nyelv, alkotmány és 
polgári állapotok megvizsgálásából.

A magyar főnemesség irodalom iránti 
érdemei is teljes méltánylást érdemlenek. 
Csaknem minden történeti családnévhez itt 
is lelkesítő emlékezetek csatlódnak az iro
dalom érdekéből is. Elmondhatni, hogy az 
újabb időkig itt is jó részben főurak párt
fogása alatt tenyésztek a tudományok; de 
épen e körülmény okozta egy ízben az iro
dalmi s általában a szellemi élet oly vál
ságát, mely a nemzet léteiét veszélyeztette.

Tekintsünk a történettanba.
A XV. századig csaknem kizárólag 

papi kezekben volt az irodalom ügye ná
lunk is mint másutt. A mesterségek, művé
szetek csillogását fensőbb műveltség nélkül 
is kedvelhetni, s az‘ ezekben gyönyörkö
dött világiak kevéssé voltak hangolva a 
komoly tudományokhoz, melyeket — még 
a világiak saját tanulmányát, a törvényt 
sem véve ki — a papság egyedárújává en
gedtek lenni. Hogy aztán ezek közt is, rang 
szerént, a főbbek a törvény, az alsóbbak a 
hit tudoraivá szerettek lenni, az mellékes 
dolog. — Azt is tudjuk, hogy Zsigmond, 
tán az idők jeleit értve, néha kíméletlenül 
is buzdította a papságot a tanulásra; de 
hogy ugyanezt a világiaktól is megkívánta 
volna, arra adatunk nem igen van. Sokáig 
volt szokásban, földi és földfeletti dolgok 
tudása végett s még ön lelke ügyében is 
igy szólni: „arra papomnak legyen gondja !w
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A XV. században, s egyenesen kimond
hatjuk, Mátyás alatt máskép kezdett lenni 
a dolog. E fejedelem, ki hatalmára, udvara 
fényére, művészet kedvellésére nézve kora 
egy uralkodójánál sem volt alábbvaló, szel
lemi előnyeivel mindeniket meghaladta. 
Szabad, nemes lelke nemcsak fel tudta az 
ismeretek akkori egész körét járni, hanem 
önálló s önmagától tevékeny is tudott len
ni. Ki ezt kétségbe hozná, ellenkezőről 
győződhetik meg ha Galeottust olvasandja 
ott, hol a kérkedő vitázó elhallgattatásáról 
van szó, vágyott a hol eloadatik, mily éles 
gúnynyal Írja le kora szent férfiainak élet
elveit. Az ő szellemi nagysága épen arra 
volt hivatva, hogy az Olaszországban tá
madt renaissance közvetítője legyen, s ho
nában az irodalmi új életet megalapítsa. 
Nem is tudom, nem volt-e hatással arra, 
hogy némely gúnyiratokban fakadozzék 
az elégedetlenség, mely egy kor alkonyán, 
egy más kor hajnalát sejtette és óhajtotta. 
De nekünk oly kevés adatunk van szellemi 
állapotainkról, — s még oly Írónk is mint 
Teleki volt, kevéssé tette tanulmányává 
Mátyás és kora szellemét.

Az a művelődés, mely Mátyás udva
rában honos volt s mely Olaszországból 
szivárgott át, oly vonzó és kellemes volt. 
A művészeti újúlás nem oly komor arcz- 
czal lépett elő, mint a XVI. század újítása, 
nem oly pőrén nyersen, mint a XIX. szá
zad sansculottejainak társadalomtana, vagy 
ugyané század természetbúvárainak anya
gi elvei. Nem támadt ez meg semmi gyar
lóságot, annál kevésbbé a főurak fényes 
bűneit. Nem akart ez semmi társadalmi ja
vítást, annál kevésbbé a benső élet átalakí
tását. Nem volt erkölcsi iránya, komoly
sága, annál kevésbbé fanyarsága. A latin 
szerzők, kivált az augustusi kor irói, a hí
zelgő Virgil, az aristokratiai kényelemben 
bölcselkedő, komolyság nélküli Horácz 
szellemével lépett az elő, kivált a távolabbi 
Europa nagyainak udvarában. Természete 
szerént dévaj volt. Marsilius Ficinus, az uj 
irány egyik feje, egy dicsérő beszédet irt 
a lakomák hasznairól. A lakomák, szerinte, 
a barátság meghonosítója, az élet elbájoló- 
ja. A lakomák öröme a lelket megnyugtat

ja, a jellemet hn.omítja, bennök a lélek ele
venebb szikrákat hány. Előadja a czélszerü 
lakomázás szabályait is. Ivás előtt kell, 
úgymond, beszélni a szent dolgokról, ebéd 
után a természettaniakról, —- vegyitni a 
kellemest a hasznossal, az erkölcsi beszél
getést regékkel, s zenével énekkel végezni, 
a fáradság édes enyhítőjével. Jól lakomáz- 
ni annyi, mint a Grácziák, Múzsák, Apolló 
és Platon társaságában lenni, — sőt nem 
nem kell feledni a Krisztust sem. 0  is ide
tartozik, övé a díszhely és az fentartva 
maradjon. Nem vonta ő el magát a kánai 
lakodalomból, hol a vizet borrá változtatta 
s nem lakoma alkalmával fedezte-e fel a 
sz. vacsorát. íg y  az idő egyik zászlósa, igy  
a többi. Csoda-e, hogy az ily vidám arcz- 
czal ajánlkozott tudomány és szépirodalom 
bebocsáttatást nyert a vidám ragyogó kö
rökbe, s ott jellemét sőt vig tudomány ne
vét — gaya scienza — sokáig fentartotta. 
sőt a szép melléknévben máig is megtartja, 
— kivált ott, hol az a másik sötét komor 
alak, a melynek Savonarola volt első sze
rencsétlen képviselője — nem jelentkezett, 
vagy ha igen, röviden elutasittathatott. — 
Szépen megfértek ezzel a kor divatos ta
nulmányai vagy azon szédelgések is, me
lyekre a módszertelen tanulás vezetett, az 
alchymia, mely aranyat csinált volna s a 
bölcsességkövét kereste, melynek a nagy 
emlékezetű Oláh Miklóson kívül egy másik 
hive, egy János nevű erdélyi származású 
szerzetes van tudva, ki míg a bölcseség- 
kövét egy tekintélyes alchymista szabályai 
szerént kereste, bolondúl eltékozolta szer
zete vagyonát, — csillagjóslás, a nagy 
hadvezérek eme kedvencz tanulmánya, Má
tyástól Napóleonig. Mintha minden nagy 
lélek saját személye számára kijelentést 
akarna az egektől kicsikarni; s az eget is 
megostromolni, miután a földet megostro
molta. Ismeretes dolog,mint kérdett tanácsot 
Mátyás Bécs ostroma előtt s máskor is a 
budai lelkésztől, csillagjóslójától, — kit ép 
e czélból tartott közelében, — s mint je
gyezte fel az utókor a jóslatot és annak be
teljesedését. Mert beteljesedett, mintLenor- 
mandé és sok ezer más.

A felébredt szellem ezen vonzó sőt
29*
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csábitó alakja okozta, hogy Mátyás udva
rában az idegeneken kívül sok magyar főur 
volt a műveltség avatottja. Történetíróink 
szép sort számlálnak el belőlök. Külföldi 
egykori könyvek ajánlólevelei, előszavai 
sok szép bókot részökre. Mert volt akkor 
és azután is nem kevés ideig valamely sa
játságos udvariassága a tudósok nyelvének, 
közlekedési módjának, mely a régi Rómá
ból eredt le. Kifogy hatlan a stil a ragyogó 
szólásokban, a tudomány és szépirodalom 
körüli érdemeket nagyítva magasztaló ki
fejezések változtatásában. A stil folyama 
megáradt s vitte magával a gondolatot, a 
gondolkozót és az olvasót is ; úgy hogy a 
himes szavak, a szivárványos buborékok 
vagy a phrasisok lepkeszállongása között 
lehetlenné vált felismerni a valót s kita
lálni, hogy utóbb is mi érdeme van hát va
lamely Maecenásnak vagy újkori Horácz- 
nak. Annyit még is biztosan kivehetni, ha 
nem a budai vig tudóstársaság emlékha
gyományaiból, mi egy sokáig fenmaradt s 
tán ma is Münchenben lévő' boroskelyhen 
s nehány ügyes versen kívül, igen kevés, 
— és nem Janus Pannoniusból, ki kevés 
nemzeti érzést lehelt verseibe — hanem a 
legkomolyabb adatokból, hogy előkeló'ink 
legnagyobb része méltó volt vagy az akart 
lenni királyához s oly müveit a tudomá
nyokban, mint akkor lehetett. E nemzedék 
öntudatlanul s csak úgy lakomázás vagy 
latin verselés és szónoklás közben is jól 
előkészült arra, hogy a világosodást elfo
gadja, elsajátítsa a |következő században.

Valóban a XVI században, a sok vi
szály zaklatásai s a háború zaja közben is, 
sok főúri váriakban találunk tudósok s tudo
mányos törekvések gyülpontjára. Az Olasz
honban kiképzett N ádaséi, a Percnyiek és 
mások udvarában és jószágain nem egy tu
dós ember dolgozó szobája, sőt olyhelyt 
könyvnyomdája is volt. Biztosan 'állíthat
juk, hogy a mit e kor mindkét magyar ha
zában irodalmi téren adott, azt főuraink 
ótalma alatt és azok segélyével adhatta. 
Nem egyre illik közülök, mit a krakói 
könyvnyomdász Frangepán Katalinnak oly

szépen ir. Tudva van mit cselekszel. Ud
varod mintegy iskolája a kegyességnek. 
Hazai nyelveden akarod az erkölcsök eme 
nagy mesterét megszólaltatni, s honosaid
hoz beszéltetni. Mennyivel nemesebben té- 
szesz, mint sok előkelő nők és férfiak él
nek. Az vagy tiéidnek, mit neved is jelent: 
kenyérosztó. Ama kenyeret osztod, mely 
mennyből száll alá. . . Mit ez időben a szel
lemi éledés ügyéért tettek, iskolákat állítva, 
tanulva, taníttatva, sőt néha tanítva is : az 
örök dicsősége marad a nemzetnek s na- 
gyainak. — Ki merné mondani, hogy ez 
mindig önzetlenül történt? Sokszor anyagi 
hasznot adott a kegyelség, sokszor urada- -V. 
lom nyerésére czélzott az irodalmi vagy 
tanügyi védurkodás. Az ököljog korának 
sok nyomait lelnők fel előkelőink életében, 
ha úgy ismernők az akkori erkölcsi és tár
sadalmi viszonyokat, mint kellene. Ezt ke
seregték is íróink bánatos énekeikben, ezt 
panaszolta Tinódi s utóbb is ez adott alap- 
gondolatot Zrínyi nagy eposzához. De zak
latott kornak sokat elengedhetni, s forron
gás ideje soha sem lehet oly bűnök nélkül, 
minőkre nyugodalmas viszonyok közt nincs 
szükség és alkalom, — melyeket a jelen el 
nem ismer, de az utókor beszámít s igen 
helyesen is cselekszi.

Annyi azonban igaz marad, hogy e 
harczos urak a kedvezőtlen időkben oly  
alapot vetettek a hon tudományos műve
lődésének, mely nélkül az ma sem volna 
úgy mint van , — s társadalmi utón esz
közlék azt, mit országosan nem lehetett, se 
akkor se utóbb sokáig, és a mi, ha orszá
gosan vagy kormányilag történik, a társa
dalmi szabadság egy jó részben áldozatul 
eshetik. Nagyszerű nemzeti költészetet nem 
teremthettek; erre még akkor nem volt 
meg a kellő műveltség vagy a kedélyek 
nem voltak hangolva; de a tudományos 
irodalomnak jeles kezdetét, a történeti és 
vallási, sőt a szabadabb természetű lyrai 
költésnek is szép emlékeit hagyták fen, s 
a legjelesbek utóbbi nemből épen főúri 
egyének elmemüvei.

(F oly tatjuk.)
IMRE SÁNDOR
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B O R B Á L Á H O Z .

I.

Óhajtanám, egész világ 
Hogy oszsza hő szerelmemet,
Azt illatozza a virág,
Azt hirdessék a gyors szelek,
A napsugár a csillagok,
Minden......... némán csak én legyek,
Mert hogyha szólni akarok:
Szivem szorul, szavam remeg. —

II.

Oh, hogyha e csók forró léhe 
Eltartana egy századot,
Melyet rejt, míg ki nem meritne 
Minden bübájt, varázslatot.

Ha karjaidnak ölelése 
Mennyország lenne, kedvesem, 
Remegnék: tán előbb telik le 
Az is nálad, bár végtelen.

Nehány futó perez birtokom csak ;
A mily futók oly boldogok —
Mert e perczekben századoknak 
Üdve s egész egy menny ragyog.

Szeretjük egymást kedvesem,
Szeretjük egymást végtelen,
S mégis csak búsohaj 
Mi játszi dal s rózsák helyett 
Végig zokog utunk felett,
Mint sorstól gúnykaczaj.

Szivem mint elkényeztetett 
Gyermek soh’sem elégedett;
Többet, többet óhajt —- 
A félbirásnak kínja öl,
Fut a jelen, jövöm gyötör 
S felhőt félémbe hajt. —

Te meg — mint félénk röpke méh — 
Egy árny, egy semmi jő elé 
S azonnal elriad —
Bezárod nyíló kebledet 
A sugárnak, mely éltetett,
Egy hüs szellet miatt. —

Ha majd e dús kor elveszett 
Mosolvgunk önmagunk felett,
Hogy oly balgák valánk ;
De e mosolyban köny ragyog,
És a világ kaczagni fog,
Melyért azt áldozánk.

MADÁCH IMRE

III.

S I G N O R A  R O Z E T T I .
— Novella. —

August. 15-kén 1851.

Egyedül vagyok , egyes-egyedül a 
háznál, az öreg szakácsnéval, Marissal, s a 
franczia tanitóné Mademoiselle Lemaít- 
re-rel.

Látom, hogy roszul fejeztem ki ma
gamat, mert a ki más két személylyel 
együtt van egy háznál, az nincsen egyes- 
egyedül — de szellemileg értettem a mit 
mondtam; és valóban, a szakácsné s a fran- 
czai tanitóné jelenléte daczára annyira 
egyedül, annyira elhagyatva érzem maga
mat, mintha Robinson Crnsoe-ként lakat
lan szigeten volnék — még pedig Freitag 
megjelenése előtt.

Ma születésem napja— tizenhatodik éve
met töltöm be; nincs senki a ki kedves aján
dékokkal lepne meg — nincs senki a ki jó 
kivánságokkal árasztana el! — Azt hiszem, 
ha itthon volnának is mindnyájan, még 
sem tadná egy se közülök, hogy augusztus 
1 5-kén születtem.

Hol s minő körülmények közt, magam 
sem tudom — s talán nem is fogom tudni. 
Anyámat, atyámat nem láttam soha. Azt 
mondták nekem, csecsemő valék midőn 
mindketten meghaltak.

Nevem Erdösi Róza; ki volt atyám s 
anyám, hol s miből éltek ? — titok előttem. 
Rokonaim nincsenek; gyermekéveimet falun
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töltöttem, egy tiszttartó özvegyénél, ki jól 
bánt velem — de nem hiszem hogy nagyon 
szeretett volna.

Midőn körül-belül hét éves voltam, 
gyámanyám egy napon legújabb ruháim
ba öltöztetett, mondván, hogy vigyázzak 
magamra, mert a tutorom meg fog látogat
ni. Nem volt szabad játszanom, nehogy 
összerücsköljem, beszenyezzem ruhámat; 
untam magamat és elaludtam.

Egyszerre gyámanyám fölrázott ál
mámból, s mikor fölébredtem, egy magas, 
száraz, öreges ur állt előttem. Ez volt a tu
torom.

Kérdezte mit tanultam, mit tudok ? ez 
édes kevés volt; kissé olvasni és Írni, kötni 
és varrogatni; ebből állt minden.

Magammal foglak vinni, Póza — szólt 
a száraz ur komolyan, Pestre, nevelő in
tézetbe; azt hallom jó gyermek vagy, s 
remélem az intézetben is jól viseled ma
gadat.

Nem értettem a száraz úr beszédét, 
nem tudtam hol van Pest, s mi az mit ne
velőintézetnek nevez; csak annyit értet
tem, hogy gyámanyámat el kell hagynom, 
s jajgatni kezdtem.

Erre az idegen úr elhagyta a szobát; 
gyámanyám ölébe vett és csitított; aztán 
egy darab lágy kalácscsal s pár szép kaj
szin baraczkkal elfelejtette velem búmat.

Másnap reggel sokkal korábban a 
szokottnál költöttek fö l, s miután gyám
anyám felöltöztetett s egy kis meleg tejet 
adott reggelire, szekérre ültettek, az idegen 
úr mellé, s mielőtt tudtam volna mi törté
nik velem, a lovak megindultak, s nem so
kára távol voltunk már a falutól.

Egyedül találván magamat az idegen
nel, mocczanni sem mertem félelmemben. 
Oly nehéz volt szivem, — oly igen nehéz! 
De még arra sem lön elég bátorságom, 
hogy könyekre fakadjak.

Párszor megálltunk — a lovakat etet
ték itatták, mi is ettünk ittunk — aztán 
ismét szekérre ültünk s tovább haladtunk. 
Késő este volt midőn egy nagy városba 
érkeztünk — azt mondta nekem az idegen 
úr hogy ez Pest.

A szekér végre valami tágas kapu alá

hajtott, s az idegen véget nem érő hágcsón 
föl vezetett, szépen butorzott szobába, hol 
egy öreg nőcseléd várni látszott.

Fektesse le a gyermeket — szólt az 
idegen, de elébb adjon neki egy kis vacso
rát; holnap a nevelőintézetbe vezetem ; ma 
erre már igen késő az idő.

A némber engedelmeskedett, de duz
zogva. Egy kis hideg tésztát s gyümölcsöt 
adott — aztán lefektetett s egyedül ha
gyott egy nagy, sötét szobában.

Féltem e sötét hézagban, és sírni kez
dettem — de nem mertem hangosan. Vég
re a fáradság erőt vett rajtam s elaludtam.

Mikor másnap reggel fölébredtem, a 
nap már magasan állt az égen s az egész 
szobát elárasztotta sugáraival.

Nem sokára azután bejött a nőcseléd, 
unszolt, öltözzem minél hamarább, s alig 
készültem el, a reggelit hozta be, mondván 
hogy a téns ur mindjárt készen leend, s in
dul velem.

Nem tudtam enni — minden oly új, 
oly idegen volt előttem; — szivem elszo
rult, s a könyek, melyeket hullatni nem 
mertem, mintha torkomba rekedtek volna.

Óranegyed múlva a nőcseléd ismét 
betoppant; — siess! — szólt elég durván 
— a bérkocsi az ajtó előtt áll, s a téns ur 
nem szeret várni.

Evvel kivezetett egy más szobába, hol 
az idegen úr, kivel utaztam, feltett kalap
pal állt az ablak mellett. Szó nélkül meg
fogta kezemet, s lehaladt velem a hágcsón. 
A kapu előtt bérkocsi várt — beleültünk 
s a városon keresztül hajtattunk, mig kül
városi utczába értünk, s egy sötét kapu 
előtt álltunk meg, mely zárva volt, mig a 
többi mind nyitva állt.

Leszálltunk, kísérőm csengetett. Pár 
perez múlva öreg nő nyitotta meg a kaput.

Szólhatok-e Bárány iné asszonysággal?
Azt hiszem hogy igen; felelt az öreg 

no — tessék csak fölmenni.
Az első emeletben csinosan öltözött 

szobaleány jött élőnkbe, s tág szobába ve
zetett, mely elég gyéren bútorozva, de el 
volt látva két zongorával.

Tessék leülni, — szólt a leány, a pam^
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lagra mutatván — tüstént előhívom Bara- 
nyiné asszonyságot.

Kísérőm a pamlagon foglalt helyet, 
én állva maradtam s kíváncsian tekintet
tem körül. Az egyik ablak nyitva állt, s 
mikor közelebb lépvén kinéztem rajta, lát
tam hogy elég tágas kertre nyílik, mely
ben húsz huszonöt kisebb nagyobb leány 
sétált, játszott, futkosott, míg egy éltes és 
két fiatal hölgy, terepélyes fa alatt, kerti 
lóczán ült, az egyik olvasással, a másik 
kettő kézimunkával elfoglalva.

Míg igy körül kémlelődtem, a szoba
leány a kertbe ért, s az éltesb hölgyhez kö
zeledve, valamit mondott neki; mire ez föl
kelt s a ház felé intézte lépteit. Pár perez 
múlva az ajtó megnyílt, s ugyané hölgy 
lépett a szobába.

Tutorom, kinek neve Berkeszi, s ki, 
úgy tudom, ügyvéd s egyszersmind vala- j 
mi nagy urnák ügyvivője, hosszasan beszélt | 
a nővel, de németül, mit akkor még nem j 
értettem: láttam azonban hogy rólam folyt 
a beszéd, mert a nő gyakran felém te
kintett.

Végre Berkeszi ur intett, hogy köze
lebb jőjek, aztán kezemet fogta meg s a 
nőhez vezetett.

Ez Baranyiné asszonyság, — szólt 
komolyan — ki ezentúl gondodat fogja vi
selni. Remélem nem fogsz semmi panaszra 
okot adni.

A nő szelíden tekintett reám, mind
két kezemet megfogta, s egy csókot nyo
mott homlokomra. Azt hiszem nem sokára 
jó barátok leendünk Róza — szólt aztán 
nyájasan. — Itt sok fiatal játszótársad 
lesz, s igy hamar meg fogod szokni uj kö- 
rözetedet.

Most Berkeszi búcsút vett s távozott. 
Engem pedig Baranyiné asszonyság leve
zetett a kertbe, hol Erdősi Róza név alatt 
mutatott be a többi leánykáknak s a két 
nevelőnének.

Meg kell jegyeznem, hogy életemben 
először most hallottam családnevemet. Fa
lun, gyámanyám házánál, mindenki csak 
Rózának nevezett, s nem egyszer vevém j 
észre, hogy egyik vagy másik a bejárók !

közöl némi szánalommal tekintett reám, 
s ezt sohajtá:

Szegény gyerm ek!
Igaza volt a jó falusiaknak; — kinek 

szülői nincsenek, az valóban „szegény gyer
m ek!u ha semmiben sem szenved is hiányt.

E naptól fogva Baranyiné asszony
ságnál maradtam, ki Pesten nagy leány- 
növeldét tart; s most is még itt vagyok, 
bár azt mondják, hogy nevelésem be van 
fejezve. Ezentúl nem fogok többé a tanu
lási órákban részt venni; csak a zongora- 
s az énekmester fog még leczkéket adni.

Egészben véve, a kilencz év, melyet e 
háznál töltöttem, nem volt kellemetlen; sőt 
Baranyiné asszonyság maga sok szívessé
get tanúsított mindig irányomban, szint
úgy a nevelőnék is. De mindamellet elég 
szomorú órám s napom volt.

Nem tudom hogyan van , de sorsom 
igen sokban különbözik a többi leányokétól, 
alkalmasint mivel nekik szüleik, rokonaik 
vannak, nekem pedig nincsenek.

Különös dolog, hogy még az árva 
leánykáknak is, kik itt nevelkedtek, roko
naik vannak, kik meglátogatják őket s 
részt vesznek sorsukban; mig nekem nin
csen senkim , de senkim széles e világon 
az egy Berkeszi uron kívül, ki tartásomért, 
ruházásomért fizet, de különben nem sokat 
gondol velem.

Tehát atyámnak, anyámnak épen 
nem voltak rokonai ? ők is egyedül álltak a 
világon mint én?

Gyakran föllobbant a pir arezomba 
mikor iskolatársaim kérdezősködtek szü
lőim, rokonaim, szülőhelyem felől, s én 
nem valék képes erre felelni, mert nem tud
tam s nem tudok semmit!

Egyszer, midőn Berkeszi ur ide jött, 
mi minden három hónapban egyszer törté
nik, bátorságot vettem magamnak, s kér
dést tettem előtte családom iránt.

Családod ? — ismételte tutorom, s ész
revettem jól, hogy zavarba jött, — csalá
dod? —■ nincsen családod Róza.

De atyámnak, anyámnak csak voltak 
rokonai ?

Nem, gyermekem; legalább nem tu
dok ezekről semmit.



ö l i ! mily szomorú ez! kiáltottam föl 
búsan — a többinek annyi rokona van, 
míg nekem egyetlen-egy sincsen!

Berkeszi ur elfordult, s d is — mint 
egykor falusi ismerőseink — azt rebegte: 
szegény gyermek!

Miért sajnál engem minden ember? s 
miért néznek le oly sokan ?

Jól tanultam mindig — magam vise
leté ellen nem volt soha panasz — épen 
oly jó sőt csinos ruhában járok mint a 
többi — miért tehát e sajnálat, e lenézés.

Sajnálni lehet engem , az igaz, mivel 
igy egyedül állok a világon; — de lenéz
ni azért? nem, nem, ez nem lehet!

Hiába töröm rajta fejemet, mais, mint 
már oly gyakran, — nem is fogok e dolog 
nyitjára akadni!

Iskolatársaim mind szívesek irántam 
— sokakhoz közülök bensőbb barátság is 
csatolt — de mindig csak, míg itt, az inté
zetben időznek. Mihelyt viszatérnekcsalád- 
jokhoz, levelezésünk lassanként megszűnik, 
s nem hallok többé semmit rólok. Tudom, 
hogy egy kettő férjhez is ment már azóta— de 
a nagyobb szabadság daczára sem látoga
tott meg engem egy se.

A szünidők alatt, mikor a többi nö
vendék haza megy, én , mivel nincs hová 
mennem, itt maradok Baranyiné asszony- 
éknál, s ezek többnyire legszomorubb 
napjain.

Baranyiné falura szokott menni, roko
naihoz, hová engem nem visz el soha; az 
egyik nevelőnő haza megy anyjához; sőt 
a cselédek is szoktak szabadságot kapni, 
úgy hogy csak hárman maradunk e nagy 
háznál: a franczia nevelőnő, én, és Maris, 
az öreg szakácsné, ki már húsz év óta van 
a háznál.

A franczia nevelőnő — Lemaitre kis
asszony — sokat jár ki ezen idő alatt; 
meglátogatja barátnéit, hontársait, — mert 
úgy látszik sok franczia nevelőnő van Pesten 
■—s én addig itthon maradok Marissalés—mi 
tagadás benne — sokszor unom magamat, 
mert ilyenkor a ház, a kert, minden minden 
oly magános, s ez elbusít, bár elég vidám 
természetű vagyok.

Ma különösen le vagyok verve, s szi
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vem oly nehéz, oly szomorú, mint soha 
sem volt. Mindent megkísértettem, hogy 
elszórjam magamat; végre egy uj gondo
latra jöttem : naplót kezdek, melybe ezután 
időről időre följegyzem életem csekély ese
ményeit.

Azt hiszem elég üres és jelentéktelen 
lesz e napló, mert életem igen csendes, el
vonult és eseménytelen.

Január 14-dilc 1852.

Előre mondtam, hogy ritkán lesz mit 
följegyeznem ; öt hónap mult el a nélkül, 
hogy e czélra tollhoz nyúltam volna.

A szünidő elmúlt, Baranyiné, a német 
nevelőnő s a cselédek hazaérkeztek, a nö
vendékek is lassanként visszakerültek, sza
porodva három-négy ujjal; s a régi élet 
újra kezdetét vette; azon különbséggel: 
hogy már most nem tanulok a többivel s 
külön kis szobácskát kaptam, a hol hálok s 
délelőtt tartózkodom, minek nagyon örülök.

Aztán azt is fel kell jegyeznem, hogy 
most többet járok ki mint ezelőtt. Ha Ba
ranyiné a városba megy vásárlások végett, 
vagy ha látogatásokat tesz, többnyire ma
gával visz; aztán párszor a színházban is 
voltam vele.

Ez ám a nagy élvezet! főleg ha operát 
adnak! — Mily fölséges dolog a zene! mi
kor Schodelné énekét hallom Hunyady 
Lászlóban vagy Borgia Lucrétiában, és 
Hollóssy Cornéliát Ernániban és az Alva
járóban — magamon kívül vagyok, és gyak
ran óhajtóm, bárcsak én is oly kitűnő éne
kesnő lehetnék mint e két hölgy.

Egyszer ilyformán nyilatkoztam Ba
ranyiné előtt, de ő nem felelt egyebet 
mint: Isten mentsen gyermekem; remé
lem jobb sorsod leend ez életben.

Már hogyan lehetne az embernek 
jobb, dicsőbb sorsa, mint a művészetnek ily 
magas fokára jutni ?

Azonban szót sem mertem többé er
ről tenni, hanem kettőzött buzgalommal ve
szem énekleczkéimet. Egyszer, mikor tör
ténetesen pár perczig egyedül maradtam 
énekmesteremmel, azt kérdeztem tőle: hi
szi-e, hogy hangom elég jó, tehetségem



elég kitűnő arra, hogy föllépjek mint éne
kesnő ?

Nagy szemeket meresztett reám, az
tán azt felelte: Igen ám ; hanem még sokat 
kellene tanulni.

Nem mertem e beszélgetést folytatni, 
tartván attól, hogy fel találja hozni Bara- 
nyinénak; hanem azóta oly szorgalmato
sán tanulok, hogy mesterem állítása szerint 
roppant haladást teszek.

Január 25-ke'n 1852.

Ma este bálba fogok menni. Már egy 
hete, hogy Baranyiné ruhát rendelt szá
momra; tegnap haza hozta a szabó. Pom
pásan áll — soha sem volt oly gyönyörű 
ruhám: rózsaszin tarlatane fehér rózsákkal 
s hajéknek fehér rózsakoszoru.

Mily furcsán fog ez nekem állni —  
nekem, ki eddig mindig oly egyszerűn va
lók öltözve! Aztán jól fogok mulatni? alig 
hiszem — hiszen nem ismerek senkit.

Lemaítre kisasszony, ki igen ügyesen 
s csinosan öltözködik, megigérte, hogy ő 
fogja hajamat rendezni; ez igen szives 
ajánlat tőle.

Baranyinéval m egyek, a bál valami 
jótékony czélra adatik; azt mondják igen 
sokan készülnek belé.

Január 26-kán 1852.

O h! mily fáradt és álmos vagyok! 
aztán minden tagom fáj, mintha megvertek 
volna. Pedig nem tánczoltam oly igen so
kat — de nem vagyok hozzá szokva, ennyi 
az egész.

A terem pompás volt; nem láttam so
ha annyi gyertyát s főleg annyi embert 
együtt. Eleinte szinte féltem a nagy tömeg
től, de aztán kissé megszoktam.

Jól mulattam-e? igen is —-  nem is.
Mindenesetre mulatságos volt annyi 

embert, s kivált annyi szépen öltözött höl
gyet együtt látni, s a gyönyörű tánczzenét 
hallgatni. De nem ismertem senkit, senkit 
a hemzsegő néptömegben, s ez elszomo
rított.

Oly magánosán éreztem magamat 
a sok ember közt; mindenki találkozott is
merősökkel, barátokkal, csak én nem.

Láttam meszirŐl egy pár régi iskola- 
társamat— leányokat, kik Baranyiné in
tézetében nevekedtek - -  de ők nem vettek 
észre, vagy nem akartak észre venni, a mi 
még valószínűbb; mert az egyik, kivel igen 
jól voltam mig az intézetben lakott, oly kö
zel hozzám haladt el, hogy ruhája az enyi- 
met érte, s még sem köszönt nekem.

Ez elszomorított s mulatságomat ron- 
tatta. Tánczoltam négyszer vagy ötször, 
de tánczosaimat nem ismertem; még ne
veiket sem tudom, egyen kívül, kit Bara
nyiné bemutatott.

Elég csinos és udvarias ember, neve 
Radnóty. Kétszer tánczoltam vele, és meg
lehetősen jól is mulattam, mert többet be
szélt másoknál.

Azt mondta, hogy Baranyinét meg 
fogja látogatni ha megengedi. Alig hiszem 
hogy tehesse, mert fiatal emberek nem jár
tak eddig a házhoz. Meg is mondtam neki, 
de csak nevette.

Egy órakor éjfél után hagytuk el a 
bált. Baranyiné kérdezte tőlem, ott akarok 
tovább maradni? de én fáradt voltam s 
örültem a hazamenetelnek.

Még sem oly fölséges dolog az ily  
tánczestély mint gondoltam; vagy talán 
csak nekem nem tetszett oly szépnek ?

Február 10-kán 1852.

Tegnap este a színházban voltunk. 
Lindát adták, s a szép zene egészen elbá
jolt. Én hol sírtam, hol nevettem. Mily 
mulatságosan játszott Benza, s mily igen 
igen szépen énekeltek mindnyájan.

Történetesen az a fiatal ember, kivel a 
minapi tánczestélyen tánczoltam, Radnóty, 
a mellettem való zártszéken ült. Nem bán
tam, mert a fölvonások közt elég mulatsá
gosan fecsegett; csak a zene közben hall
gatott volna. De örökké beszélgetett és su
sogott, pedig engem a zene s a darab tízszer 
jobban mulattatott mint az ő beszélgetése.

Február 14-ken 1852.

Tegnap vasárnap lévén, délelőtt, az 
isteni tisztelet után, sétálni jött velem Ba
ranyiné. Az idő gyönyörű volt, s elébb a 
vácziutczában, aztán a Dunaparton jártunk
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fel s alá. Radnótyval találkoztunk, s dara
big elkísért bennünket. Kérdezte elmegyek-e 
estére G. . . asszonysághoz, hol egy kis 
táncznmlatság leend; azt feleltem hogy el, 
mert G. . . asszonyság Baranyinénak jó 
barátnéja.

Este aztán el is mentünk, s ott jobban 
mulattam mint a bálban. Nem volt annyi 
ember, s a leánykák, kikkel találkoztam, 
barátságosabbak régi iskolatársaimnál. Min
den tánczot jártam, mert Radnóty, ki úgy 
látszik rokona a háziasszonynak, sok fiatal 
embert mutatott be.

Vele ismét kétszer tánczoltam, s majd
nem folytonosan mellettem időzött, mit kis
sé untam is.

Február 20:dikán 1852.

Mily különös dolog: Radnóty tegnap 
este valóban nálunk volt — pedig fiatal 
emberek nem szoktak soha a házhoz járni.

En most mindig Baranyinéval vagyok, 
s az estéket is az ő szobájában töltöm s nem 
a nagy teremben a növendékekkel s a két 
nevelőnövel.

Tegnap estefelé Baranjinét egy pár 
barátnéja láttogatta meg s az estét itt töl
tötték, a mi nem ritka dolog. De alig hoz
ták föl a theakészületet, s én épen a thea 
készítésével valék elfoglalva, midőn Rad
nóty lépett a szobába.

Azt hittem, hogy Bárány iné e látoga
tás által meg lesz lepetve s talán neheztel
ni is fog ■— de csalódtam. O úgy fogadta 
a szokatlan vendéget mintha várta volna, 
s Radnóty tiz óráig mulatott nálunk.

Folytonosan velem beszélgetett, talán 
mert én voltam az egyedüli fiatal személy 
a jelenlévők közt.

Midőn elbúcsúzott, Baranyiné azt 
mondta: remélem többször is lesz szeren
csénk, Radnóty.

olvasni szoktam fenhangon, míg Baranyí- 
né dolgozik, s ezt nagyon szeretem.

A múlt hetekben báró Eötvös Kar
thauziját olvastuk, s Jósika Miklóstól Zrí
nyit a költőt. Mind - a két könyv nagyon 
tetszett, s alig várom hogy ismét olvasás
hoz fogjunk.

Vajon nem lehetne-e Radnótyt — ha 
már itt van — arra bírni, hogy olvasson 
nekünk fenhangon, mig mi dolgozunk? ez 
sokkal mulatságosabb volna mint az örö
kös beszélgetés.

Márczius 30-dikán, 1852.

Itt van la ! mindig tartottam tőle, hogy 
e sok látogatásnak s találkozásnak kelle
metlen vége lesz, s ime — azt mondta ne
kem ma reggel Baranyiné, hogy Radnóty 
tegnap megkérte a kezemet Berkeszi úrtól.

Mily kellemetlen dolog! eszem ágába 
sincsen férjhez menni — egy cseppet sem 
vágyok reá; s most azt mondja Baranyiné, 
hogy oktalanság volna oly kérőt mint 
Radnóty visszautasitni.

Kérdeztem miért? — erre Baranyiné 
azt felelte hogy körülményeim közt alig fog 
ismét p ly  jó partié akadni.

Én ezt nem bánom — feleltem -— sok
kal jobban szeretnék pártában maradni. 
Hiszen nem szükséges hogy minden leány 
férjhez menjen.

Nem ám; hanem körülményeid.
Ismét körülményeim — gondolám s 

alig hallottam a többit -— csak szeretném 
tudni, miért oly különösek az én körülmé
nyeim. Már többször akartam ez iránt kér
dést tenni Baranyinénál, mert folytonosan 
emlegeti körülményeimet, de eddig nem 
mertem. Hanem, ha sokat boszantanak e 
férjhezmenéssel, mégis csak összeszedem 
magamat s kérdést teszek iránta.

April 2-dikán 1852.
Márczius 12-diken 1852.

Radnóty igen gyakran nálunk tölti 
az estéket, s akárhová megyünk is, minde
nütt találkozunk vele, úgy hogy már restel- 
ni kezdem a dolgot.

Olykor sokkal jobban szeretném ha 
egyedül töltenők az estéket, mert akkor

Oh! mily szomoritó, minő szégyeni- 
to! tehát azért állok tehát oly magánosán a vi
lágban? azért mellőznek engem régi nö
vendéktársaim ?

De hiszen én erről nem tehetek! Ha 
szüleim vétkeztek, ha, úgyszólván a törvé
nyen kívül esik helyzetem, az én hibám-e
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az ? — s mégis nekem kell ezért bűnhőd
nöm !

Annyit búsultam, annyit sírtam, hogy 
nincsenek többé könyeim.

Mit csináljak, oh Istenem! mit csinál
jak? Baranyiné unszol hogy fogadjam el 
Radnóty kezét, ki ismeri helyzetemet s 
mégis kész elvenni; Berkeszi ur haragszik 
hogy nem tudom magamat e lépésre elha
tározni s mohón nem ragadom e jó alkal
mat — s mégis annyira szeretnék férjhez 
nem menni!

April 15-kén 1852.

Sorsom el van határozva — végre 
engedtem — nem tudtam mit csináljak, 
miként kerüljem ki e házasságot.

Baranyiné azt mondta, hogy most, 
miután nevelésembe van fejezve, nem tart
hat engem sokáig házánál, — Berkeszi úr 
szidott — Radnóty kért és rimánkodott —  
egészen elszédültem ez örökös vitatkozások 
közt — úgy hogy végre kifáradtam s igent 
mondtam.

Minden ember azt állitja hogy okosan 
cselekedtem, mert Radnóty jó fiú, kedvező' 
helyzetben leendek, jó állásom lesz stb. stb.
— igen, de mindamellett érzem hogy nem 
szeretem, ha jó indulattal vagyok is hozzá. 
Jó barátnak, olyannak kit gyakran látok 
s kivel sokat társalgók, jó szívvel fogadnám
— de férjnek ? érzem hogy ez egészen más 
dolog, bár Baranyiné azt állitja, hogy 
gyermek vagyok s magam sem tudom mit 
akarok.

Tehát isten neki! hiszen Baranyiné 
tízszer okosabb nálamnál, bir élettapaszta
lással, s mindig jó és szives volt hozzám, a 
szegény névtelen, családtalan leányhoz.

Meglehet igaza van s én libácska va
gyok, nem ismerem az életet!

Május 25-ken 1852.

A mai nap az utolsó, melyet itt, Bara

nyiné házánál töltök. Holnap reggel tíz 
órakor lesz az esküvőm, aztán tüstént el
utazunk falura, jövendőbeli férjem jószá
gába.

Mily bús vagyok s mily nehezen vá
lók el e háztól, mely honom volt, s a jó Ba- 
ranyinétól, kit anyaként tiszteltem mindig.

Lesz-e sorsom ezentúl oly nyugott és 
béke^ ? Azt hiszem Józsi jó ember — csak 
kissé jobban tudnám szeretni. Azt mondják, 
megjő a szerelem később; adja isten! eddig 
csak barátságot érzek iránta. Meglehet 
hogy szivem nem tud másként szeretni.

Kadnót, Junius 5-ken 1852.

Nyolcz napja hogy férjnél s itt tulaj
don házamnál vagyok. Még minden uj előt
tem — majd megszokom. Hiszen az ember 
végre mindent megszok.

Nem is tudtam hogy oly tehetős va
gyok : húszezer pengő forintom van, s szé
pen kiházasitottak. Kik? fájdalom nem tu
dom — hanem világos, hogy szüleim, vagy 

| legalább az egyik, gazdag. De mit használ 
az nekem ? mindent, mindent odaadnék, ha 

I  családot s becsületes nevet tudnék rajta vá
sárolni.I

Azt mondták nekem, hogy anyám rég 
meghalt — atyám él még — de nem fo
gom ismerni soha!

Hagyjuk ezt! miért szomorítom el ma
gamat oly dolog által, melyen segitni nem 
tudok!

Férjemnek itt csinos, jól butorzott 
háza van. Kissé el van hanyagolva, hanem 
ezt majd rendbe fogom hozni. Föltettem 
magamban, hogy igen szorgalmatos gazd- 
asszony s engedelmes nő leszek. Ha köte
lességeimet lelkiismeretesen teljesítem, vég
re majd csak boldog s megelégedett le
hetek.

(Folytatjuk.) ,
JÓSIKA JULIA.
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A SZENT-IVÁN ÉJI ÁLOMBÓL.
(Mutatvány.)

HARMADIK FELVONÁS.
I. sz ín .

Erdő. A tündér királynő alva.
V aczkor, Gyalu, Zuboly , Dudás, Orrondi, 

Ösztövér j'ónek.
Zub. Mind itt vagyunk?
Vciczk. Top, top; és ez itt rettentő jó hely a 

próbára. Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a 
galagonya bokor öltöző szoba; s egészen úgy csi
náljuk, mint majd a fejedelem előtt.

Zub. Hallod e, Vaczkor?
Vaczk. No mit akarsz, buksi Zuboly.
Zub. Van ebben a mi Pyramus és Thisbéröl 

szóló komédiánkban egy is más is , a mi sehogy 
sem fog tetszeni. Egy az, hogy Pyramusnak, mi
kor magát megöli, kardot kell rántani s ezt az 
asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok 
ehhez ?

Orr. Isten bi’on’! kényes dolog.
Oszt. Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyil

kosságot.
Zub. Világért se! van egy ötletem, az helyre 

üt mindent. írjatok nekem egy prológust; a mely 
prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem 
teszünk kárt a karddal; hogy Pyramus nincs is 
megölve igazán : és nagyobb bátorság okáért hoz
zá tehetjük, hogy én, Pyramus, nem PyTramus va
gyok ám, hanem Zuboly takács. E majd kiugratja 
a félszet belőlük.

Vaczk. Jó, a prológus meglesz; nyolcz meg 
hat lábú versben kell írni.

Zub. Sohse azt! toldj hozzá kettőt: legyen 
nyolcz meg nyolcz.

Orr. Hát az oroszlántól nem ijednek meg az 
asszonyságok ?

Oszt. En tartok tőle, mondhatom.
Zub. Uraim, meg kell fontolni a dolgot. Isten 

Őrizz, asszonyok közé oroszlánt vinni; rettentő 
ám az ; mert nincs borzasztóbb féreg mint az ele
ven oroszlán ; erről tennünk kell.

Orr. Hát egy másik prológusban ő is mondja 
meg, hogy Ő nem valóságos oroszlán.

Zub. Nem úgy; meg kell mondani a nevét, és 
a fél pofája hadd lássék ki az oroszlán tarkója 
megöl; maga is szólaljon meg a nyíláson keresz
tül, igy, vagy ilyetén defectussal, mondván: „Asz- 
szonyaim, vág}7: szép hölgyeim, bátorkodom óhaj
tani, vagy esedezni, vagy könyörgeni: ne féljenek 
ne reszkessenek, itt az életem az önökéért. Hol
tig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének, 
nem, én nem vagyok afféle izé: ember vagyok 
mint más,u akkor aztán megmondhatja, hogy ő '■ 
senki egyéb mint G-yalu asztalos.

Vaczk. Jó, legyen úgy. De két bökkenő van 
még: egy az, hogy viszünk a terembe holdvilá
got; mert tudjátok, hogy Pyramus holdvilágon be
szélget Thisbével.

Gyal. Süt a hold akkor este mikor ját 
szunk ?

Zub. Naptárt ide, naptárt! keressük ki a 
naptárban; hadd lám a holdvilágot, hadd láma 
holdvilágot.

Vaczk. Igen, süt akkor.
Zub. No hát, a nagy játszó terem ablakának 

egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet 
a hold, ha tetszik neki.

Vaczk. Igen; vagy hát valaki fölléphet egy 
tüskebokorral s lámpával, és mondhatja, hogy ő a 
hold személyét kifigurázni vagy prezentálni jött. 
Hanem más bökkenő is van : fal is kell a nagy te
rembe; mert a mint az história tartja, Pyramus 
meg Thisbe fal hasadékon beszélgetnek.

Gyal. Falat pedig sohse czipeltek oda be. — 
Mit mondasz erre Zuboly ?

Zub. Hát valaki prezentáljon falat is ; legyen 
rajta egy kis mész, egy kis sár, egy kis habarcs, 
a mivel jelentse, hogy Ő a fal; és tartsa igy az 
ujjait, a nyíláson aztán susoghat Pyramus meg 
Thisbe.

Vaczk. Ha ez elsül, minden jól van. No már 
most üljön le minden ember s nézze a szerepét. 
Pyramus, kezdd el. Ha vége a mondókádnak, 
eredj ama bokor mögé; így a többi is, amint vég
szava következik.

Puek*) j'ö hátul.

Puck. Miféle rongyon-gyült lármás had ez 
Királyném nyughelyéhez ily közel ?
Még színdarab ? . . . No, hallgató leszek,
S tán működő is, ha lesz rá okom.

Vaczk. Beszélj Pyramus. — Thisbe hátrább
álljon.

Pyr. „Mint a virágok háj-illatja, Thisbe —u
Vaczk. Báj, báj !
Pyr. n— báj illatja, Thisbe:

Szép Thisbe, édes párád olyatén.
De, ha! neszt hallok : várj csak engem itt be,
Egy pillanatban itt leszek megén.“ [El.

Puck. Ritkítja párját ez a Pyramus ! [El.
Thisb. Hát én mondjam már?
Vaczk. Hogy a gutába ne ! hisz értsd meg, 

azért megy el csak, mert valami neszt hall s 
megnézi, de mindjárt visszajő.

Thisb. „Tündöklő Pyramus, te liliom-levél, 
Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa;
Te fürge fiatal, te drágakő, juhbél!

*) Tündér.
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Hü, mint a leghübb ló, mely nem fárad soha, 
Találkozunk, Py ramus, a IS ina sirján —“

Vaczk. Ninus sirján, hé. De azt még nem kell 
mondanod, azt Pyramusnak fogod felelni. De te 
csak fúvód az egész szerepet, végszavastul min
denestül. — Pyramus, végszavad elmondták; ez 
volt: „nem fárad soha.“

Visszajö Puck, és Zuboly szamár fővel.
This. O — „Hü, mint a leghübb ló, mely 

nem fárad soha.
Pyr. „Thisbéra, ha szép vagyok, tiéd vagyok 

csupán —“
Vaczk. Oh szörnyű látvány ! kisértet! csoda! 

Fussunk, urak! gyorsan, urak ! segítség!
[A játszók elfutnak.

Puck. Kergetlek, űzlek, fel s alá vezetve, 
Sáron-vizen, tüskérl-bokron, gazon ;
Majd ló leszek, majd kan, majd szörnyű medve, 
Majd meg kutyává, tüzzé változom :
S nyerít, ugat, röfög, dörmög, lobog.
Ló, eb, kan, medve, tűz, utánotok. [El.

Zub. Hová szaladnak ? Ahá! ez csak dévaj- 
kodás : meg akarnak ijeszteni.

Orrondi visszajö.
Orr. Zuboly! téged megbabonáztak : mit lá

tok a fejeden! [El.
Zub. Mit hát! a magad szamárfejét, tudod-e?

Vaczkor visszajö.
Vaczk. Isten legyen irgalmas kegyelmes ne

ked, Zuboly,! téged kicseréltek. [El.
Zub. Értem a kujonságot. Szamárrá akar

nak tenni, hogy megijeszszenek, ha tudnának ; de 
azért se mozdúlok innen akármit csinálnak. Itt sé
tálok fel s alá, s danolok, hadd hallják hogy nem 
félek. [Dalol.

A hím rigó mely fekete !
Narancs színű a szája ;
Mely szép a húros éneke!
Ökörszem piczi szárnya.

Tit. Mi angyal ébreszt a virágos ágyból?**)
Zub. Pinty és veréb, pacsirtafi,

S igazmondó kakuk:
Dalára egy férj sem meri 
Mondani hogy: „hazug!“ 

mert igazán, ki is merne tréfálni egy olyan bolon
dos madárral ? ki merné meghazudtolni, ha min
dig kiabálja is : ko-ku ?*)

Tit. Kérlek, nemes halandó, énekelj:
Fülem szerelmes ígézö dalodba,
S erőltet szép erényid ereje 
Első látásra már bevallanom,
Esküdve, hogy szeretlek angyalom !

Zab. Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka 
van rá ; azonban, igazat szólva, ész és szerelem

*) A franczia cocu.
**) Az alvó tündérkirálynét férje Oberon, megbü- 

völte, hogy az első tárgyba, melyet ébredésekor meglát, 
belészeressen. Szerte.

mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, bogy 
valamé’k jó szomszéd össze nem barátkoztatja őket. 
Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.

Tita. Te épen oly bölcs vagy, mint a minő szép. 
Zub. Egyik se biz’ én ; de ha annyi eszem vol

na, hogy ki találnék ebből az erdőből: úgy épen 
elég volna magam szükségére.

Tit. Oh, e ligetből mért kívánkozol ?
Akarsz, nem : itt maradsz, nem távozol.
Szellem vagyok, de nem közrendbeli;
Országomat örök nyár kedveli.
És én szeretlek ; jőj hát, jőj velem ;
Tündérim oldatodhoz rendelem
Hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt;
Virágágyon dalok szunnyaszszon e l;
S megfínomítom halandó göröngyöd’
Hogy szállni tudj a lég tündérivei.
Pókháló ! Moly ! Mustármag ! Babvirág !

1. Tűnd. Itt vagyok.
2. Tűnd. En is.,
3. Tűnd. Én is.
4. Tűnd. Mit tegyünk ?
Tit. Ez úrnak szépen udvarolni kell.

Ugrálni ösvényén, czikázva menni;
Szedret, baraczkot, epret néki szenni,
Szőlőt, fügét, s bármit kívánjon enni.
Vadméhe sejtjét odvából kicsenni,
Viaszkos ezombjukat mécsül kivenni,
— Egy fény bogár-szem fog gyújtója lenni — 
Azzal kisérni ágyba majd, pihenni;
Ott egy-egy lepkeszárnynyal megjelenni 
S legyezve a holdfényt, szemére menni 
Nem hagyni. Most egy bók, szépen köszönni!

1. Tűnd. Üdv, halandó !
2. Tűnd. Üdv!
3. Tűnd. Üdv!
4. Tűnd. Üdv!
Zub. Követem szépen uraságtokat. Kérem, 

uraságod neve ?
Pókh. Pókháló.
Zub. Óhajtom bővebb ismeretségét, édes Pók

háló úr. Ha elvágom az ujjamat, leszek oly bátor. 
Ön neve tisztelt férfiú ?

Babv. Babvirág.
Zub. Ajánljon, kérem, édes anyjának Babhéj 

asszonyságnak, s édesatyjának Babhüvely urnák. 
Édes Babvirág úr, önnel is óhajtók közelebbről 
megismerkedni. S az ön neve, könyörgök, uram ? 

Must.,Mustármag.
Zub. Édes Mustármag úr, jól ismerem az ön 

türelmét: az a semmirekellő óriás marhaszelet sok 
nemes urat fölemészt az ön családjából. Mondha
tom, nem egyszer könnyet facsart szememből az 
ön rokonsága. Óhajtom bővebb ismeretségét, ked
ves Mustármag ú r!

Tita. Jerünk ; vigyétek lúgosomba le. 
Homályosan néz a hold köny miatt,
S ha ő sír, sír minden virág: s jele 
Hogy egy letört szüzességet sirat.
Nyelvét lekötvén, halkan el vele! [Mind el.
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I I .  S z í n .

A liget más részé.

Oberon jó'.
Obe. Ugyan fölébredt-é Titánia ;

S mi tűnt először a szemébe, mellyen 
Otromba szenvedélylyel csüggni kelljen ?

Puck jő .

Itt jő futárom. — Nos, bohóka szellem,
Mi újság e varázs liget körül?

Puck. Királyném szíve egy szörnyért hévül. 
Mig ő szent lúgosába rejtve szunnyad 
Az álom-órán, ím, nem messze onnat 
Egy durva kézműves ringyrongy sereg,
Mely kenyerét műhelyben szerzi meg,
Gyűlt össze, próba végett egy darabra,
Mit Theseusnak szánt a nászi napra.
E vastagbőrüekböl egy szikár,
Ki Pyramus szerepét fútta már,
Jelenet végin a bokorba mén; 
így rá bűvös hatalmat nyertem én 
S vállára nyomtam egy szamárfejet:
Most jő Thisbének újra felelet 
S az én játszóm kilép. A többi meg,
Mint egy vadászt sejtő vadlud-tömeg,
Vagy rőt lábú varjak csoportja, mely 
Lövés után károgva röppen el 
S széledve söpri a híg levegőt:
Ügy futnak el mind, megpillantva őt.
Én űzöm : bukdosik egymáson ált’,
Ki, tovajt ki segítséget kiiáit. 
így halva el érzésök, szellemök,
Az érzéketlen támad ellenök :
Megtépi tüske, galy, s egy-egy darab 
•— Itt köntös-ujj, ott főveg — elmarad.
Míg őket én igy kergetem agyon 
S szép Pyramust változva ott hagyom:
Véletlenül ébred Titánia,
És egy szamárba kell bódulnia.

Obe. Jobban ütött ki, hogysem gondolám.
De csöppentél az athéni szemébe 
Szerelmi nedvet, mint paranesolám ? *)

Puck. Aludva leltem ; és ott közelébe 
Van a leány is, (ebben sincs hiba,)
Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.

Demetrius és Hermia jőnek./
Obe. Állj félre: itt jő az én emberem.
Puck. A nőszemély az, de a férfi nem.

*) Demetrius, athénei ifjú, kedvese Heléna iránt 
meghidegülve, Hermiát üldözi szerelme'vel, a ki pedig Ly- 
sandert szereti, s Lysander is őt viszont. A tünde'r király, 
hogy Demetrius szivet Hele'nához visszahajlítsa, elküldi 
Puckot, szolgáját, keresse föl az athénei ifjat, altassa el 
és csöppentsen szemébe afféle szerelmi nedvet, milyen
nel ö a tihidérkirálynét elbűvölte. Puck csöppent is, de 
nem a Demetrius, hanem a Lysander szemébe, ki fölébredvén, 
Helénát látja először s halálosan beleszeret. Innen a 
nagy confusio a szerelmes párok közt. Szerk.

Dem. Oh mért orczázod a ki úgy szeret!
Ily szóval öld megölő ellened.

Herrn. Köszönd, ha szidlak: mást érdem lenéi 
Mert félek, átkomra méltót tevéi.
Ha meggyilkoltad álmában Lysandert 
S vérben bokáig vagy: gázold a tengert 
És ölj meg engem is.
Fényéhez a nap oly hű nem vala 
Mint Hermiához ő. S elillana 
Mig én aludtam ? ...  Inkább elhiszem 
Hogy a kerek föld átlyukad, s ezen 
Keresztül búvik az éjféli hold 
Hogy elbámul délben az ántipód.
Te gyilkolád meg; úgy van, nincs különben, 
Gyilkos lehet csak, ily halotti színben.

Dem. Nem, a legyilkolt lesz inkább ilyen; 
Kegyetlenséged átveré szivem,
S te, gyilkosom, te szép vagy, mint maga 
Amott Venus tündöklő csillaga.

Herrn. S hogy illik e beszéd Lysanderemre ? 
Add vissza, jó fiú; mondd, hol van? merre?

Dem. Kutyáknak adnám inkább tetemét. 
Herrn. Kutya ! ne bosszants hogy szűz illemét 

Áthágja nyelvein. Meggyilkoltad őt?
Ember se légy hát emberek előtt.
Oh, mondj valót ez egyszer kedvemér’:
Ébren, ugy-é, ránézni sem merél 
S álmába’ mérted rá a hős csapást ?
Egy féreg, egy kigyő se’ tenne mást!
Az tette, kígyó: kettősb nyelvvel a 
Sem szúr, mint a tiéd, te vipera.

Dem. Kár igy tüzelni ok nélkül, leány: 
Lysander vére nem kiált reám,
Nem is tudom, hogy meghalt volna már.

Herrn. Oh monddsza, kérlek : jól van ugy-e
bár?

Dem. S ha megsúgom, mi a jutalmazás ? 
Herrn. Felszabaditlak, hogy többé ne láss. — 

Utált körödből most megyek, tova;
Ha él, ha nem: engem ne láss soha. [El.

Dem. Minek kövessem míg igy dühödik:
Jobb itt maradnom egy kis ideig.
Búm a teherrel súlyosbnak találom 
Melylyel adós neki a bukott álom ;
Hadd rója most le, vagy csak részbeli 
Kamatját is: hagyom törleszteni. [Lefekszik.

Obe. Puck, mit miveltél! mily nagy baklövés ! 
Most egy igaz szerelmest a nedű 
Varázsa által megront büvöd, és 
A hű lesz csalfa, nem a csalfa hű.

Puck. Rendes dolog : hogy mig hű marad egy, 
Az eskübontó milliókra megy.

Obe. Repülj szélgyorsasággal e cserén át,
Ne nyúgodj’ mig föl nem leled Helénát,
Szerelmi gondban ő beteg, sóhajt,
Halvány szegényke, szenved annyi bajt.
Te holmi káprázattal csald elő,
Ha ez fölébred, már itt légyen ö.

Puck. Futok, repülök ; igy ni, la !
Gyorsabban mint tatár nyila. [El.



Obe. Bíborszínü kis virág,
Melyet Ámor íve lőtt,
Onts szemére báj-erőt.
Hogy, ha ébred s látja őt,
Benne leljen égi nőt,
Mint ott Venus, oly dicsőt. —
No, ha ébredsz s látod őt,
Tőle kérd a gyógyerőt.

Puck visszajö.
Puck. Tündér táborunk feje ! 

lm Heléna, és vele 
Az elvétett hü legény 
Ki szerelmet esd szegény.
Nézzük úgy-e? furcsa baj :
Beh bolond az ember-faj !

Obe. Állj idébb ; a neszre majd 
Melyet ütnek, ébred ez.

Puck. S kettő egy után sóhajt;
E bizony jó tréfa lesz.
Nincs nekem oly mulatság 
Mint az összevisszaság.

Lysander és Heléna jöaek.
Lys. Csak azt ne mondd, hogy gúnyból hódolok; 

Góny és nevetség nem hullajt könyet;
Nézd, sírva esküszöm, s a mely dolog 
Könynyel fogant, gyanúba nem jöhet.
Hogy volna ez csúfság? hogy nézed annak 
Őszinte zálogit igaz szavamnak ?

Kel. Mind többre-többre mén az álkodás. 
Eskü öl esküt: oh, Ördögi szentség !
Mind Hermiáé volt e fogadás :
Mérj esküt esküvel, nem lesz különbség ;
Tedd serpenyőbe az enyim’ s övét,
Egyforma könnyük, mint hitvány meséd.

Lys. Nem volt eszem, hogy néki esküvém. 
Hel. Most nincs ha megtöröd, azt mondom én. 
Lys. Demetrius nem érted, érte lángol.
Dem. (felserken.)

Helén, te nimfa, istennő, remek!
Oh mert mihez hasonlók e szemek !
Kristály ehez sár. Oh, és hogy dagad 
E csókoló cseresznye: ajjakad!
Taurus hegyormán a fehér fagyott hó,
Mit a fölszél tisztára söpre, holló 
A te kezedhez. Oh, e fejedelem- 
Fehérszint hagyd csókkal pecsétlenem!

Hel. Szégyen! gyalázat! így rám esni mind ; 
Csúfot belőlem űzni terv szerint;
Ha lovag-érzés volna bennetek,
Nem hagyna ily bánfáimat tennetek.
Tudom, gyűlöltök : hát gyűlölni sem 
Birtok, csupán gúnyt űzve kettesen ?
Volnátok férfi, mint így szemre-főre,
Tekint’nétek bizony a gyenge nőre;
Miért ez eskü, bók, túlzó magaszt,
Midőn gyűlöltök szívből, tudom azt.
Vágytársak lévén Hermiát szeretni,
Vetélkedtek Helénát kinevetni.
Be hősi tett, be férfias merény,

; Könyet facsarni gúnynyal egy szegény 
í Leány szeméből! tenné azt nevelt, 

így sértegetni gyönge szűz kebelt,
Csak, mert türelmét szegni kedve telt?

Lys. Nem szép, Demetrius, ne tégy ilyet; 
Tudom, hogy Hermiáért ég szived,
S én tiszta szivbül önként rád hagyom 
Szerelméből a mi részem vagyon,
S Helénához te hagyj egész jogot,
Kit szeretek, halálig is fogok.

Hel. No, ember ennyi gúnyt még nem lehellett. 
Dem. Lysander, csak maradj Hermia mellett, 

0  nem kell, s ha szerettem, vége már.
Őnála vendég volt szivem, de már 
Helénájához megtért, mint haza,
Ott is marad.

Lys. Helén, nem igaz a!
Dem. Meg ne hazudtold, ha nem ismered 

— Mert meglakolsz — igaz hűségemet. —■
Ott jő a kedves, ki téged szeret.

Ileriuia jő.
Herrn. Az éj, ki a szem tisztét elveszi, 

Fülünk hallásra élesbbé teszi,
S a mennyi részben csökkenté a látást,
A hallószervnek ád megannyi rá’dást.
Szemem, Lysander, téged nem lele,
Fülem hangod nyomán vezérele.
De mér’ hagyál ott oly gyongédtelen ?

Lys. Maradhat-é, kit űz a szerelem ?
Herrn. Lysandert tőlem szerelem ? miféle ? 
Lys. Saját szerelmem : a bájos Heléne 

Ki az éjt dicsőbben aranyozza meg 
Mint ott ama tüzes O-k, s fényszemek.
Mit jársz utánam? vagy nem érted el:
Hogy útálatból szöktem tőled el ?

Herrn. Nem, e szavad nem érzésből jövő.
Hel. No lám ! ez is egy összeesküvő.

Oh, értem, hárman összefogtatok 
Hogy velem ily gáládul bánjatok.
Kosz Hermia, te hálátlan leány !
Együtt ezekkel fúvód a követ
Hogy, mint csalétek, gúny-verembe csalj?
Hát mind ama közös terv, fogadott 
Testvéri hűség, jól telt kedves órák,
Midőn szidtuk a gyors lábú időt 
Ha válni kelle — mind felejtve van?
El iskolánk? az ártatlan gyerekkor?
S midőn, két művész istennő gyanánt,
Együtt teremténk tűvel egy virágot,
Egy mintaképről, és egy pamlagon,
Egy dalt csicsergve, egy hangkulcs szerint,
Mintha kezünk, keblünk, ̂ lménk, szavunk 
Csak egy lett volna. — így növénk együtt 
Mint összeforradt két cseresznye, mely 
Elválva látszik, válva mégis egy ;
Mint egy kocsányon termett pár bogyó ;
Ránézve két test, benne szív csak egy;
Vagy mint czimerben lévő két paizs,
Egy úr sajátja, egy sisak födi.
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S te szétszakítnád régi szent frigyünk 
Hogy sértegetni férfiakhoz állj ?
Ez nem barátság, nem leányhoz illő:
Ezért nemünk is megró, nemcsak én,
Habár csak én érzem bántalmidat.

Herrn. Bámulok e tüzes beszédiden;
Nem én gúnyollak: úgy látszik te engem.

Hel. Hát nem te kiszletéd gúnyból reám 
Lysandert, hogy szemem s arczom dicsérje?
S Demetriust, a másik kedvesed’
(Ki az imént még lábbal rugdosa)
Hogy nimfa, égi, istennő, remek 
Névvel ruházzon ? Mért beszél ilyet 
Ha gyűlöl engem ? Es mérthogy Lysander 
Tagadja lángját, melylyel keble dús 
Irántad, és nekem színlel szerelmet,
Ha nem te kisztéd, ha tudtodra nincs ?
Bár, mint te, oly kapós én nem vagyok,
Nincs annyi kedvesem, se oly szerencsém,
De, hogy viszonzás nélkül kell szeretnem, 
Megszánnod illenék, nem gúnyolódni.

Herrn. Nem foghatom meg a miket beszélsz. 
Hel. Csak raj.ta hát! úgy! olts szent képeket 

S vond félre a szád’ ha háttal leszek ;
Csak integessetek; szép tréfa ez,
Jól végrejátszva krónikába méltó.
Ha volna érzés, illem bennetek,
Nem tűztök engem ilyen czélra ki.
Jó múlatást; egyrészt magam hibája;
Enyhíti majd távoliét, vagy halál.

Lys. Várj, szép Heléna! halld mentségemet. 
Szerelmem, éltem, lelkem, szép Heléna!

Hel. Ez már dicső !
Herrn. Ne gúnyold, édesem !
Dem. Ha nem fog a kérés : megtiltom én.
Lys. Tilalmod annyi, mint kérése volt: 

Fenyegetésed nem hatalmosabb 
Mint az ő léha esdeklései.
Helén, szeretlek, mondom, életemre !
S úgy esküszöm rá, hogy feláldozom 
Az ellen, ki tagadná hogy szeretlek.

Dem. Noy én azt mondom, hogy jobban sze
retlek.

Lys. Ha mondod, állj ki, tettel bizonyítsd. 
Dem. Jer hát —
Herrn. Lysander, mit jelentsen ez?
Lys. Odább, te szereesen !
Dem. Nem! nem fog ő —•

Csak úgy mutatja; teszed úgy-e, mintha 
Jönnél, de nem jösz. Gyáva hős, eredj!

Lys. Bocsáss, te macska, bojtorján, te, te! 
Mert úgy lerázlak, mint hitvány kígyót.

Herrn. Mily durvaság ez ? Hogy váltál ilyenné 
Kedves ?

Lys. Kedves ? odább, czirmos tatár!
Te undok gyógyszer, te gyűlölt ital!

Herrn. Nem tréfa ez ?
Hel. Dehogy nem ; a tiéd is.
Lys. Demetrius, én állok a szavamnak.
Dem. Kötés jobb volna; mert lám visszatart

Gyenge kötés is ; nem bízom szavadba.
Lys. Mi! hát megüssem, megverjem,megöljem? 

Bár gyűlölöm, csak nem bántom talán ?
Herrn. Bánthatsz-e jobban, mint gyűlöleteddel? 

Gyűlölsz ! miért ? Oh jaj ! mi dolog ez ?
Nem Hermia vagyok ? s te nem Lysander ? 
Rútabb se’ volnék tán mint azelőtt.
Hisz’ még szerettél csak ez éjjel is,
S elhagytál volna, (oh, ne adja isten!)
Nem tréfa ez ?

Lys. Akár megesküszöm. .
Én többé látni sem óhajtalak.
Reményt se táplálj, nincs kérdés, se’ kétség ;
Nem tréfa, szentvaló, elhidd bizonynyal : 
Gyűlöllek, és Helénát szeretem.

Herrn. Oh jaj ! — te szemfényvesztő! te virág- 
Szerelem tolvajjá te! Azért jövél, [moly,
Hogy éjjel ellopd kedvesem szivét?

Hel. Szép, szép; bizony szép! Hát nincs benned 
Leány szemérem, vagy tartózkodás ? [egy csöp 
Nem nyugszol a míg gyöngéd nyelvem is 
Ki nem tör ellened? Te váz, te báb te !

Herrn. Még báb ? dehogy! Most értem a bibét: 
0  termetünket hasonlíttatá 
Egymással össze: hogy ő lám magas,
0  ilyen-olyan szál derék személy,
Míg végre győzött nyulga termete. -—
Azért növél hát oly nagyot kegyében,
Mert én ily törpe, ily kicsiny vagyok ?
Milyen kicsiny, te? te festett karó, he?
Milyen kicsiny, he ? csak nem oly kicsiny 
Hogy fel ne érje körmöm a szemed ?

Hel. Kérlek, ha gúnyolódtok is, urak,
Ne hagyjatok: sohsem voltam hamis,
Czivódni mint ő, semmi hajlamom.
Igazi leány vagyok a gyávaságban :
Ne hagyjátok rám jőni, hogy megüssön.
S né gondoljátok, hogy mivel kisebb 
Birok vele.

Herrn. Kisebb! no lám, megint.
Hel. Ne bosszankodjál, édes Hermiám,

Hisz’ jól tudod, mindig szerettelek,
Sohsem vétettem, örzém titkaid,
Kivéve most egyszer Dcmetriusnak 
Súgtam meg éji elszökésteket.
0  jött utánad, én meg őutána;
De elszidott, s ijeszgetett nagyon 
Hogy megver, megtapos, sőt hogy megöl.
Most hát, ha békén hagytok, elmegyek 
Bolondságimmal, vissza Athénébe,
Es nem bolyongok itt. Ereszszetek:
Lám mily bohó és együgyű vagyok.

Herrn. No hát eredj. Ki gátol hogy ne menj ? 
Hel. Ez a bohó szív a mely itt marad.
Herrn. Lysandernél, ugy-é ?
Hel. Demetriusnál.
Lys. Ne félj, Heléna: egy ujjal se’ bánt.
Dem. Nem ám ! daczára hogy te pártolod.
Hel. Jaj, ez nagyon gonosz ha megharagszik, 

Szilaj volt már az oskolában is.
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S nagyon erős tud lenni, bár kicsiny.
Herrn. Megint kicsiny ? alacson meg kicsiny ? 

Eltűritek hogy így csúffá teszen ?
Bocsássatok rá.

Lys. Elmenj törpe jószág!
Te cseppnyi-csepp, te kis göcs, te parányi,
Te makkopáncs.

Dem. Be kész vagy egy olyan
Mellett, ki megveti szolgálatod.
Ne törd magad j ne szólj Heléna mellett;
Pártját se fogd, mert hogyha még iránta 
Csak legkisebb szerelmet is mutatsz,
Torkodra forr.

Lys. No már nem csüng nyakamban, 
Kövess, ha mersz ; lássuk melyönk joga 
Helénához különb : enyim? tied?

Dem. Kövesselek ? lépést tartok veled.
Lys. és Dem. el.

Herrn. No szép kisasszony ! ez mind a te müved 
Csak ne osonj el.

Hel. Nem hiszek neked,
S gyűlölt körödben nem időzhetek.
Kezed czibálni gyorsabb mint enyém,
De lábam hosszabb, így elfutok én. [El.

Herrn. S mit mondjak erre? csak bámulok én.
[El.

Obe. Ez a te munkád: mindig ily bakot lősz, 
Vagy készakarva is dévajkodol.

Puck. Árnyak királya, hidd meg, tévedés. 
Nem azt mondád-e, hogy megismerem 
Athéni öltözetrül emberem?

Es annyiban nem jártam el hibásan 
Hogy átheni szemére hullt varázsam ;
És annyiban még jó hogy így esett,
Mert e koczódás furcsa egy eset.

Obe. Most viadalra helyet nézni járnak :
Vess hát, Robin, az éjre felleg-árnyat;
A csillagos menny boltját vastagon 
Fedd barna köddel mint az Acheron;
Vezesd tévútra úgy e két konok 
Szerelmest, hogy veszítsenek nyomot.
S majd a Lysander hangját vedd elő,
Boszantsd Demetriust míg tüzbe jő ;
Majd mint Demetrius szórj szitkokat,
Csald messzi egymástól az ifjakat,
Míg homlokukra, verdő szárnyon, ólom 
Lábbal csúsz a halált utánzó álom :
Akkor Lysandernek facsard szemébe 
Ezt a füvet: van oly erő levébe’
Hogy róla minden bübáj tűnni fog 
S a szemgolyó szokott fénynyel forog.
Ha ébrednek, mind e visszavonás 
Álom legyen csak, meddő látomás.
És Athénébe visszatérjenek,
Halálig tartó frigyben éljenek.
Mig ebbe' jársz, én elkérem, megyek, 
Királynémtól az indus gyermeket; *)
Szemét az ocsmány bü alól feloldom,
S szent lesz a békeség, a régi módon.
__________  ARANY JÁNOS.

*) Mert e miatt koczczantak össze, s azért büntette 
férje a bűvöléssel. Szerk.

AZ ÓKORI RÓMA KÖNYVKERESKE
DÉSE.

Mióta Faust és Guttenberg szétosztható, 
mozgékony betűi használtatnak, azon vélemény 
kapott lábra , hogy ezt megelőzőleg a könyvek 
csak csekély mennyiségben és igen nagy áldoza
tokkal voltak megszerezhetők. E tévnézet logikai 
következetességgel egy másikat vont maga után ; 
t. i., hogy az irodalmi képzettség szükségképen 
csak a vagyonosabbak’ vagy pedig oly tudósok ma
gánsajátja lehetett, kik tudósvágyuk kielégítheté- 
sére semmi fáradságot sem kiméivé, mindent el
követtek csakhogy magoknak minél több munkát 
leírjanak vagy leiratassanak. Korunk ezen nézete 
ülhetik a középkorra ; de nem az ókori Rómára! 
Mert ha bár nem árasztották is el a közönséget 
évenként egész könyvhalmazok, mint korunk
ban, (mikor már külön lap létez a megjelenő müvek | 
puszta czime.inek közlésére is) mindazáltal az iro
dalom iránti részvét élénk volt és a könyvkeres- í 
kedés igen tevékeny.

Martialis Propertius és Ovidius nyíltan di
csekszenek , hogy munkáik az egész világ előtt 
ismeretesek. Nem nevezhetnök-e méltán e dicsek
vést kérkedésnek, ha Rómában a könyveket vevő

és olvasó közönség csakugyan oly csekély számú 
lett volna, mint a hogy eddig hinni szerettük. Az 
idézett költők fennebbi szavaikat következőleg 
folytatják : „Öregek és ifjak, lányok és nők, Róma 
és a tartományok, a senatus és a hadsereg egyaránt 
kedvelik költeményeinket.“ Horatius egy satirá- 
jában boszankodását fejezi ki, hogy munkáit még 
az alsóbb néposztály is olvassa; a kevésbbé aris- 
tokraticus szellemű Martial ellenkezőleg ujong, 
mivel egész Róma kedveli, magasztalja és énekli 
dalait, melyek bármely oldalzsebben, bármely kéz
ben feltalálhatók.

Az irodalom ismeretének terjedése különö
sen azon körülmény által volt megkönnyítve, hogy 
ha valaki valamely munkát olvasni kívánt, nem 
kellett okvetlen meg is vennie. Léteztek ugyanis 
nyilvános könyvtárak, hol az olvasónak ingyen 
kölcsönöztek könyvet. Ezenkívül nyilvános felol
vasások is tartattak, mely alkalmakkor a költők 
és tudósok uj müveiket mutatták be. Ezen felolva
sások — melyek politikai tekinteteknél fogva nem 
ritkán a császárok egyenes részvéte mellett foly
tak le — mindennapi jelenségekké váltak, s für
dők és más nyilvános helyiségek lőnek színhelyei. 
Plinius említést tesz egyik levelében, hogy az ő 
idejében alig volt nap, melyen felolvasásokat ne
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lehetett volna hallani. Egy ilyen alkalomról szól 
Juvenalis : „Statius, Thebaissával — úgymond — 
annyira elragadta a közönséget, hogy a közelébe 
tódult tömeg súlya alatt a padok összeroskadtak ; 
de a költőt mégis éhezni hagyták.“

Világos ennél fogva, hogy a sajtó hiánya 
koránt sem zárta el a szegényebb néposztályt az 
irodalomtól. Megvoltak könyvei, sőt hírlapjai 
is, mint ezt a lehető leghitelesebb iró Tacitus bi
zonyítja, állitván, hogy ,,a provinciákban ugyan
azon mohó kapzsisággal fogadták a megjött Űrla
pokat mint a táborban.“ Mert a mint azaristokra- 
ticus szellemű történetíró gúnyosan megjegyzi: 
„Kiki akarta tudni mit nem tett Thraseas.“ A mai 
„ebben az esztendőben“ nyomott könyvekhez ha
sonló iratok is nagyon divatosak voltak. Augustus 
idejében és parancsára, csak Rómában mintegy 
két ezer ál sibylla könyvet szedtek össze. A nyeg
lébb irók alkalmi munkáikat pazar bőkezűséggel 
osztogatva terjesztettékRómában és a tartományok
ban. Erre czéloz Plinius egy barátjához irt leve
lében : „Halld csak Regulus esetét, ki pompásab- 
ban tud gyászolni mint bármely halandó. Fejébe 
vette t. i. hogy szegény fia halálát amúgy isten 
igazában meg fogja siratni.E czélra megrendelések
kel halmoz el szobrászokat és képírókat,maga pedig 
gyászbeszédet i r , melyet nemcsak Rómában ol
vas fel nyilvánosan, hanem ezer meg ezer példány
ban terjeszt a tartományokban is.“

Az iskolai könyvek épen oly jelentékeny 
részét tették a római könyvkereskedésnek, mint 
napjainkban. Juvenalis írja, hogy egy gyermek, 
mielőtt leczkéjét, felállva, könyvnélkül elszavalná 
— a pad alá tartva még egyszer lopva elolvassa. 
Ebből világos, hogy voltak Rómában is iskolai 
könyvek, melyekbe a csintalan fiuk ép úgy füle
ket vágtak, melyeket ép úgy szétszagattak, elvesz
tettek mint napjainkban, A kedvelt költők müvei 
az iskolákban tanulmány tárgyai lőnek. Persius 
azt mondja, minden iró legfőbb vágya, hogy mun
kái az iskolákban magyaráztassanak. Nero — ki 
e kegyet még kiérdemelni sem tartozott, — hatá
rozottan parancsolja, hogy a kedves ifjúságot is
mertessék meg verseivel.

Az élénk könyvüzlet leggyőzőbb bizonyíté
kát a „Cornhill Magazin“ (1864 Január havi füzet) 
egy névtelen czikke abban találja, hogy minden 
nevezetesebb családnak volt saját könyvtára. Né
mely római már csak divatból is vásárolta a köny
veket, melyeknél inkább a csinos külsőre mint 
a tartalomra ügyelt. Ezért gúnyolja Seneca a 
könyvszerzési betegséget, mely mindazáltal azt 
látszik bizonyítani, hogy az irodalommal foglalko
zás érdekes részét tette a római életnek. Meg- 
erősitni látszik a nevezett fotyóirat fennebbi állí
tását az a szokás is, mely szerint minden tehető
sebb családnak megvolt választott rabszolgája, 
kinek egyedüli teendője a könyvekre felügyelés, 
másolás és felolvasás volt.

Mivel tehát a könyvek csaknem minden kéz

ben forogtak, szükségképen nem lehettek nagyon 
drágák. A tudós Geraud egyenesen állítja „Érteke
zésében az ókor könyveiről“ , hogy az ár cseké
lyebb lett volna mint korunkban. Martialis mun
kái árjegyzékét adván, némi Útmutatóul szolgál e 
tárgyban. Azt mondja ugyanis, hogy az Epigram
mák I darabjának ára három dénár, (a mi pénzünk 
szerint mintegy 1 frt 50 kr.) disz kötésben. Ugyan 
e munka népies kiadásának ára csak 6 —7 sester
tius (mintegy 60—70 kr.) a 13-ik könyv ára 4 
sestertius (mintegy 42 kr.) Ennek daczára Martia
lis úgy vélekedik, hogy a könyvárus még felényi 
árleszállítás mellett is nyerne. Ha tehát egy munka, 
melynek ára 4 sestertius volt, száznál több pro- 
centet hozott be, mily csekélynek kellett lenni az 
eléállitás költségeinek!

Horatius äzt mondja, hogy egy sikerült 
munka a szerzőnek dicsőséget, a kiadónak jöve
delmet szerez — mivel még a tengeren túl is szál
lítják. — Vajon a szerzőnek csak a dicsőséggel 
kellett volna beérnie? Nagyon elterjedt vélemény, 
de nem helyes. Mert ha nem állíthatni is, hogy 
Livius vagy Horatius úgy dijaztatott volna mint 
Macaulay vagy Thiers; de mindenesetre a tiszte- 
letdij előttök sem volt ismeretlen. A nyiltszivü 
Martialis őszintén bevallja, hogy őt az éhség és ba- 
rátjainak kérései ösztönzik munkásságra.Egy kötet 
epigrammáján nem volt elég ideje az utolsó simí
tást is megtenni, mert úgymond képtelen volt a 
tiszteleídijra tovább várokozni. Geraud számítá
sa szerint Martialis epigrammáiért körülbelől 4400 
frankot kaphatott, mi nem sok ugyan, de a könyv- 
nyomtatás feltalálása óta nem egy eset fordult elő, 
mikor az iró sokkal silányabban volt jutalmazva. 
A német Höltyk, Bürgerek, Waiblingerek és az 
ángol költő a Grubstreet padlás szobáiban kese
rűen bizonyitaná állításomat. Hát még a magyar 
költők, kivált a régiebbek !

Középkorban a könyvek ritkák és drágák 
voltak: ellenkezőleg az ókori Rómában számosak 
és olcsók. Az ellentét megfejthető, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a középkorban a szerzetesek má
soltak, Rómában pedig arabszolgák. Mivel a rab
szolgák száma töméntelen volt, munkájok nagyon 
olcsóba jött. Százan, ezeren foglalkoztak másolás
sal. Minden családnak megvoltak felolvasó és 
másoló rabszolgái, kik ép oly nélkülözhetetlenek 
voltak a háznál, mint a szakács vagy bármely 
szolgálattevő személy. A nők e czélra szintén kü
lön tartottak rableányokat. Ezen másolók nem
csak dictando írtak vagy kivonatokat készítettek, 
hanem olyan munkákat is másoltak, melyeket már 
a könyvkereskedésekben nem lehetett többé 
kapni.

A szolgák általi másoltatás már azelőtt jött 
szokásba, mielőtt még a könyvkereskedés átalá- 
nos üzletté vált volna. E szokás feltalálója és meg
alapítója egy tudományosan müveit iró, Atticus 
volt. O ugyanis nagyszámú rabszolgákat nevelte
tett a végre, hogy másolnák le a keresett munká-
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kát. E körülmény lehetségessé tette a kívánt mü
veket a megrendelés perczével csaknem egy 
időben átszolgáltatni. Minthogy olcsó áron adta az 
ilyen munkákat — mert eléállitása majd semmi 
költségbe sem került — a közönség inkább tőle 
vásárolta meg, mintsem rabszolgáival másoltassa. 
De a siker mindig versenyt idéz elő; igy lön az ö 
kezdeményezése alapja a könyvkereskedésnek, 
mely csakhamar átalános iparüzletté vált.

A főbb városnegyedekben könyvkereske
dések nyíltak. A középületek és fürdők oszlopai 
könyvhirdetésekkel lőnek elárasztva. Azon írókat, 
kiknek munkái a nyilvános felolvasáson tetszést 
nyertek, a kiadók kérelmeikkel ostromolták. Igen 
természetes, hogy voltak olyan munkák is, me
lyek bizonyosan a kiadók nyakán maradnak vala, 
ha nincsenek tartományok, melyek azt is megvá
sárolták, mi Rómában senkinek sem kellett.

A másolás az illető rabszolgák rendes fog
lalatossága lévén, gondoskodtak, hogy a legrövi
debb idő alatt minél több példányt lehessen elő
állítani. Ezért a felügyelő néha száznak is diétáit 
egyszerre. Világos ebből, hogy a megrendelések ha
mar lőnek teljesíthetők ; noha nem szó szerinti ér
telemben veendő Martialis állítása, mely szerint epi
grammáinak második könyve egy perez alatt le
másoltatok;. E könyv ötszáz verssorból áll, s igy ki- 
lencz esett volna egy perezre. Minden esetre egy 
nap tiz rabszolga lemásolhatott ily példányt s igy 
száz épen ezeret.

Hogy ezen másolások, melyek toll alá mon
dás után készültek;, számos hibáktól hemzsegtek, 
azt hiszem felesleges mondani. A római irók 
átalán véve panaszkodnak e miatt. E mellett hasz
náltak rövidítéseket is, melyek gyakran tévútra ve
zették a középkori szerzeteseket. Innen származ
nak a számtalan variáns lectiók melyeknek kie
gyenlítésén már három század óta fáradnak a 
philologok, a nélkül hogy a becsúszott tévedése
ket sikerült volna mindenkor felderitni.

I R O D A L O M .
M agyarország a török hódítás korában.

(Irta Salamon Ferencz. Pest. Heckenast. 1864). —
E könyv kiváló helyet foglal el történetirodal
munkban. Már tárgya is a szokottnál inkább ma
gára vonja a figyelmet. A török hódítás kora sok 
tekintetben ködös, homályos helye volt a magyar 
történelemnek. Ismertük ugyan nagy eseményeit, 
főbb szereplőit, de nem eléggé a viszonyokat a 
magok benső mivoltában. Az újabb időben nem 
egy történelmi kutató foglalkozott e korral. Szá
mos okmány került napfényre. Azonban ez anyag
halmaz kiegészítőre, magyarázóra és feldolgozóra 
várt. E terhes tisztet Salamon vállalta el, s a mint 
e könyve mutatja, derekasan be is tölté. Terjedel
mes munkája, mintegy huszonnyolez ív, a török j

hóditás korát minden oldalról ismertetni kívánja. 
Tulajdonkép nem elbeszélő, vagy kritikai munkát 
irt, hanem úgy nevezett tanulmányt, mely ama kor 
politikai és társadalmi rajzát nyújtja s a viszonyo
kat philosophiailag igyekszik kimagyarázni. Sok 
uj, meglepő s egyszersmind mélyre ható fejtege
tést találunk benne, eléggé könnyű és kellemes 
formában előadva. Szóval oly könyv, mely mind 
a szakemberek méltánylatát, mind a nagy közön
ség tetszését egyaránt igényelheti. Ismertetésül 
közöljük egyik szakaszát, mely a török világban 
városaink, kivált Buda állapotját tárgyazza :

„Magyarországon a városi élet nem volt 
annyira kifejlődve, mint Olasz-, Franczia-, Angol 
és Németországon. Azok nagy részében már a ró
mai eredetű telepek megvetették alapját, mig az 
egykori Dáczia és Pannónia gyérebben volt, s leg
inkább csak a Duna partján, római városokkal 
benépesítve. A mi volt is, elpusztult a magyarok 
bejöveteléig a népvándorlás korában : mert nincs 
Európában terület, mely a népvándorlások pusztí
tásainak annyira kí volt volna téve, mint Magyar- 
ország földje: a Duna balpartja volt a tengernyi 
hadak országutja s igen gyakran nagyszerű csa
tatere. A magyar nemzetnek csaknem sivatagon 
kellett helységeket varázsolni elő, mig a többi 
nemzetek nagy részint a készbe telepedtek be, és 
pedig jóval előbb, mint a magyar. A városi élet 
azonban gyökeret vert nálunk még az Árpádok 
alatt: az olasz, byzanczi és nyugoti érintkezés 
egyaránt buzditá eme törekvést. — De különös 
lendületet nyert a városi élet vegyes házbeli ki
rályaink korszakában. A mit IV. Béla után Ró
bert Károly, Nagy Lajos tett a városok s velők 
a kereskedés s ipar vii’ágoztatására, kiváló buz
galommal folytatta a sokféle tevékenységű, de a 
városok ügyében legállandóbb buzgalmu Zsig- 
mond s megkoronázta a halhatatlan Mátyás király. 
— Az előbbiek megadták a városoknak a jogokat 
és szabadalmakat, melyek a kereskedelmi rend 
gyarapodására szükségesek, s különösen Károly, 
Lajos és Mátyás a központi városoknak azon 
fényt, melynek oly hatalmas birodalom királyi 
székét kellett környeznie. Ezen királyok s még 
Mátyás király idejében is állhatott az, a mit egy 
külföldi utazó megjegyez a XVI-ik század köze
pén, hogy Magyarországon aránytalanul csekély 
az oly városok száma , melyek épitésbeli csín 
és fényűzés által kitűnnek. Megengedjük azt is, 
hogy az alföldön, a török lakta nagy területen dí
szesebb városok nehezen is lehettek a szilárdabb 
építő anyagok hiányában. De királyaink fő szék
városai minden egykoruak állítása szerént fénye
sek valának. És végpusztulásuk nemcsak magá
ban volt nagy veszteség, hanem kiszámithatían a 
kár, a mit a központi városok példája által az 
egész országban remélhető csinosodás ügye ve
szített. Valamint más tekintetben, úgy az építés 
tekintetében különösen irányadó vala azjegész nem 
zetnék A magyar városok fénye és büszkesége
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Visegrád, Buda, Székes-Fehérvár és Esztergom 
vala. — Emez és más kisebb városainkon a több
szörös el- és visszafoglalás ostromai a mit rongál
tak, nemcsak ki nem épité a török, hanem vég
kép pusztulni engedé.

Budát egy német utazó lelkesedve hasonlí
totta Németország legszebb városaihoz s az egy
kor oly híres Augsburghoz, azaz valószínűen a 
legszebbhez, mit egy akkori német valaha látott. 
A királyi vár, mely csak mintegy felét foglalta el 
a várhegynek, régibb korbeli góth és a Mátyás 
király által renaissance stilben épített palotákkal 
diszlett, s a várhegy másikfelét elfogl alt, valamint 
a várhegy körüli városrészekben, vagyonos polgá
rok és az országos föurak házai és palotái egy 
akkori főváros külsőjét adták meg Budának. Ter
jedése gyorsan történhetett s olyformán, mint más 
európai fővárosoké. Azonkívül, hogy a balparti 
város, Pest, mintegy külvárosának tekintetett, a 
szomszéd helységekkel, O-Budától le Alsó-Héví
zig való, közel fekvő, de eredetileg külön falukkal 
kapcsolatba jött. A Mátyás korbeli Buda területe 
alig volt nagyobb a jelenleginél \r de sűrűn érték 
szomszédjában egymást a faluk. O-Buda nemcsak 
maga vár volt, hanem a tőle fölfelé eső téren, 
most már elenyészett faluk állottak. A Margit szi
getét számos klastrom sőt falu is népesítette. A 
budai hegyeken és völgyekben nemcsak a király 
és magánosok mulató helyei, hanem szintén több 
egyház és zárda feküdtek. Átalán, mint írják, 
Buda fénye kisugárzott a királyi pompára nézve 
vele vételkedő Visegrádig. A két királyi lak kö
zötti egész útban sűrűn lehetett házakat találni. A 
nagyvárosok beépített s népesített környezete 
nemcsak terjedésüknek készíti elő a tért a külön 
helységek összeolvadása által, hanem külön is 
mintegy járulékai, megannyi külvárosok. E te
kintetben Pest és Buda ma is hátrább áll alkal
masint, mint a XVI-ik században, a szomszéd fa
luk elpusztulása miatt.

Nem szólok a visegrádi királyi lakról, mely 
Mátyás idejében az olaszok bámulását is magára 
vonta. A csodált építészeti müvek a várossal 
együtt úgy elenyésztek, hogy ma már csak helyű
ket mutató alapjokat sem látni. A keresztyén ha
dak 1686-ban visszahódítván Visegrádot, még egy 
faragott kövekből álló romhalmaz volt a királyi pa
lota, hogy később a hasztalanná lett felső vár is 
azzá váljék. Mint erőd, Visegrád másod rendű fon
tosságú volt, s vélhetnök, hogy magát a várost és 
palotáit azért hanyagolta a török. De Buda na
gyobb vár vala, a hegyi és alsó városrészekben 
benlakott, s főhelye volt a török alatti Magyaror
szágnak. — Azon százötven év alatt, mig török 
kézben volt, nemcsak haladása lön megakasztva, 
hanem annyira visszaesett, hogy I. Leopold alatt 
újra kellett telepitni s mind Budán mind Pesten 
mintegy uj várost építeni, úgy hogy Magyaror
szág mai testvér fővárosai körülbelül egykorú uj 
gyarmatok az éjszakamerikai Philadelphiával.

A török első látogatása Budán 1526-ban tör
tént, midőn a Mohácsnál győztes Szulejmán had
serege egészen fölégette és kirabolta Buda városát 
és gazdag környékét Visegrádig. Csupán a királyi 
várlak maradt épen, hogy aztán ebből is Konstan- 
tinápolyba vitessenek a műkincsek. — Emez 
óriási rablással és rombolással egyszerre megsem
misült a fővárosnak „kincses Buda“ czíme, mely 
annak előtte ráruháztatott s mely inkább kalmá- 
rainak vagyonossága által illette meg. Egy keres
kedő és iparüzö városra nézve halálos csapás volt 
a török hadsereg eme látogatása — vagyon és 
személybiztosság többé nem létezett, s kétségtelen, 
hogy a vihar előtt Budát odahagyott német és ma
gyar polgárok egy részét ha sikerült is visszaédes- 
getniök János és I. Ferdinánd szabadalmakat osz
tott leveleinek, az anyagi veszteség nagyobb volt 
annál, a mit Szulejmán katonái fölégettek vagy 
zsákmányul egymás közt kiosztottak 5 — a török
nek egy második hasonló látogatása a lehetőségek 
közé tartozott s ily lehetőségnek nem örömest 
tette ki magát az, kinek abbeli bizalmatlanságát, 
hogy első Ízben nem várta be a török hadat, oly 
minden mértéket meghaladóan igazolta a követ
kezés.

Midőn 1541-ben a török váratlanul telepe
dett be Budára, kétségkívül többen maradtak meg 
benne az előbbi lakók közül, mintha a török előre 
kijelentett ellenséges szándékkal közeledett volna 
hozzá; de a német és magyar polgárság meggyő
ződvén, hogy a szultán elöleges biztatásai jogaik 
és szabadalmaik élvezésében nem mennek teljese
désbe, kétség kivül ügyekezett a be nem hódított 
részekbe menekülni.

Ha nem lesz vala is a vallásos gyűlölet, az 
azelőtt számos szabadalmat élvezett polgárok nem 
örömest adták magokat a török kormányzás alá, 
mely azzal kezdődött Budán, hogy minden nemest 
kiűztek a városból s a fegyvereket elszedték a pol
gároktól. — Föltehetjük, hogy a városban csak a 
földmives köznép egy része s a kereskedők és 
iparosok közül főleg a zsidó lakosság maradt meg, 
mely már akkor is egy tetemes részét tette a né
pességnek. Annyi bizonyos, hogy a későbbi utazók 
szerint a török alatti Buda lakosságát a törökön 
kivül legnagyobb részben zsidók alkották, keresz
tyén aránylag kevés, s az is elszegényedett, cső
cselék nép volt.

A várakban a foglalások és visszafoglalás 
alkalmával a lakosság kicserélődött. így Győr vá
rosát 1593-ban a török közeledésének hírére pusz
tán hagyják a keresztyén lakosok. A győzelmes 
törököt kész szállással várták a gazdátlan épüle
tek, melyekbe a török katona házi urnák telepe
dett be. A külső, úgynevezett újvárost lerontották, 
katonai tekintetben alkalmatlannak találván; a 
főtemplom Dunára szolgáló része ágyutelepet fo
gadott be, tágas belseje pedig a szpáhik lovait. 
Midőn négy év múlva Pálffy Miklós petárdája meg
nyitotta Győr kapuját a magyar hadaknak, szint-
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oly merőben eltűnt belőle a török lakosság, mint 
előbb a keresztyén. Tudjuk, hogy a II. Lipót alatti 
visszafoglalások alkalmával is a kiszabadított vá
rakból asszonyostul , gyermekestül kivonult a 
török.

A török a hosszas benlakás alatt nemhogy 
újat épített volna, nemhogy helyreállította volna 
az előbbi ostromok rombolásait, hanem pusztulni 
engedte még az épségben maradt épületeket is.

Az 1576-ban Budán átutazott Schweig Sa
lamon még a királyi palotában is a vörös márvány 
szegélyű nagy ablakokat befalazva látta s rajtok 
csak akkora nyílást hagyva, melyen egy ember 
feje kiférhessen.

Csaknem száz év múlva 1666-ban megy ke
resztül Budán Leslie, I. Leopold Konstantiná- 
polyba küldött nagykövetje. „Hogy, úgymond, e 
város fényes királyi székhely lehetett, mutatják 
az itt-ott látható nagyon pompás (hochprächtig) 
fal- és épület részek romjai. Pusztulásokat s mos
tani iszonyú romlásukat most jobban megsiratná 
János vajda (Szapolyai), ha élne, ki a várost első 
elpusztítása után (1526-ban) nem tudta nagy só
hajtások nélkül szemlélni............A bécsi kaputól
a piaczig vezető utczán csinos házak állottak egy
koron szorosan egymáshoz építve, mint maradvá
nyaikból kivehető. Most összevissza vannak repe
dezve, roskadoznak s mind fedeleik mind falaik 
nagyon rongálttak. Az ablakul szolgáló likakra 
üvegtáblák helyett papiros ragasztatik s ennek hí
jában szalmával tömik be. A (felső) város köze
pén áll Sz.-György temploma, mely egyrészben 
mecsetté alakittatott, más részben fegyvertárrá. 
Legszebben csiszolt köböl egy boltív áll ott, mely
be egy vértanú van bevésve, de feje kegyetlenül 
meg van rongálva, sőt az esztelen düh nem kí
mélte az alatta levő sárkányt sem. A várban a 
pompás és terjedelmes királyi lakban a legragyo
góbb fehérerü márványból készült csarnokoszlo
pokat találtunk, melyek alapján és fejezetén szépen 
kifaragott tigris és oroszlány alakok. De legtöbb 
művészettel valának faragva a Corvinok czimerét 
képezett hollók s nápolyi Beatrix emléke. A kirá
lyi szoba, mely ép annyi értelemmel, mint művé
szettel van kidolgozva, még áll ugyan, kivéve, 
hogy a faragványok itt-ott le vannak verve , s fe
dél hiányában a még meglevő is nagy mértékben 
elundokittatott. Különben a pusztulás nem érte a 
földalatti boltot, élés kamrát és az állatkertet. 
Csakhogy az elenyészett szépségek helyett egye
bet nem látni szemétnél és pókhálónál. A királyi 
kápolna mohamedán „pokollá“ alakíttatott.“

Ugyanazon követ Konstantinápolyból visz- 
szatérö útjában látni akarta Mátyás könyvtárának 
maradványait a vele volt Lambecius nevű tudós 
s az uralkodó megbízásából meg is szerezni; de a 
Konstantinápolyban adott biztatás mellett is alig 
lehetett kieszközölni csak láthatását is. Hasztalan 
kísérletek után végre a pasa megengedte magá
nak a nagykövetnek kértére, hogy nem többed,

mint heted magával megnézze. Másnap hát Leslie 
lóháton s vele Lambecius, egy tolmács s a követ
séghez tartozott nehány magasb rangú egyén, Má
tyás palotája felé mentek, s nem meglepetés nél
kül szemlélték azon gyönyörű kilátást, mely ki a 
Dunára s az átellenes Pestre van a nagy részt 
rommá vált és elpusztult Mátyás palotájából. Mi
dőn azon boltozathoz értek, hol a Corvin-féle 
könyvtár maradványai tartattak, a bemenet min
den várakozás ellenére eltiltatott, azon ürügy alatt, 
hogy a nagyvezér pecsétjével lévén lezárva, fej
vesztés alatt senkit sem lehet oda bebocsátni az ő 
különös engedelme nélkül. A budai pasa állitá, 
hogy a be nem bocsáttatás oka a kiséretnek igen 
nagy száma volt. De ha csak harmad magával 
megy a követ, be fogják bocsátni a könyvtárba. A 
követ másnap testvérét Jakabot küldé ki csupán 
Lambeciussal, és Woginus tolmácscsal — most 
nem siker nélkül. Tizenkét-tizenöt török várta 
őket a királyi palota udvarán, kik nyájasan fogad
ták s a könyves bolt ajtaját megnyiták a követség 
tagjai előtt, miután 20 lépcső fokon alá mentek. 
A világosság csak félhold alakú ablakon sütött be 
a földalatti lyukba, melyben ama világhírű, s Má
tyás által több mint királyi bőkezűséggel össze
szedett s annyi tudós által oly rég és oly hőn 
látni óhajtott könyvtárt találni vélték. A látvány 
nem felelt meg se a hírnek se a gyanitásnak. Nem 
állott több, mint három legfeljebb négyszáz könyv
ből, melyek halomban hevertek a földön, s annyira 
ellepte a por, penész és piszok, hogy hozzáfogható 
nyomorúságos látványnak tanúi soha sem voltak 
a látogatók. A büdös halomból itt ott elővettek 
egy-egy kötetet, s látták, hogy nagy részök nyom
tatott s majd semmi értékkel nem biró könyv.

Az utazók mindezekből azt a meggyőződést 
merítették, hogy magok a törökök szégyelték a 
titok fölfedezését s semmi egyéb nem volt oka 
annak, hogy oly nehezen lehetett rábírni őket e hely 
megnyitására.

(Vége. köv.)

Z E N E .

Tausig ur nagy hangversenyei közt egy ér
dekes kis hangverseny is volt, mely zenészetünk 
szempontjából épen úgy, sőt inkább említést ér
demel, mint a vándor virtuózok tettei. — Ezek a 
mindenkinek imponáló technika által gyakran ér
vényre, rövid napi rendre juttatják azt is, a mi a 
művészet körén kívül esik, a közönséget az első 
pillanatokban elragadják, s szépen zománczozott 
hibáikat divatossakká teszik, szóval olyanok 
mint a demagógok, kiket a természet nagy szájjal 
áldott meg, s folyvást menydörögve, az üres frázi
sokkal, elnémíthatják az okosság szavát is. Ellen
ben jó utón vezetett növendékeink mindig egy 
szebb jövő reméllésére jogositnak, s szükséges,
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hogy az ily mozzanatokat figyelemmel kisérjük.
*— Ilyen előadást tartott Brauer Ferencz karigaz
gató Beregszászy zongoratermében, márcz. 27- 
kén, saját tanítványai által. — A közreműködő 
növendékek átalában dicséretesen mérkőztek meg 
Chopin, Littolf, Hummel, Schulhoff, Fesca, Reis- 
siger, Schumann zenekölteményeivel, s csak azért 
nem nevezem meg fejenként a dicséretes kis sere
get, mert az ily előadásokat a zenei nevelés s nem 
a komédia szempontjából tekintem. — Midőn 
azonban teljes elismeréssel szólok B. ur szorgal
máról s tanítói jelességéröl, egyszersmind figyel
meztetem a magyar zeneirodalomra is, mely pro
gramújában nem volt képviselve. — Igaz, hogy 
zeneirodalmunk még csak kezdetén van, s ennél 
fogva nem sokat válogathatunk a műtermékekben; 
de a meglevő keveset nem kell elhanyagolni, mert 
nemcsak a zeneköltők, hanem egyszersmind a ne
velők is fontos tényezők ez irodalom fejlesztése 
körül.

Tausig ur apr. 3-kán adta utolsó hangverse
nyét az Európában. — Sokan kiváncsiak voltak 
a Walkürök lovaglására, a mit Wagner a múlt 
nyáron a nemzeti színházban adott elő, s a mely
ben — mint akkor némely lap dicséretesen meg
jegyezte — Reményi vonója is csupa szerénység
ből a harmadik helyen működött. — Ismerve Wag
ner tanait, melyek szerint szó és dallam, hármonia 
és hangszerelés egymástól elválhatlanok, egy kis 
következetlenséget látok a Wagnerféle operák al- 
alkalmazásában, s azt hogy7 épen maga Wagner 
készíti eme kivonatokat, csak azzal lehet indokol
ni, hogy müveit a zeneköltéssel foglalkozóknak 
szemlélhetővé akarja tenni. — Csalatkozik azon
ban a nagy zeneközönség, ha azt hiszi, hogy a 
Wagner operák zongora átiratait akként élvezheti, 
játszhatja, mint más absolut zene formáiba öntött 
dallamokat szokott élvezni s játszani. — Vegyük 
ki, például, Tristánból a drámai cselekvényt, a 
szót, nélkülözzük a hangszerelés jellemzését, s az 
a mi a zongorára fennmarad, épen nem arany, ha
nem salak, élettelen kép. — A virtuózok átiratai 
annyival megengedhetőbbek, hogy rendszerint 
egy absolut formákba öntött részt, egy indulót, 
fonódalt, stb. szoktak megzongorásitni, de meg- 
rovandók, ha megfeledkeznek a zongoráról s any- 
nyira túlterhelik, hogy mind az előadó , mind az 
előadott mű, mind a hangszer egy torzalakká lesz. 
Ilyen volt a múlt évben Satter Tannhäuser nyi
tánya, s ily7ennek mondhatjuk a Walkürök lovag
lását is, mely a zongora irodalmat a fordítás terén 
épen nem gazdagítja. — Ránk magyarokra azért 
érdekes ez átirat, mert szótárunkat egy ujjal gaz
dagítja, — t. i. olyan sok a jelen zeneköltőinek 
mondanivalója, s oly7 nagy dolgok, a mit mondani 
akarnak, hogy a létező nyelv ezek kifejezésére 
erőtlen lévén, Tausig ur a Walkürök lovaglását 
nem átírja, nem teszi zongorára, nem látja el ze
nével, (mint Mosonyi) nem alkalmazza zongorára, 
hanem zongorára igazolja. Kétség kívül ez uj mű- !

szó nem Tausig ur érdeme, de bár kié legyen 
ezennel Brassai ítélő széke elé állítom.

Apr. 4. a pesti jótékony nöegylet rendezett 
egy hangversenyt a Lloyd teremében. Az egész 
ről csak annyit tudok, hogy Barabás Alice s Khayl 
Antal két zongorán játszták Mozárt lágy d hang
versenyének első szakaszát, s a t. kisasszony a 
szokott helyen Hummel cadentiáját nagy ügyes
séggel adta. Onnan tudom ezt, mert a próbán jelen 
voltam. Mondják, hogy a fiatal Vay báró is jelesen 
hegedült. Mondják, hogy a rendező bokros dolgai 
miatt nem mehetett minden a legrendesebben, sőt 
egy kis kellemetlenség is történt. — Mind ez le
het, hogy igy volt, de mint szemtanú nem állítha
tom, mert a rendezőség a Koszorú szerkesztőségé
ről is megfeledkezett.

E hangversenynyel alkalmasint a tavaszi fo
lyam bevégződött, a nélkül, hogy az örömmel hir
detett philharmoniai hangversenyekben a 9-ik 
symphoniát hallottuk volna. Egy újabb ok sallan- 
gos sallangok Írására, a művészet vészharangja 
megkonditására; de maradjon el a demonstratio, 
mert mindennek oka és foka van. A phil. hang
versenyek helyét szomorú harcz foglalta e l, s a 
legelfogultabbak sem tagadhatják , hogy Erkelnek 
semmi kedve nem lehetett akkor is a philharmo- 
niával foglalkozni, mikor a karnágyi szék alá iisz 
köket raktak. — Valószinüleg Archimedes is meg
menté életét s még jeles uj találmányokkal hasz
nál az emberiségnek, ha épen akkor nem merül 
rajzai vizsgálásába, mikor a várost égették s dúl
ták. — De ne beszéljünk Liszt római zárdájáról, 
midőn a baj a nemzeti színház körül van. — Ma
gyarországon jelenleg csak két drámai zeneköltő 
nevét említhetjük, s vajon ezek se élhetnének meg 
egymás mellett ? hát ha tizenkét drámai zeneköl- 
tönk lenne ? Isten mentsen — mondhatná valaki 
— akkor kő kövön nem fogna maradni. — Nem 
így áll a dolog. Az egész csak kis félreértések 
halmaza, mit a nemzeti színház intendánsa — 
Radnótfáy ur — könnyű szerrel elháríthat. — A 
színház s színházi tagok újjá alakításával sok min
dennek el kellett maradni a színpadról; ma azon
ban oly személyzettel lehet rendelkezni, hogy a 
rég nem hallott Szép Ilonka is felléphet. — Nicht 
mehr wie billig — mint a német mondja — ha 
Radnótfáy ur napirendre hozza Mosonyi Ilonkáját, 
annyival inkább, mert egyszer már el volt fogadva, 
s a közönség részvétét is megnyerte. — Kérjük 
hát az intendáns urat, hogy ne csak a színházi 
könyvtárnokot — Benkö urat — részeltesse Ilonka 
élvezésében.

BARTALUS ISTVÁN.

V E G Y E S .

— Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társa
ság, múlt hó 31-dik napján tartott havi ülésében, 
örvendetes tudomásul vette az igazgató jelentését,
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miszerint a magyar Shakespeare-kiadás nyomatá- 
sa megindult s már annyira haladt, hogy az első 
kötet („Othello“ Szász Károlytól, és „A szentiván- 
éji álom“ Arany Jánostól) az angol költő születé
sének háromszázados évnapjára, april 23-dikára, 
csakugyan meg fog jelenhetni. Az nap már kap
ható lesz a könyvkereskedésekben 1 forinton. — 
Shakespeare „VIII ik Henrik“-jének Szász Ká- 
rolyféle fordításáról s Wieland „Oberon“-jának 
fordítási mutatványáról Illéssy György úrtól, az 
illető bírálók átalában kedvezőleg nyilatkoztak.

A társaság pártolói részére megindítandó ki
adványok új, három évi folyama iránt a legköze
lebbi ülés fog részletesen intézkedni. Kelt Pesten, 
april 2-án 1864. Greguss Ágost, titkár.

* Az erdélyi főurak, az alföldi szükölködők 
javára, Kolozsvárt nagyszerű carousselt szándé
koznak rendezni, az ottani sétatéren , jelmezöltö
nyökben. — A bécsi régiségi- és mükiállitás is, me
lyet mint említők a Bécsben lakó főúri nők ren
deznek — Weinkheim-Zichy grófnéval élükön, — 
már e hó 15-ikén megnyílik a müegylet helyisé
gében. Bécsi lapok szerint szép eredményt vár
hatni e kiállítástól, melyen csakis történetileg ér
dekes magántulajdonok lesznek láthatók. Fő
uraink, a herczeg-primás, a pesti casinó Széche- 
nyi-billikomával — Stametz-Mayer rendkívül 
gazdag képtárával stb. már felajánlják szolgálatu
kat a szent czélra. A kiállítás két hétig fog tartani.

* E hó 8 -ikán, mint Széchenyi István halá
lának évnapján, Buda-Pest templomaiban gyász
misék olvastattak a nagy hazafi leikéért.

* Múlt szerdán temették el — élte 72-ik 
évében — kocsi Sebestyén Gábor, nyugalmazott 
országos főtörvényszéki tanácsost, ki az irodalom 
terén, különösen „Tuba“ verses könyve által, egy 
kor ismert egyén volt. Nyugodjék csöndesen !

* Nagy-Bányáról értesitik a „P. N.“-t, hogy 
oda Fluck Ferencz úr Szegedről 50 ftot küldött 
Mezey József, a szembeteg festész számára. Ezt 
azért is jegyezzük fel, mivel a lapokban volt szó 
róla, hogy Mezey tartózkodási helye nem tudatik, 
s igy eddigelé a segélyezéseket sem lehetett el
küldeni. Tehát Nagy-Bánya.

* Sztrokay Béla a magyar irodalom történe
tére nézve érdekes eredeti leveleket adott át a 
nemzeti muzeum kézirattára számára, a melyek 
egykor néhai atyjához, Sztrokay Antal, magy. tud. 
akadémiai taghoz intéztettek volt.

* A „Hfr.“ biztos tudomása szerént több iró 
és írónő (vagy — né) színi előadást fog rendezni 
a budai népszínházban, a szokott jótékony czélra. 
A rendezőséget Dobsa Lajos fogadta el, az elő- 
dandó darab talán : „Egy nő kinek elvei vannak.“

' A „Magyar Izraelita“ jelenti, hogy lapjá
nak eddigi programmját kénytelen lévén megvál
toztatni, mindaddig, mig az újonnan felterjesztett 
programm megerősítést nem nyer, megjelenését 
felfüggeszti, — „a magyarországi izraeliták élet
kérdéseihez úgy sem szólhatván hozzá.“ Mihelyt

| azonban a mostani akadály megszűnik: ismét 
megindúl.

* Beküldetett szerkesztőségünkhöz a magyar 
Képzőművészeti társulat 1863-iki Albumának har
madik füzete, a czímix-at szerént három, tapaszta
lásunk szerint két képpel. Egyik „Sz. Mihály ká
polna Kassán“, másik „Zivatar a pusztán“ festette 
Lotz Károly, kőre rajzolta Marastoni József. Ez 
utóbbi igen szép és jellemzetes kép.

* A győri nagyobb papnövelde Szent Imre 
Egyletének tagjai aláírási felhívást bocsátanak ki 
Hahn Hahn Ida grófnő „Doralice“ czimü regényé
re. A 34 kis nyolczadrét ivre terjedő mű előfizeté
si vagy csak aláírási dija 1 frt. 60 kr. — bolti ára 
2 frt lesz. Megjelenési határidő junius vége, med
dig az ivek a kiadó Egylethez beküldendők.

* A „Magyar Képzőművész“ , képzőművé
szeti és régészeti, szépirodalmival vegyes szak
közlöny első száma megjelent. Kiállítása csinos, 
tartalma változatos és érdekes. Az első szám czik- 
keit a szerkesztő, Balogh Zoltán (költemény), Or- 
lai Soma, Henszlmann Imre, Keleti Gusztáv, Ko
vács Mihály írták. A lap megjelenik minden hóban 
kétszer — 5-én és 20-kán — két nagy íven. Elő
fizethetni a szerkesztőnél, koronautcza 2-ik szám, 
s Demjén és társa könyvkereskedésében egyetem- 
utcza takarékpénztár-épület, egész évre 10 frt, 
félévre 5 frt 50 kr. negyedévre 3 írtjával. Az első 
számot Rembrandt arczképe díszíti, s a többiekre 
is vannak ilyenek, rajzok, másolatok stb. Ígérve, 
a tartalomra nézve pedig, tekintet lesz arra, hogy 
a hasznos és tanulságos a mulattatóval legyen pá
rosítva, úgy, hogy „hölgyeinknek“ is mulattató 
olvasmányt fog nyújtani. Ajánljuk.

* Ballagi Károly, nagy-körösi tanár, a Mes
terségek történetét dolgozván ki, hogy a nagyobb 
terjedelmű munkát részletenként, olcsóbban jut
tathassa, különösen a szegényebbsorsú iparosok 
kezébe: a jövő évre „Iparosok naptáráét ad ki, 
melyben először a „szabóság“ és „czéhek“ törté
netét bocsátja közre. Naptárának előfizetési dija 
25 kr, mely összeg e hó közepéig utasítandó hoz
zá, Nagy-Kőrösre. Ajánljuk az illetők figyelmébe.

* Német lapok tudósítása szerént egy új
pamphlet várható a magyar emigratió egyik fö- 
embere ellen. E napokban t. i. K. L. egy ellene irt 
röpirat kíséretében levelet kapott volna Kertbeny- 
től Brüsszelből, melyben fölszólítja, küldjön neki 
márcz. 26-ikáiglOOO frank váltságdíjat, különben 
kiadja, vagyis áruba bocsátja, az 500 példányban 
nyomatott életiratot; annyit ígérvén neki egy oda
való könyvkereskedő. Azonkivül kívánja, adjon 
neki két bizonyítványt, egyet arról, hogy ö (K. L.) 
Kertbeny irodalmi működését hazafiasnak tartja ; 
a másikat hogy Krivácsy derék, érdemteljes 
hazafi. (M. S.)

* A bazar-album immár elkészült, s szétküb 
dését meg is kezdték az előfizetőknek. Megrende
lések azonban — 13 ftjával — még mindig tehe
tők a készítőnél, Schrecker photographusnál. Az
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album becsét az árusnők sajátkezű aláírásai is 
növelik. A jövedelem kezelését és kiosztását szin
tén Batthyány Lajos özvegye vállalta magára.

* A nyilvános fellépéstől évek óta visszavo
nult Liszt m. hó 2 i-ikén hallatta magát Rómában, 
a Péter-fillérek javára rendezett hangversenyben. 
Felolvasások is érdekesitették ez előadást, melye
ket Guidi és Pietra bibornokok, Manning hires an
gol hitszónok, monsigneur Nardi és Tornassi tár
tának. Az előadott zenedarabok Liszt és Rossini 
szerzeményei. Belépli dij két louisd’or volt.

* A lipcsei „Europa“ már jó darab idő óta 
folytat egy „Képek Magyarországból“ czimü czikk- 
sorozatot. A jóakarat nem hiányzik belőlök, de bi
zony a hibák sem. így például azt mondja, hogy 
Petőfi szláv eredetű volt; hogy az akadémia kitü 
nöbb tagjai csak magyarosított németek, mert a 
magyar nem tud egyhelyt ülni, hogy tanuljon. 
Megrója bennünk, mért eszszük a sonkát főve, 
s mért nem nyersen mint a németek stb. Az „E.“ 
ugyané száma roszalja, hogy minek fordította le 
Opitz T. Petőfi költeményeit németre, mikor már 
tökéletes (?) fordítást bírnak Kertbenytől.

* Adler Vincze zongorász és zeneszerző ha
zánkfia múlt hó utolsó napján adta hangversenyét 
Párisban a Pleyel teremben, s több magyar müvet 
játszott nagy hatással.

* Halevy síremlékét marcz. 17-ikén leplezték
le a franczia fővárosban. A Lebas építész- és Du- 
ret szobrász készítette emlék, vörös gránit alapon, 
három fehér márvány emelvényből áll. Harmincz, 
babér koszorúval körülvett paizs ékiti, melyekre 
a nagy zenész kitünőbb szerzeményeinek neve 
van vésve. Tetején Halevy szobra áll, mintáz aka
démia tagja öltözve. Az ünnepélyen gr. Nieuwer- 
kerke szónokolt, a Conservatorium növendékei 
pedig gyászdalokat énekeltek.

* Régóta biztatják már a jámbor publikumot 
Meyerbeer „Afrikainő“-jével. Most a brüsszeli 
„Guide musical“ azt állítja, hogy a mü már 1842- 
ben elkészült, s a maestro csak azért nem adja 
ki kezei közül, mert fél, hogy ha most már közön
ség elé lép vele, evvel bezárul művészi pályája, 
bezárul a dicsőség, s a mi legtöbb, a jövedelem 
forrása. Az „Afrikainőt“ hattyúdalául tartogatja, 
s a mint a „Ploermeli búcsút“ meg kellett hall
gatni, úgy kell még a kilátásba tett „Juditot“, 
„Mignont“ sat. is zsebre, illetőleg fülre rakni, 
mig végre az is előkerül, hogy feltegye a diadal 
koronáját a maestro fejére. Fides penes auctorem.

* Ampére, a franczia akadémia és a szépmü- 
vészetek s régiségek akadémiájának tagja, múlt 
hó 27-dikén Pauban, hol a telet töltötte, meg
halt.

ÜJ KÖNYVEK. *)
A MAGYAR KIRÁLYSÁG FÖLDIRATA. Visontay Já 

nos által. Negyedik kiadás. 8r. 182 1. Ára 84 kr.
(Ráth, Pest.)

EG YETEMES FÖLDIRAT, Visontay János által. I.Rész. 
Asia. Afrika. Amerika. Polynesia. Második kiadás. 
8r. 129—181 11. Ára az első résznek 48 kr, a máso
diké 90 kr. (Ráth, Pcsth, 1863).

MAGYARORSZÁG CSALÁD AI czimerekkel és leszár
mazási táblákkal. Irta Nagy Iván. Tizenötödik kötet. 
1. és 2. füzet. Serényi—Sörös. N8r. 161—320 1. Ára 
1 fit. 70 kr. (Ráth, Pest.) f

A BIBLIA. Tholuck August után Ballagi Mór. Ara 1 frt. 
8r. 240 1. (Osterlamm, Pest.)

KÉTSZER ÖTYÉNKÉT BIBLIAI TÖRTÉNET protes
táns népiskolák számára. Képekkel. Irta Noszág Já 
nos. 12r. 140 1. Ára 35 kr. (Osterlamm tulajdona, 
Pest.) , ,

TELJES MAGYAR-LATIN SZÓTÁR. Földrajzi nevek
kel szaporítva. Szerkesztették Bartl Antal és Veress 
Ignácz, a pesti kir. főgymnasium tanárai. N8r. 96 1. 
Előfizetési ára 4 frt. (Kugler tulajdona, Test.) 

KALAUZ A FÖLDGÖMB HASZNÁLATÁBAN- Nép
tanítók számára irta Fábián Mihály öcsödi lelkész 
stb. K8r. 57 1. Ára 40 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.

CHRISTLICHE RELIGIONS-LEHRE. Leitfaden zum 
Evangelischen Konfirmanden-Unterrricht, von An
dreas Sztehlo, ev- Pfarrer in Losoncz etc, 8r. 30 1 
Ára 22 kr. (Osterlamm, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Sz. G. Kolozsvár. Megkaptuk a küldeményt •• de már 

aligha el nem késik az alkalomtól. Nem lehetett 
mindjárt. Egyébaránt az mindegy is.

Többeknek. Van biz’ itt még, válasz nélkül, vers, no
vella elég : a javát alkalmilag úgy is előkeressük ; 
a min nem kapunk, jele, hogy nem lehet valami ki
tűnő : hogy mindre rendszeres kritikát Írjunk, arra 
nem adhatjuk a fejünket. Azért csak türelem.

Gy. V. Orosháza Nem vagyunk bizony mi oly felette 
bővében a jónak, s ha jő, csak minél elébb ! Egyéb
aránt szives üdvözletünk.

A Bnda halala példányaival nem mi rendelkezünk. 
Egyébiránt azt a verset megírta már Petőfi, vala
mivel szebben.

T A R T A L O M .
Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S. 

— Borbálához. Madách I. — Signora Rozetti. Jóiika J. — 
A szeutivánéji álomból. (Mutatvány). Arany J. — Az ó- 
kori Róma könyvkereskedése. — Irodalom. — Zene. 
Bartalus /. —• Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

| p  Teljes számú példányokkal még' szolgálhatunk.
Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



KÖSZÖRŰ.
HETILAP

A SZÉPIRODALOM S ÁTALÁNOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .
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AZ IRODALOM ÉS A TÁRSADALMI VISZONYOK.

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

Előfizetést elfogad s a lap | 
szétküldését Is kezeli Emieh i 

Gusztáv kiadé -Tiivatala : j 
J3arátok-tere 7. sz.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

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

(Vege.)

A XVII. században már előkelőink 
magok is irodalmi térre léptek, s nemcsak 
mint kegy urak Írattak, írókat pártfogoltak, 
tudósokat képeztek, hanem magok is íro
gattak. Nem fogta fel se I. Ferencz, se 
bármely európai uralkodó inkább, mint 
Bethlen vagy I. Rákóczy, mily haszna van 
egy nemzet szellemi ki képződésének annak 
anyagi ereje szilárdítására, amarra viszont 
mily hatása van az irodalom pártoltatásá- 
nak. Épen úgy átértette ezt a magyarhoni 
főnemesség is, melyet egy más középpont
hoz ismét sokkal erősebben vont a század 
elején a szellemi erő, mint birt vonni annak 
vége felé a kényszerítés, az erőszak. Hogy 
pedig a magyar főurak még hadfolytatá
suk szünóráit is a múzsáknak áldozták s 
nemcsak hivatás nélkül mükedvellésből, 
hanem valódi hivatással, naivul s nem
zetük érzéseivel s eszméivel telt költe
ményeket is szerzettek, vallási énekeket 
írtak, mint Beniczki, Rimái, — sőt a 
komoly tudománynak is, mely akkor kö
zéppontját a hittanban lelte fel, komoly 
művelői és műveltetői voltak — bár ehhez 
már volt politikai érdek is kötve : kétségte
lenül jele nemcsak művelt izlésöknek, ha
nem őszinte és komoly tudományszerete- 
töknek. Voltak közülök, kik művészeti kin
cseket is gyűjtöttek. Emlékezzünk csak 
Zrínyi Miklósnak, külföldi utazó által is 
magasztalt gyűjteményére; mi ismét jele 
főuraink művelt ízlésének s a tudományok 
haszna iránti mély belátásának. Nem mond

hatni, hogy minden általok történt, de 
bizonynyal minden az ő befolyásukkal. A 
költők leginkább ők voltak, a polemista pap 
az ő hatalmuk árnyékában küzdött, a nagy 
tudósok — ki ne emlékeznék az orvos- és 
hittudósokra, a hit-, bölcsészet- és nyelvtu
dósokra ? — ő általok, az ő költségükön ké
peztelek. Ha ekkor valamely fensőbb erő 
pártolja és összesíti a szétszórva működött 
szellemeket, s ha a XVIII. század közbe 
nem jő, talán feltenyészik az a mag, melyet 
Mátyás kezdett vetni. És ha a polgári pár
toskodás s a hitviták el nem nyomják a lel
keket, talán mi is a remekírók egy sorát 
mutathatjuk fel a XVII. századból mint a 
francziák, — holott igy csak nehány nagy 
tudóst és szorgalmas irót említhetünk.

De a XVIII. század következett be, 
s vele egy válságos fordulat, mely az 
előkelőség erejét és gyengeségét egyaránt 
tanúsítja, s némi más tanulságot szolgáltat, 
melylyel a fentebbi tétel, az aristocratia 
irodalmi üdvös hatásáról, kiegészíthető. — 
A magyar előkelőség lerontotta egy század 
alatt a mit elébb épített volt, — vagy in
kább elidegenítette a nemzet szellemi örök 
ségét. Egyik irányát, a műveltség kedve 
lését,megtartotta, — - amásikat, a hon sze- 
retetet, elfeledte. — Az áldozatoknak nincs 
fogyta. Történetíróink sok százezrek áldo
zóinak neveit jegyezték fel. Az iskolai élet 
nagyobbszerű volt, mint valaha. Verse
nyeztek ez intézetekben a hon legelső csa- 
ládainak fiai, vizsgálatokon ott díszelegtek

31
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a hon legfőbbjei. Egyes nagy családok és 
urak színtársulatokat tartottak, s udvari 
költők egész csapatait. A jó Szeben olasz 
operát adott a hadi főkormányzó tiszteleté
re, Nagy-Várad ilyet látott finom művelt
ségű. irodalompártoló nagy püspöke ked
véért. Olyan tudományos sürgés, olyan fi
nom társalgás, annyi versköltés, annyi ün
nepi és iskolai szónoklat és pompázás, any- 
nyi ön- és egymás-dicsérés, annyi erőlkö
dés latin verselésben a Marjósák, Hannuli- 
kok, Tortinák , stb. által, — oly sok törté
neti buvárlat, oly sok évődés a tudomány 
legfőbb kérdéseivel, — természetesen, csak 
egy bizonyos irányban és egy fensőbbileg 
meghagyott vagy megadott szellemben! 
Nem csodálhatni, ha a magyarhoni iroda
lom egy némely történetírója ez időszak 
teljesítményével teljesen elégültnek nyilat
kozik.—  Mi azonban, ha e század irodalmi 
egész tevékenységét egy képben felfogni 
akarjuk, találunk abban munkásság, igyé- 
kezét jelét sokat, csak a nemzet szellemé
nek természetes nyilatkozását, kiömledését, 
röviden nemzetit semmit. Maga Faludi 
méltán magasztaltatik finom Ízléséért, szép 
nyelvezetéért, játszi könnyű észjárásáért, 
költői kedélyéért, magyar lelket nem ta
lálunk benne! Nem érzett nemzetével, nem 
értette azt s az sem őtet. Egy nemzetnek 
sem igen volt nemzetiebb műizlése, határo
zottal:) ösztöne a szép tárgyai s alakjai közti 
választásra, sajátosabb érzésmódja. Nemze- 
ties érzelmeinek naiv kifejezését egy sem 
kívánja meg inkább. Ennek mellőzését nem 
engedi el sem az eszmék magasságáért, 
sem classicismusért, — de ennek megtar
tásáért sokat elengedett. Kedvencze volt 
Gyöngyösi Zrínyi ellenében, Kisfaludy S. 
Csokonai — Kazinczy daczára, Berzsenyi 
Kölcsey felett s legutóbb Petőfi Vörösmarty 
mellett.

Most egészen máskép volt. Az előke
lőség , melytől az előtt minden irodalmi 
mozgás kiindult, idegen udvar légkörében 
szívta be az idegen szokásokat, kereste az 
idegenes élveket, — elfeledte saját őseit, 
nemzetét, magyarul nem értett s nem ér
zett. A nemzeti nyelvtudása köznapi, hogy 
úgy mondjam, gazdálkodási szükség, a

nemzeti szellem ismerése, pártolása, fejlesz
tése kellemetlen kötelesség. Ekkép a nem
zet geniusa, mely előbb általa s benne fej
lett és díszlett, most maga az előkelő osz
tály által elhagyatva tespedt el. Nemcsak 
költészet nem volt, mely összekapcsolhatja 
vala a fensőbbeket és alsóbbakat, hanem 
a nagy pártolásban részesült s ugyan 
termékeny tudománynak is észrevehető va
lamely élettelensége. A nemzet történ étéről 
írtak eleget, de a múltat, úgy látszott, a 
múltért írták meg mint bevégzett valamit, 
mint régiséget, mint nem az életre tartozót. 
Az irodalom történetével is foglalkoztak; 
de irodalmat, melyben élet legyen , mely
nek élő nyelve, a közélettel kapcsolata le
gyen, mely a nemzetre hasson — nem ad
tak, nem is ösmertek. Ha most tekintünk 
vissza a deák tudomány ezen nagy idejére, 
van minden jeles ekkori írón valami mú
miaszerű, valami halottias. Mi is okozhatta 
más, hogy már a Lajtán túl és a Lajtán in
nen is sokan elhitték volt, hogy a magyar 
nyelv — mint műveltségi, mint irodalmi, 
kihalt, vagy egy bizonyos határidőre ki fog 
halni.

Mindezért, s azt hiszem, nem ok nél
kül: előkelőinket vádoljuk. Tanulsága az, 
hogy az aristokratai pártfogolás kétes ér
tékű dolog az irodalomra nézve. Nagy len
dületet adhat annak, de halált is , s mind 
kettőt nagy befolyásánál fogva rögtön. Az 
aristokratia természeténél fogva világpol
gári. Vonzódása természettel a legmagasb 
polgári vagy kormánykör felé irányul, — 
s ha a nemzeti élethez lefelé elég erős kö
zép osztály nem vonja, odasiet, hol a nem
zet nagy tömege meg nem élhet, hová ez 
nem kisérheti. Nemzeti és alkotmányos 
kormányzás mellett máskép van a dolog. 
Ez nem vonhatja a nemzet előkelőségét 
életveszélyes távolságba, nem szakíthatja 
le a haza kebléről. S az aristokratia fény
körébe vonja a költészetet és szépművé
szetet, mikben a nemzeti életerő lüktet. 
Minden ama magas körök szellemétől függ 
aztán. Attól : hogy a költészetbe a frivol- 
ság vagy magas bölcsészeti s erkölcsi erő, a 
nemzeti hagyományok iránti kegyelet vagy 
lelketlen divat legyen az uralkodó elem. Oly
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helyzetben pedig mint a miénk vala,mégama 
körök szellemétől iügg az is: vajon a szép- 
mii vészetek és költészet csatornáin honfilé- 
lek villanyfolyama járjön-e körül, vagy a 
honfiatlanság dermesztő fagya terjedjen el 
a keblekben.

Nem kételkedünk határozottan vá
dolni egykori előkelőségünket, bár sietünk 
megjegyezni, hogy e vád nem az összest 
érdekli és nem feltétlen. Mert dicséretet is 
mondhatunk. Ha Tyrnaviában egy kis Ró
ma, — Posonyban kis Bécs, Kassán, N.- 
Váradon egy-egy kis Padua volt alakuló 
félben; de volt oly főrangú család is, mely 
a legbüszkébbek közé tartozott, leggyak
rabban ünnepeltetett a Hannulikok által, -  
mely azonban mégis uradalmai egyikének 
székvárosában fentartotta a XVI. századból 
eredt könyvnyomdát, gondoskodott, hogy 
az munkákkal elláttassék, hogy ott majd 
népszerű, majd tudományos könyvek nyo
massanak , a sok ünneplő versek mellett, 
— mely család nevéről ha az idő a sok 
tömjén füstöt vagy hizelgés mázát leválasz
totta is, de a nemzeti nyelvhez ragaszko
dás dicsőségét rajta hagyta. E család fiai 
legalább magyarul is taníttattak, magya
rul is feleltek köz vizsgálataik on, — s e csa
lád egyik nemes ivadéka magántaníttatása 
alkalmából készült a legelső magyar iro
dalom történeti kézikönyv — latin nyel
ven. Ide tartozik néhány más, talán mino- 
rum gentium fő úr, többek közt a z , ki ti
tokban készítgette harczi-dalait, — meg 
az, ki magányában egyengette nemzete 
nyelvét a mértékes versek alakjaihoz, — 
meg az, ki tábornok létére irogatá magya
ros, sőt népies verseit, — és a z , ki lovas
sági tábornok létére a falusi nótárius naiv- 
ságával, sőt a világtól elmaradt ember 
nyers egyenességével rovogatta az elkor- 
csosodást, az elkülföldiesedést.

De bizonynyal nem a főúri rend, ki
vált nem a sajátlag magyarhoni volt az, 
mely a nemzeti és irodalmi alásülyedés el
len időnként tiltakozva, s a tudomány erő- 
feszitő működésével hatva, előidézte az 
1790-diki fordulatot, melyet némelyek oly i 
sokáig nem bírtak megérteni. Ezt a nemzet 
napszámosai tették. És az irodalom törté

netének tanulmányozója nem állhatja meg, 
hogy a múltakból tanulságot ne vonjon. 
Egyiket azt, hogy a nemzet irodalmának 
ügyét kirekesztőleg az aristokratia kényére, 
áldozat készségére bizni nem szabad; -— 
másikat azt, hogy a tudományos művelő
dés és irodalmi virágzás alapja és főesz
köze a társadalmi közép osztályban kere
sendő és létesítendő. Ez osztály kiképzése 
a fő dolog.

Különben, ha arról van szó, mikép 
bántak egykori főuraink a tudomány és 
szépirodalom embereivel —: s ezt méltó az 
előbbiek után kérdésbe tenni — csak jót 
mondhatunk mind két félről. Se az iro
dalom embereit nem voltak hajlandók ud- 
varonczaikká, hízelgőikké aljasitani főura
ink; se amazok nem tudtak oly helyze
tet elfogadni, mint egykor Maecenastól az 
ő kegyeltjei, —  vagy mint Francziaország 
egykori szépszellemei, kik dicsőségüknek 
tartották vagy legalább nem érzették gya
lázatuknak ő eminentiájához a bibornokhoz 
vagy ő excellentiájához a miniszterhez tar- 
to:ni.u Tinódi a szegény nemes nem tar
tózkodott erősen rovogatni a nemes urak 
vad életét, melylyel a hazát rongálták, — 
Erdély hatalmas irói, tudósai, hitszónokai 
gyakran üldöztetésnek tették ki magokat, 
fiiggetlenségökért s elveikért. Azthiszszük, 
hogy e tekintetben a mi férfiaink, fensők 
és alsók, előtte álltak bármely honéinak. 
Udvari mulattatót, bohóczot vagy parasi- 
tust jelentékenyebb költőink és íróink közt 
nem ismerünk, — s ha néha halotti vagy 
egyéb szónoklataik vagy épen c/jdnló leve
leik dicsérettől áradoznak, azt vagy a va
lódi érdem okozta vagy a hála mély érzé
se, mely őszinte meggyőződésből talán túl
zott vagy nagyított. — A hizelgés voltakép 
csak akkor kezdődött, nálunk is mint másutt, 
midőn nem volt mit dicsérni, midőn a sza
bad élet vesztével megszűnt az egyéni ön
érzet, a keleties magyarnak e jellemző tu
lajdona, — s midőn az irók is már isko
láinkban „az életnek“ képeztettek. Ekkor 
Plinius dicsérő beszéde, Cicero és más 
újabb latin szónokok lettek divat tanul- 
mánynyá. A latin beszéd ezekből merítve 
oly pompás, a stíl oly édes, aphrasisok oly

31*
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csengők, — s maga a szellem is oly hajlé
kony. Igazság az, hogy a stíl maga az em
ber. Az ember kifejezi magát mindenestül 
stiljában; de a stilnak, mely által képző
dik, — kivált ha gondolkodni, Ítélni nem 
tanult, csak beszélni és Írni — rendkívüli 
visszahatása is van az emberre. Az a sok 
szép szó, a mit betanultunk, természetesen 
tartalom nélkül, — az a sok szép szóvirág, 
melyet megszoktunk, elsajátítottunk, — a 
körmondatok ama csengése, melylyel fü
leink eltelvék, kétségtelenül megalkotja 
lelkületűnket, jellemünket. Az az ár, me
lyet az ily elemek lelkűnkben okoznak, el
ragadja eszünket, s lésziink észrevétlenül 
későn és ferdén született Cicerókká, — kik
nek minden okoskodása, sőt minden kör
mondata igy kezdődik: noha, és ezen for
dul meg: mindazáltal, — kiknek szemei 
előtt minden történeti alakot valamely 
fénymáz s minden elvet és igazságot va
lami káprázat von be, — kik aztán ítélni, 
észlelni, annyival inkább elv és igazság

' mellett erélyesen megállani nem tudnak, 
nem mernek.

Szerencse, hogy az ily szellemű iro
dalom nálunk nem létezik többé. Elmúlt ez 
a nemzet félidőkével, főkép pedig az 1840 
ótai szabadabb élettel, a nép elem megerő
södésével és irodalomra hatásával, az ösz- 
szes nemzetnek az irodalom patronusává 
lettével. Szép, hogy most már minden nem
zettag a neki jutott talentom szerint áldo- 
zik, munkálkodik, a magas állású és leg- 
vagyonosb osztály együtt az irodalom köz
munkásaival, — de még szebb, hogy a leg
nagyobb rész pártfogóságok s gyámságok 
nélkül szabadon, függetlenül munkálkodik. 
Az a nemzedék pedig, mely a hazafias élet 
cselekvényeit csak sport gyanánt űzte, 
azokban csak leereszkedve, különködve 
vett részt — eltűnt azzal együtt, mely bi
zonyos pártfogók magasztalásával, bizo- 

! nyos elvek melletti kelletlen harczolással 
bizonyos felekezetek fogadott historiogra- 
phusságával róvta le irodalmi kötelességeit.

IMRE SÁNDOR

K Ö Z E L G Ő  T A V A S Z .

Intetek, de mind hiában, 
Hó-csillámos béreztetek! 
Ti, a látkör távolában, 
Örökös tél-hirdetők.

Mert üditöleg tekint szét 
Ott fönn a királyi nap,
S rázza, rontja rabbilincsét 
Föld-anyád, a téli rab.

Es te, völgy szerény lakója, 
Lombtalan, száraz bokor,
A zengő pacsirta szóra 
Mind hiában vagy komor.

Küzd az élet a halállal 
S rövid már a küzdelem, 
Gyözedelmi zászlajával 
A tavasz majd megjelen.

S hogyne, hogyne kapna menten 
Gyors erőt a lomha rög,
Mikor a fölleg felettem 
Már villámlik s mennydörög!

LÉYAY JÓZSEF.
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S I G N O R A  K Ő Z E T T  I.

(Folytatás.)

October 6-dikán 1852.

Csak ritkán érek most Írásra, s igy 
naplóm lassan halad. Se baj! haladjon in
kább a munka — úgy sincsen sok följe
gyezni valóm, mert életem nagyon csendes 
és egyforma.

Kevés szomszédunk van; ezek is csak 
hében-korban látogatnak meg. Mi még rit
kábban viszonozzuk e látogatásokat, — az
az én — mert férjem sokat jár és kel —  
talán többet is mint kellene.

Szeretném ha inkább gazdaság után 
látna, s mikor távol van igyekszem is he
lyét pótolni — de nincs legkisebb tapasz
talásom se, igy hát nem sok jót tehetek. 
Aztán úgy tetszik nekem, mintha igen bő- 
ven költenénk, bár nem tudom mennyi jö
vedelmünk van. Józsi erről soha sem szólt 
nekem, s nem volt bátorságom — vagy 
jobban mondva nem jutott eszembe — ez 
iránt kérdést tenni Berkeszi urnái.

Hanem alig hiszem hogy a Radnóti 
jószágrészen s egy kis pusztán kívül fér
jem még egyébbel is bírna, s ez nem hoz
hat be oly igen sokat. Igaz, hogy ehhez 
még az én húszezer forintom kamatja is já
rul, de ez csak ezer kétszáz pengő forintot 
tesz.

Pedig sok cselédet tartunk, Józsinak 
nyolcz hámos lovas négy paripája van, egy 
bricska s egy stájerszekér áll a fészerben; 
a mellett igen jól élünk —- erre férjem so
kat tart. Még a cselédek számára is oly 
ebédeket s vacsorákat kell főzetnem, minő 
nekünk magunknak sem volt soha Bara- 
nyinénál.

Egyszer-kétszer szóltam erről férjem
nek, mondtam hogy talán jobb volna szakács
nőt tartani a drága s vesztegető szakács 
helyett, kinek évenként háromszáz pengő
forint fizetés jár, s ki a mellett annyit lop 
és elprédál, hogy ebből még egy cseléd él
hetne. De hiába — Józsi erről nem akar 
senunit hallani —- egyátalában nem akar j

semmiben gazdálkodni — s igy minden a 
régiben marad.

Nem merek gyakran e tárgyra vissza
térni, mert ilyenkor férjemnek mindig rósz 
kedve van. Különben nagyon vidám ter
mészetű és jól bánik velem, bár sokat hágy 
egyedül.

De meglehet hogy ezzel mindenki úgy 
van; egyik szomszédnénk, Váraljamé, már 
párszor panaszolta hogy férje anny it kalan
dozik — hátha a férfiak mind keveset 
szoktak otthon ülni? s Józsim csak azt teszi 
mit a többi ?

Január 8-dikán 1853.

Egyedül vagyok, Józsi Pestre ment, 
pár hétre, peres ügyben. Nem hiszem hogy 
valami fontos per lehessen, mert eddig nem 
hallottam felőle semmit, de jól teszi ha el 
nem hanyagolja, ha nincs is annyi jelentő
sége.

Kissé magánosán érzem magamat, de 
unalomról szó sem lehet. Jövő junius ele
jére kis vendéget várok, s fogadására any- 
nyi előkészület kell, hogy folytonosan el- 
vagyok foglalva — még pedig igen kel
lemesen.

Mennyire örülök e kis főkötőknek, 
ingeknek s egyéb készleteknek! már a böl
cső is megvan; most épen a keresztelő pár
na hímzéséhez fogtam.

Váraljainé, kinek tavaly született első 
gyermeke, s ki az egész készletet Pesten a 
hires Kleinnénál csináltatta, mintákat adott, 
igy tehát minden igen csinos lesz, s nem 
fog sokba kerülni. Ráérek varrogatni s 
hímezni, meg itt van szobaleányom is —• 
lassanként ketten elvégzünk mindent.

Aztán egy pár uj könyvet is küldött 
Józsi Pestről — mily szép tőle, hogy igy 
gondoskodik mulatságomról — ha elfára
dok a munkában, olvasáshoz fogok — s 
igy nagyon jól és gyorsan telik az idő.

Házunkat s a háztartást már rendbe
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szedtem — minden úgy halad mint az óra
gép, rend és tisztaság van mindenütt. Ha
nem akármit csináljak, a költség több mint 
szeretném. Ez a sok cseléd roppant sok 
pénzbe kerül — felével is megérnők.

Február 10-dikén 1853.

Telik az idd s férjem még mind nem 
került haza. — Azt mondta legfeljebb há
rom hétig fog Pesten mulatni, most már 
az ötödik hétben vagyunk s még min
dig ott van. Pár napja hogy levelet vet
tem tőle — irja hogy küldjem fel ne
ki a mennyi készpénzem van, mert a 
per sokba kerül. Szerencsémre épen most 
küldték mega pénzem félévi kamatját; száz 
forint Inján, melyre folyó költségeimre szük
ségem van, elküdtem neki, mert egyéb pénz 
nem gyűlt be.

Bár hazajönne nem sokára, unni kez
dem a magányt, aztán sok van mire a „gaz
da szeme“ igen szükséges volna.

Márczius 2-dikán 1853.

Végre valahára férjem haza került. 
Tegnap érkezett meg; rósz színben s rósz 
kedvvel. Azt mondja sokat mérgelődött pe
re miatt, mely roppant pénzbe került s a 
mellett még sincs bevégezve.

Igaz hogykrajczár pénz nélkül került 
haza — sőt ma már összeszedett minden 
pénzt melyre szert tehetett s Pestre fogja 
küldeni ügyvédének, ki neki perköltségek
re előlegezett. Alig marad húsz forint a 
háznál. Szerencsémre jól el vagyok min
dennel látva, s igy kihúzhatom pénz nél
kül is valameddig. Hanem a hónap végén 
első évnegyedre ki kellene fizetni a cselé
deket — nem szeretném ha evvel el
késnénk.

Márczius 22-dikén, 1853.

Fáradt vagyok s rósz kedvű. Tizen- 
kilenczedikére, József napjára, sokan gyűl
tek itt össze — de csupa férfiak. Ezt nem 
bántam egy cseppet sem, sőt örültem neki, 
hiszen férjem tiszteletére történt; — de — 
ki kell mondanom — nem szeretem azt a 
nemét a mulatságnk mely itt folyt.

Keggeltől egész estig ittak, úgy hogy

az egész társaság majdnem folytonosan 
nyakban volt — férjemet sem véve ki — 
aztán mindig kártyáztak — még pedig sok 
pénzbe. Igaz hogy Józsi nyert — de az ily 
nyereség,. azt hiszem, nem hoz szerencsét
— aztán veszthetett volna is — végre mi
ből fizetné veszteségét—  miután oly kevés 
pénz van a háznál. Mióta Józsi Pestről haza
került, alig gyűlt be valami.

Még van annyim hogy a házi cselé
dek bérét kifizethetem — Józsi teheti-e 
ugyanazt a külső cselédekkel? nem tudom
— nem szereti ha kérdést teszek ez iránt.

Ma reggel az egész társaság — fér
jemmel együtt, elindult Kis-Patakra, Mol
nár Gryőző nevenapjára; onnan aztán Si
mon napjára Mező Keresztárra mennek 
Keresztessi Simihez.

Mikor várhatom haza Józsit, nem tu
dom. Csak oly állapotban ne legyen mint 
tegnap este, vagy inkább ma reggel, mi
kor egy óra tájban lefeküdt.

Megvallom alig bírtam a szobában 
maradni. Ily napok és éjek nem épen fény
pontjai a házias életnek.

April 11-én 1853.

Nem tudom hogyan van, de e vidé
ken, úgy látszik, a név- és születési napok
nak vége hossza nincs. Férjem folytono
san utón van, — egy vagy más barátjá
nak neve vagy születése napjára. Mikor az
tán hazakerül, többnyire halvány és fá
radt, s vagy igenis jó vagy roppant rósz 
kedve van.

Tartok tőle hogy mindenütt sokat isz
nak és sokat játszanak. Ha a szerencse ked
vezett, tele erszénynyel s jó kedvben tér 
haza — ellenkező esetben üres az erszény 
és rósz a kedv.

Szomorú egy élet! Vajon mindig igy 
fog ez lenni?

Pedig most honn kellene maradni s 
gazdasága után látni. Tavaszszal sok a 
teendő, s itt minden az ispánra és a cselé
dekre van bízva. Nekem úgy tetszik, hogy 
az első csal, talán lop is — a többi pedig ha
nyag és rest.

Látom hogy bele kell tanulnom a kül
ső gazdaságba, s aztán magam nézek itá-
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na mindennek. Ha erről szólok férjemnek, 
föllobban — és minden úgy marad a mint 
volt. Miért szóljak hát? jobb cselekedni 
mint szót szaporitani.

Junius 30-kán 1853.

A kis vendég megérkezett — s gyer
mekem is én is jól vagyunk. Mennyire 
szeretem kis leányomat! Most kettőztetett 
kedvvel s bátorsággal fogok dolgozni s 
igyekezni, csakhogy kedves Jozéfám jövő
jét biztosíthassam.

Férjem is örült gyermekünknek, bár 
inkább vágyott fiúra mint leányra. Nevére 
kereszteltettem, csak hogy kedvébe járjak s 
leányomat megszerettessem vele.

Remélém — hogy ha gyermek lesz a 
háznál, többet fog itthon ülni, többet forog 
a gazdaság körül; de fájdalom ! csalódtam. 
Igaz, hogy az első' két héten, lebetegedé- 
désem után, nem mozdult a házból, s igen 
jó, igen előzékeny volt irántam; hanem 
most már ismét távol van — magam sem 
tudom hol. Azt sem mondta mikor jo haza. 
Pedig az aratás ideje maholnap itt van — 
szerencsére erőm már tökéletesen helyre 
állt, s valahogy csak pótolhatom az ő nem
létét. Kár hogy nincsen jobb s becsületesb 
gazdatisztünk; — bár reá bírhatnám Józsit 
hogy bocsássa el, s fogadjon helyette mást 
kiben többet bizhatnánk.

September 4-én 1853.

Két hónap óta tollhoz sem nyúltam, 
annyira el valék foglalva. Gyümölcs szedés, 
száritás, befőzés, szénagyüjtés, — aratás, 
egymást érte, s annyi munkát, annyi gon
dot adott! — Olykor azt sem tudtam hol a 
a fejem. Szerencse hogy kis leányom ép és 
egészséges — igy legalább e részben nin
csen gondom, s időm nem volt annyira el
foglalva gyermekem által!

Józsi, ha itthon volt is, nem sokat gon
dolt a gazdasággal; pipázgatott, olvasta az 
újságokat, a plébánossal s a nótáriussal ta
rokkozott, s tüzes csatákat vívott politikai 
események fölött — ebből állt az egész. 
Igaz hogy olykor, szivarra gyújtva, kilo
vagolt a szántóföldekre— de többnyire es

te felé, a hűvösben, mikor a munka már 
vége felé járt; — ez aztán nem sokat nyo
mott a latban.

Be kár hogy Józsi oly kevéssé szereti 
a munkásságot, oly közönyös — hogy ne 
mondjam oly rest — ha mulatságról nin
csen szó t. i., mert mihelyt pajtásai társa
ságában van, restségről szó sincsen — any- 
nyit tud akkor járni, kelni, lovagolni, tán- 
czolni, hogy valódi csoda miként győzi.

A múlt hónapnak is nagyobb részét 
Balaton - Füreden töltötte ; azt akarta 
menjek én is oda vele, legalább az Anna 
bálra, de kis leányom miatt nem mehettem. 
Se az út fáradalmainak nem akartam ki
tenni szegényt, se egyedül itt hagyni a 
dajkával, ha csak pár napra is. Hiszen ezt 
nem is tehettem volna, mert magam szop
tatom. íg y  tehát elmaradt az egész.

Most előkészületeket teszek a szüret
re — az idén hamar érik a szőllő. Bár kis
sé több pénzzel rendelkezhetném; de Józsi 
ritkán tud nekem valamit adni a háztartás
ra, s igy saját jövedelmemből kell mindent 
kiállitnom — pedig az újévi bevételt fér
jemnek adtam — igy aztán édes kevés ma
radt a folyó költségek födözésére.

December 18-án 1853.

Józsi Pestre készül. Azt mondja, hogy 
az ország dolga nagyon érdekes fordulatot 
kezd venni, s hogy közelebbről szeretné 
követni a mozgalmokat. Hiszen ez, nem 
kétlem, sok érdekkel is bir — csak saját 
dolgainkra forditna kissé több figyelmet.

Nem tudom hogyan van, de a jó ter
més daczára Józsi erszénye mindig üres. 
Valahányszor pénzt kérek tőle — pedig a 
lehető legritkábban teszem — felelete min
dig az, hogy nincs. Miből fog ő aztán Pes
ten élni ?

Sok gondot ád nekem mind ez —• bár 
Józsi mindig kinevet ha erről szólok.]

Egyedüli örömem kis leányom. Most 
már hat hónapos és igen fejlődik. Órákig 
el tudok vele játszani; de nem érek min
dig rá. Szerencsémre a száraz dajka igen 
ügyes, becsületes személy, kire egész nyu
galommal bizhatom.
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Január l-9kén 1853.

Józsi még mindig Pesten van; nem is 
hiszem hogy tavaszig haza jőjön. Még rit
kábban ir mint a múlt télen — s ha ir, 
többnyire rósz kedve van. Félek, félek 
hogy sokat játszik és veszt.

Én e közben itthon igen csendesen 
élek — olykor elég gonddal. Egész bol
dogságomat leányomban lelem, ki nő és 
gyarapodik.

Váraljainén kivül, kinek férje szintén 
Pesten van, nem látok senkit; nem is vá
gyók reá.

Február 12-én 1853.

Férjem itthon volt, de ismét távozott. 
Megjelenése oly váratlan volt, magavisele
té oly különös, hogy egészen el vagyok 
kábulva.

Tegnap ebéd után szobámban ültem, 
kis leányom bölcsője mellett, ki csendesen 
pihent. A szoba félig sötét vala, mert a 
lámpa még nem volt meggyujtva. Szere
tem az esti homályt — oly jól gondolkoz- 
hatik az ember igy, az alkony leplei által 
födve — oly szép eszményképeket szőhet, 
melyeket a világosság csakhamar elűz.

íg y  gondolkoztam s tűnődtem tegnap 
is, mikor ostor csattanás, szekér zörej éb
resztett föl.

Kinéztem az udvarra nyíló ablakon, s 
könnyű szekeret láttam a pitvar ajtó előtt 
megállni.

Vendég! — gondoltam — ki lehet? 
aztán csengettem hogy gyújtsák meg a 
lámpát.

De még mielőtt az inas beérkezett, ki
nyílt az ajtó s azon egy férfialak, feltett 
kalappal, bundásan lépett be. Megvallom 
annyira megijedtem, hogy minden tagom 
reszketett s szivem hallhatólag vert. Nem 
gondolhattam egyebet, mint hogy rabló ez 
ember, ki ily fesztelenséggel mer szobámba 
lépni.

Az idegen azonban közelebb jött, s 
mikor előttem állt, nem csekély csudálko- 
zásomra láttam, hogy se rabló, se ide
gen — hanem férjem!

Józsi! — kiélték — nagy félelem esvén

le szivemről —- te vagy ? mennyire megijesz
tettél ! rablónak gondoltalak!

Férjem fölkaczagott: — Rablónak? 
— szólt aztán oly különös hangon, hogy 
alig ismertem szavára —- Rablónak? még 
nem vagyok az, de az ember soha sem 
tudhatja mire viszi a sors. — De gyujtass 
lámpát — folytatta hirtelen — s hozass 
föl egy kis ebédet vagy vacsorát — fáradt 
s éhes vagyok, s még ma-este újra indul
nom kell.

— Még ma este ? oh, talán csak tré
fálsz, nem lehet az!

•— Siess csak, siess! nincs veszteni 
való időm!

Kisiettem, s pár perez múlva a lámpa 
égett s az asztal teritve volt.

Férjem mohón evett és ivott s alig 
szólt egy pár szót. — Végre fölkelt, s a 
pamlagra vetvén magát, fölkiáltott: —  
Csengess, hadd vigyék ki e maradványo
kat; aztán egy kis beszélni valóm lesz 
veled.

Minden kívánsága szerént történt; mi
után az inas eltávozott, Józsi igy szólt hoz
zám :

— Ismét sok bajom s költségem van azon 
per miatt, melyért tavaly oly hosszasan 
Pesten kellett mulatnom. Most is csak a 
végett tettem e fáradságos utat. Aláírásod
ra van szükségem.

— Aláírásomra ?
— Igen — igen!
— De hiszen------------
— Ne kérdezz oly sokat, szakított fél

be Józsi oly durva hangon minőt még soha 
sem hallottam tőle — nem értesz a dolog
hoz és meg sem magyarázhatom — ez 
igen hosszas volna; — minden a mit tőled 
kívánok az: ivei nevedet ez írás alá!

Evvel íróasztalomhoz ment, s egy ira
tot vonván ki zsebéből, az asztalra hely- 
hezte, a tollat a téntába mártotta s kezem
be adta.

— De hadd olvasom el legalább a 
mit alá kell Írnom! szóltam, s fel akartam 
venni az jiratot.

—  Az kellene még! kiáltott föl fér
jem békétlenül — hiszen egyetlen szót 
sem értenél az egészből, s aztán telik az
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idő; fognak mär, — pár perez múlva út
ban kell lennem.

■— Miért sietsz úgy? kérdeztem; — 
holnap reggelig csak itt maradhatnál!

— Elég, sőt több mint elég!'tört ki 
férjem, lábával toppantván, s oly arczkife- 
fezéssel melytől megijedtem — ird alá ne
vedet — parancsolom!

Engedelmeskedtem, de oly reszkető 
kézzel, hogy alig tudtam tartani a tollat. 
Mihelyt az utolsó vonást bevégeztem, Józsi 
fölkapta az iratot, beporozta az aláírást, s 
aztán zsebébe rejtette a papirt.

— Be van fogva; szólt aztán, míg kün 
a szekér zörgése hallatszott — mennem 
kell, isten veled!

Evvel kisietett, s mielőtt jóformán 
magamhoz tértem volna, szekeren ült, s ki
hajtott az udvarból; még kis leányát sem 
nézte meg.

Minél hosszasabban gondolkozom e 
különös jelenetről, annál nagyobb zavarba 
jövök. Mit írtam alá, s miért volt Józsinak 
oly nagy szüksége ez aláírásra?

Mind ez nyugtalanít — hátha bajba 
keveredünk ?

Február 30-kán 1853.
Berkeszi, volt tutorom, meghalt; ma 

olvastam a hírlapban. E halálozás elszomor 
ritott — még magánosabban állok most az 
életben — aztán nem lehet többé remé
nyem atyám nevét megtudni — hiszen 
Berkeszi volt az egyedüli, ki e részben föl- 
világositást adhatott.

Talán nem akarja a jó isten hogy e 
nevet ismerjem; — ki tudja nem jobb s 
üdvösebb-e reám nézve a hom ály, mely 
azt födi. — Bízom a gondviselésben, mely 
az árva gyermeket eddig vezette s fölötte 
őrködött.

Márczius 11-én 1853.
Férjem még mind Pesten van — só't 

már három hete hogy egyetlen szót sem 
irt. Vajon mi lehet ennek oka?

Körülbelül nyolez nappal meglepő lá
togatása után vettem tőle pár sort, melyek
ben írja hogy e hónap elején, reméli, haza 
jöhet;—  azóta semmi hir.

Tegnapelőtt átrándultam Váraljamé
hoz, gondolván hogy férje talán hazaérke-

! zett Pestről, s tudni fogja miért mulat Józsi 
1 ott oly sokáig. De nem találtam senkit. A 

számtartó azt mondta, hogy gazdája már 
február közepén visszajött Pestről, s most 
az egész család atyjánál, az öreg Váraljai
nál mulat, már két hét óta.

Hát ha Pestre mennék ? nem tudom 
miként van, de oly nyugtalanság környez, 
hogy alig tudom helyemet lelni. Kis leány
kámat azonban most, e rósz, esős időben, 
nem igen vihetném magammal, s nem tu
dok tőle elválni. Hiszen e kedves, kedves 
gyermek egyedüli boldogságom — nem 
akarom egészségét koczkáztatni; úgy is so
kat szenved szegényke fogaival.

April 4-kén 1853.

Irgalmas isten! férjem megbukott s 
eltűnt Pestről! — Tegnap este óta oly kí
nos lelki gyötrelmek közt vagyok, hogy 
alig tudom mit csináljak s miként bírjam 
el e nehéz, nehéz csapást!

Mióta Józsi Pesten van, a hírlapok oly
kor hetekig bontatlan maradtak; nem ér
tek politikához, és egyébként is csak kevés 
érdekkel bírnak előttem a pesti újdonsá
gok, hol kevés embert ismerek, bár ott ne
velkedtem.

Tegnap sok teendőm volt a háznál, 
úgy hogy gyertyagyújtáskor oly fáradt 
voltam, nem tudtam dolgozni, hanem lepi
hentem kissé a pamlagra.

Könyvem nem lévén, mert rég elol
vastam azokat, melyeket férjem Pestről 
küldött, a hírlapok után nyúltam, s egy - 
másután fölbontván az egyes számokat, el
olvastam rendre rendre, a mi érdekelt.

Ott leltem ez iszonyú hirt, még pedig 
egy régibb számban. E szerint már körül
belül két hete, hogy férjem Pestet elhagy
ta s a csőd kihirdettetett. Hol lehet Józsi ? 
miért nem irt nekem egy szót se az egész 
dologról? hogyan juthatott ily hirtelen 
tönkre ? — Istenem! mi lesz belőlünk ? —  
szerencse, hogy nekem van egy kis va
gy onom — igy legalább gyermekem nem 
fog Ínséget szenvedni! —  nem tudok to
vább Írni — fejem ég — egész éjjel be 
nem hunytam szemeimet — nem tudom, 
mi tévő legyek!
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April 10-ken 1853.

Azt gondoltam, midőn pár nappal ezelőtt 
néhány sort irtani be e könyvbe, hogy sze
rencsétlenségem tetőpontján vagyok — de 
a sors másként akarta. Tegnap vettem fér
jemtől egy levelet — leirom itt, bár soha, 
soha el nem felejtem, ha száz évig élek is !
— e levél még utolsó vigaszomtól is meg
fosztott. Mi lesz belőlem és szegény, sze
gény leánykámból! Olykor azt kivánom: 
bár ne született volna! de aztán ismét 
szemrehányásokat teszek magamnak e kí
vánságért. Kedves, kedves Jozéfám! éret
ted kész vagyok mindent tűrni, mindent 
szenvedni! éretted még a nyomorral is meg 
tudok küzdeni!

íme Józsi levele:

„Hamburg, april 5-én 1853.

„Kedves Rózám !
„Eddig már tudni fogod, minő sajnos 

fordulatot vettek ügyeim ; neked sejtelmed 
sem volt, állásom már rég óta milyen bi
zonytalan — nem akartalak nyugtalanitni
— azért hallgattam. Hónapok óta sejtet
tem már, miként fog a dolog végződni. Mit 
tehetek róla! fiatal vagyok — szeretek él
ni, élvezni — szeretem a játékot — isten 
neki — tehetős voltam — most koldus va
gyok — legalább megismerkedem az élet
tel minden alakban.

„Csak két dolgot bánok: — először 
hogy megházasodtam — nem oly ember
nek való a házasság mint én vagyok — 
másodszor hogy pár héttel ezelőtt egy köt- 
levél aláírására bírtalak, mikor egyszer
re egy órára hazamentem. E tett által 
téged is megfosztottalak vagyonodtól; azt 
hittem hogy ezáltal segíthetek magamon; 
csalódtam! — s ez nyomja lelkemet!

„Mikor láttam hogy mindennek vége 
s ki nem kerülöm a bukást, megoldottam a 
kereket, hamis útlevéllel kijöttem, s ma 
este hajón ülök s Californiában keresem és 
kisértem szerencsémet. Ha sok aranyat lelek, 
neked is jut belőle — ha nem — eveznünk 
kell mindkettőnknek a hogy tudunk az éle
ten keresztül — hiszen úgy sem tart sokáig
— ötven — hatvan — nyolczvan év legföl
jebb — hamar keresztül esünk rajta.

„Nem mertem elébb írni, nehogy leve
lem által hollétem felfödöztessék, s hitele
zőim kezei közé kerüljek; most azonban 
bátran irhatok — mikor e levél Magyar- 
országra érkezik, a nagy tengeren úszom
— ide jöhetnek a törvény kopói — hült 
helyemet lelik.

„Isten veled és kis léánykámmal! De 
pompás atyja van — finom gyerek! No 
de vannak elegen kik nem jobbak nálam- 
nál — vannak roszabbak is — ez is vi
gasztalás.

„Irok-e még? mikoEés honnan? Isten 
tudja !

„Élj boldogul!
Férjed

Radnóti Józsi.“

Május 26-dikán, 1853.

Ma épen két éve, hogy férjhez men
tem, s holnap hagyom el e lakást örökre, 
még pedig mint koldus.

Otven pengőforintom van — ebből 
áll egész vagyonom, Pestre megyek — ott 
fölkeresem Baranyinét, tanácsot kérek tőle 
miként szerezzem ki mindennapi kenyere
met. Hiszen van két ép kezem — fiatal s 
egészséges vagyok — talán csak sikerül 
qnnyit keresnem, hogy én s kedves kis 
leányom éhen nem halunk.

Oh Istenem, adj erőt! adj bátorságot!

Junius 15-iken, 1853.

Mintha minden összeesküdt volna elle
nem! Midőn ide Pestre érkezvén, hol az 
“Arany sas “-hoz szálltam, fölkerestem Bara
nyinét, idegen embereket találtam házánál. 
Azt mondták, hogy rongált egészsége miatt 
fölhagyott az intézettel s falura ment lak
ni ; de hová ? azt senkisem tudta. Most itt 
vagyok e nagy városban, csupa idegenek 
közt, huszonöt forinttal és minden kilá
tás, minden remény nélkül! Istenem! ne 
hagyj el.

Junius 16-ikán 1853.

Itt a vendéglőben nem maradhatok
— igen sokba kerülne; szállást kerestem 
tehát, minél szerényebbet és olcsóbbat

Sok lótás-futás után leltem végre egy
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kis szobácskát, még pedig a váczi utczában 
egy  házmesternél. Két szobából áll szállása, 
s mivel gyermeke nincsen, az egyikbe hú
zódik öreg feleségével, s a másikat, gyéren 
bútorozva, bérbe szokta adui.

Úgy látszik igen jó két öreg ember,

aztán az asszony megígérte, hogy munkát 
szerez számomra, s ha kénytelen vagyok 
olykor kimenni, gondját fogja viselni kis 
leányomnak. Szereti a gyermekeket, s Jo- 
zéfa már most is elmarad nála, mintha rég
óta ismerné.

JÓSIKA JULIA
(Folytatjuk.)

A P A S S I Ó - H É T E N .

I.

Minő világ? Vagy tán eltévedtem? 
Kain-bélyeg látszik a képemen?

Én távoztam-é el a világtól; —
Vagy a világ az, a mely elpártol! ?

Prédikálom, mit Jézus hirdetett:
És ellenem lázad a szeretet. —

Kiért büszkén tűrtem fájdalmamat:
Szép kedvesem háromszor megtagad. —

Ha az erény ösvényén indulok,
Utam állják a farizeusok. —

Követelek jogot, mely megillet:
S ők felhányják kötelességimet. —

Intek, szólok a becsület nyelvén ; —
S kinevetnek : jobb annál az erszény !

Vallást teszek a szent igazságrul:
S harmincz pénzért egy Judás elárul. —

— Bolond vagyok e én, avagy őrült? —- 
Ah, szivembe mindenki egy tört üt!

De bár rajtam a világ sebet vert,
Nem törte meg még bennem az embert. —

S a Megváltót a Golgothán látva:
Bátran megyek — ha kell — a halálba!

II.

Mint vén asszony sírva panaszoljak,
Hogy a világ, az emberek rosszak ?

Az örök-szép csak kis hullámot hány:
S diadalt ül a hamis tudomány.

Szivük bitang; de kezüket mossák:
S azt mondják, hogy ez alázatosság.

Jajgassak-e, mint a bezárt gyerek,
Mert egyedül hallgatni nem merek ?

Midőn úgyis, ah, a szomjazónak,
Hogy enyhüljön, csak eczetet hoznak.

S az ima csak titkon mehet égbe: 
Elnyomja a káromlók beszéde. —

— Miért szólni ? Gátot vesztett az ár,
Egy kis porszem azt fel nem tartja már:

Midőn többé égbe nézni nem mer, 
Megfeszíti istenét az ember. —

. . .  És ha ilyen felbomlott világ van: 
Kiáltó szó legyek a — pusztában! ?

Úgysem tudnék egyebet kiáltni:
„ Eli! Eli ! Láma sabaktani !u *)

Ki szenvedett tenáladnál többet! . . .
— Megalázom magamat előtted.

SZÁSZ GERŐ.

*) Én Istenem ! Én Istenem ! miért hagyál el engemet! Jézus szavai. — Mat. XXVII. 46.
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MIKÉNT FOGTAM MEG VÁLTÓADÓSOMAT.
(Egy angol rendó'rbiztos naplójából.)

Az 1854—55-re forduló té l, szokatlan ke
ménysége által, olvasóim közöl még sokaknak 
emlékezetében fog lenni; nekem feledhetetlen a 
következő kis esemény miatt, mely fenyitÖ-rend- 
öri szolgálatom legkülönösb élményét szolgáltatá.

Egy reggel Bryant ügyvédhez hivtak.
— Jó reggelt, John — szólított meg ö szo

kott száraz modorában; — be akarom önt Mr. 
Spittleboynak mutatni. „Mr. Spittleboy — Mr. 
Salter.“ Mi kölcsönösen meghajtottuk magun
kat, és Mr. Bryant azonnal a dolog velejehez 
látott.

— Mr. Spittleboy a „Drymeat, Killern“ czég 
társa Leadsben, most egy veszettül reménytelen 
ügyben jött ide; azért utasítom öt kegyedhez, 
mert tudom, hogy egy azok közöl, kik még talán 
legtöbbet tehetnek ez ügyben; elörebocsátva, ha 
ideje van! — tévé hozzá jelentős szempillan
tással.

— Igen lekötelez, Mr. Bryant, válaszoltam 
én, — de előbb még egy kérdést : mikor indu
lunk? hová megyünk? és mennyi ideig mara
dunk oda ?

— Csak Medletonba megyünk; de ha va
lami történjék, úgy annak még ma éjjel kell tör
ténni. Holnap reggel visszatérhet ön.

Miután jegyzőkönyvemet átnéztem, úgy ta- 
lálám, hogy az ajánlatot elfogadhatom. Mr. Bryant 
magunkra hagyott, figyelmeztetvén , hogy tekint
sek bé hozzá mielőtt házát elhagynám, mert némi 
figyelmeztetésekkel akar szolgálni. Mr. Spittle
boy pedig mint egy próbált, tisztán látó üzlet em
ber, a dolog mibenlétéről világosított fel.

Bizonyos J. Tupley, ki egy kis vasáru ke
reskedéssel bir Puflftonban, Meddletonnak átelle- 
nében a Catscalb folyónál, fele útban Hordup és 
a tengeröböl közt — de ki különben Meddleton- 
ban is bir egy kis-kereskedéssel s ott is lakik — 
„Drymeat, Killem és társa“ czégtől tetemes össze
gig árukat vett váltókra; az eladók azonban —• 
fájdalom későn — kézalatt értesítettek, hogy 
adósuk bukni készül, az éppen átvett árukat po
tom áron tovább adja, és a bejött pénzzel alkal
masint tovább akar állni; ő, (Mr. Spittleboy),csak 
épen egy félóra előtt érkezett az ügyvédhez, ki
nél a czég jogi esetekben tanácsot keres, hogy 
jelen esetben miként lehetne biztosítást vagy ke
zességet nyerni, mielőtt Tupleynek bukófélben 
levése átalánosan ismeretes lenne; de úgy hallja 
az ügyvédtől, hogy Tupley állása meglehetősen 
ismeretes már az üzérek közt, s igy arra nem szá
molhatni, hogy jótállókat lehessen érte szerezni.

— S mit akar most ön tenni, Mr. Spittleboy ? 
— kérdém én.

— Bizony nem tudom én. Nem jó volna ha 
ön az áruraktárt lefoglalná?

— En kész vagyok reá, ha lehet. Lejárt a 
követelés ?

— Tökéletesen ! az egyik 1235 fontról szóló 
váltó ezelőtt 3 nappal lejárt, s fizetési hiány miatt 
ovatoltatott. Két másik, együtt 1500 fontról szól- 
lók, 12 és 30 nap alatt letelnek.

— On csak a lejárt váltó mennyiségéig kö
vetelhet lefoglalást — mondám én.

— Igaz, — mondá Spittleboy — de mi azt 
hittük, hogy még elég biztosítékot kaphatunk az 
egész követelésre ha megijesztjük őt, hogy üzle
tének valódi állását feltárjuk.

— Már pedig az ijesztés alkalmasint késő, 
mert azt hiszem a ficzkó jobban átlátta már be
következendő bukását, — mintsem evvel ijeszteni 
lehetne. Azonban meglehet, hogy még némi áru- 
czikkek találhatók nála -— és mindenesetre érde
mes azok lefoglalását megkísérlem.

— Nem foghatja ön el azt a ficzkót, Mr. 
Salter ?

— Nem, azt nem lehet, Mr. Spittleboy, ki
véve oly esküvel erősített vallomásra, hogy az 
adósnak szándoka, csalási özeiből, elhagyni az or
szágot. Gondolhatja ön, hogy ily tanút nehezen le
het kapni, miután nején kívül másnak nehezen 
fogja e szándékát az orrára kötni. En az egész 
ügyet jó formán elvesztettnek tartom ; ha csak az 
árukból még valamit meg nem csípünk, és ez 
esetben is, ha ön többet akar lefoglaltatni mint 
az első lejárt váltó összege, csak azon esküvel 
erősített vallomásra teheti, hogy a vásárlás csalási 
szándokkal történt; — egyszerű adóssági vádra le 
nem foglalhatja.

— En kész vagyok ily vádat indítani.
— Jól van. En tehát három órakor indulok 

Medletonba; a szükséges iratokat megszerzem, 
és ha szükségem lesz reá, önre hivatkozom. Hol 
van szállva?

—• A City vendéglőben.
Evvel elbúcsúztam Mr. Spittleboy-tól s ké

szültem az útra; az az a legelső vendéglőbe men
tem, ebédet parancsoltam és mig ez megérkezik, 
egy elfogatási parancsot írtam a medletoni rend
őrhivatalnok számára; egy fél óra múlva már 
Bryant ügyvédnél voltam. Az öreg ur ott hagyá 
könyveit s iratait, és az Ígért észrevételeket kö
zölte velem. Úgy látszék, hogy ő egyikén azon 
sok csatornának, melyeken át ügyvédek a legkü
lönösebb történetkéket szép csendesen minden 
más embernél előbb megtudják — most is érte
sítve volt, hogy Tupley pár nappal ezelőtt ismét 
tetemes mennyiségű árut adott el potom áron 
nyolez napi fizetésre; hogy ez áruk el is szállíttat
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tak és igy már kézüg}rön kívül esnek; hogy Tup- 
ley több rendbeli hitelezői Meddleton és Hardup 
városokban szintén megkapták azon kézalattí ér
tesítést, melyről Drymeat, Kyllein és társa azt hi
szik, hogy csak ők tudják, és hogy több törvény
hivatalnok vár reá Hardupban, sőt némelyek Medd- 
letonban is el akarják fogni.

— Ön tehát azt hiszi — hogy ö valahol e 
két hely közt tartózkodik , raig az elkótyavetyélt 
árukért a nyolcz napos lejáratot kézhez veheti; 
hogy alkalmasint tetemes kész pénz is van nála; 
hogy bolondság volna a már úgy se sokat érhető 
áruk lefoglalásával időt vesztegetni; s hogy az 
egyedüli s legokosabb mit tehetünk abban áll, 
hogy őt felkeressük, megcsípjük és fenyegetések 
által egész vagy legalább részletes fizetésre kény- 
szentsük — mondám Mr. Bryanthoz, inig ő lát
ható megelégedéssel azon, hogy ily könnyen meg
értettük egymást, fejével bólintgatott; majd ko
molyan hozzá tévé:

— Figyelmeztetem azonban, hogy Tupley 
egy vaskos, különben mozgékony és veszekedő 
ficzkó, és szép szóval nehezen adná meg magát 
a fizetésre; aztán van még egy társa vagy czim- 
borája, bizonyos Thomson, ez azonban igen nagy 
róka, és nehezen lehetne tőle valamit kicsalni.

— Nős Tupley ? kérdém én.
— Az, — mondá Bryant s hozzá tévé — 

nagyon szép asszony; mégis csodálatos , hogy a 
legnagyobb gazember is kap feleséget, s hogy 
elég bolondok ezek a leányok hozzájok menni.

— így meglehet, hogy odahaza van elbúva ; 
— vagy, megálljunk! — épen most jut eszembe, 
hogy talán Jcivehetem az asszonytól tartózkodási he- 
lyét; — mondám én, egy eszmétől megkapatva s 
ezt tovább fiizve gondolatimban ; e téren a rendőr 
elméje hamarább tájékozta magát mint Mr. Bryant, 
ki pár perczig rám bámulva s alkalmasint semmi 
fogást sem találva, melylyel hasonló esetben a tit
kot kicsalhatná — fejcsóválva mondá :

— No már azt nem hiszem, — hanem meg
próbálhatja. Még egyet, kösse ki a többi hitele
zőknél egy harmadát vagy felét azon összegnek 
melyhez őket segitendi; most od’adnák minden 
pillanatban tiz százalékért is követelésüket.

— Köszönöm a tanácsot Mr. Bryant; s majd 
gondom lesz reá ha meg f̂ogtam a farkast, de 
előbb veremről kell gondoskodnom. Isten áldja.

Miután még Mr. Spittleboyt tudósítám, hogy 
másnap reggelre alkalmasint visszajövök, lciko- 
csiztam a vasúthoz. Itt egy constablet láttam az 
épület körül czirkálni, hozzá léptem és megszó- 
lítám :

— Ej, Mr. Lokitt, hát hogy állunk avval a 
karperecz históriával? Mi újság van azon kivül?

— Hm, semmi különös ; én itt arra leskő- 
döm, ha egy bizonyos John Tupleyt megfoghat
nék ; hanem azt hiszem, hogy a ficzkó ravaszabb 
mintsem ide hozza fogát, s valószínűbb, hogy egy

más vasúti állomáson, — a folyón alább, bukkan 
elő, hol szinte vigyáznak reá.

— Igazán, — mondám én — mégis csak 
szép dolog , ha az emberre ily fontos dolgot bíz
nak. De nincs itt Hardupban Tupleynek valami 
társa ?

— De igen, azt hiszem, hogy valami Jo- 
tham Thomson nevű egyén az; hanem az ellen 
mit se lehet bizonyítni, a vén semmiházi nagy 
róka!

A vonat most nagy robogással érkezett meg, 
s én a közlékeny constablenek válét mondva, a 
kocsiba ültem és elindultunk. Egy tervet már ki
gondoltam : ha Mrs. Tupleyt, az asszonyt feltalálha
tom, úgy mutatni be magamat mint ha üzenetet 
koznék Thomsontól Tupleynak} és igy ez utóbbi tar
tózkodási helyét kitudni. A vaggon változtatásnál 
B.-ban ismét egy rendőrt láttam , a mint magát 
nagy titkolódzva egy sarokba meghúzta. Meddle- 
tonba még idején megérkezve, azonnal a rendőr
hivatalnokhoz mentem, kinek meghatalmazására 
az elfogatási parancs szólt, de nem volt honn s 
neje mondá, hogy alkalmasint odafönn Tupleyék 
körül fülel; hová én mindjárt fel is kerekedtem. 
Tupley háza nem feltűnő, de csinos kis lak volt, 
közel a folyóhoz. A mint az utczába fordultam. Mr. 
Japersal találkoztam össze, a constablevel, ki itt 
lassan, és zsebbe dugott kézzel, de nyitott sze
mekkel és fülekkel sétált fel s alá.

— Ah! jó napot Mr. Japers, hogy van?nem 
volna kedve egy elfogatási parancsot végrehajtani 
részemre, Tupley ellen ?

— Oh igen, miért nem, Mr. Salter, mihelyt 
feltalálom őt s még egy fél tuczat elfogatási pa
rancsot teljesítek, melyek itt a zsebemben vannak 
— mondá bosszús mosolylyal.

— Mennyire mehet az önök követelése ? — 
kérdém bizalmasan.

— Azt nehéz megmondani. Három hitelező 
szaladgál utána Manchesterből, egypár Hardupból, 
és Meddletonból se hiányzik egynéhány. Egy 
rendörhivatalnok a házában van , egynéhány az 
utczán leskelődik rá ; hanem én azt hiszem, hogy 
hiába, nehezen látjuk mi már annak színét is. — 
Úgy hiszem nagyon sokkal tartozik, talán 10— 
12Ó00 fonttal.

— Félek magam is, hogy későn jöttem — 
mondám én, egyébiránt itt van a bezáratási jegy. 
Én most a vendéglőbe megyek és valamit vacsorá- 
lok; — de nini! talán nem ártana ha előbb egy 
pillanatra benézek Mrs. Tupleyhez, — tevém 
hozzá közönyösen; s úgy is tevék. Nem sokára 
a csinos lakszobában voltam, hol egy fiatal csinos 
asszony aggodalmas arczczal nézett ki az abla
kon, inig egy nyers, mogorva kinézésű rendőr 
hallgatva a kandallónál ült.

— Mrs. Tupley, ha nem csalatkozom ? — 
kérdém egy meghajlással.

— Úgy hínak — feleié nyugtalanul és rosz- 
kedvüen.
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Én egészen közel léptem hozzá, s oly hal
kan, hogy a rendőr nem hallható, kérdéru :

— Nem szólhatnék egy perczig Önnel ma
gánosán, Mrs. Tupley?

Az asszony gyanakodólag nézett rám.
— Valamit bízott rám Thomson Jotham — 

a nö összerázkodott — hogy mondjam meg férjé
nek, de ha itt nem találnám, kegyednek.

— A kereskedői könyvek a mellékszobában 
vannak — feleié ő jelentős pillantással; —■ ké
rem, legyen csak szives egy pillanatra belépni.

Evvel bevezetett a mellékszobába, az ajtót 
szándékosan nyitva hagyván, levett két vagy há
rom számla-könyvet, s felütve mondá :

— Ezen könyvek egyikében lesz talál
ható. —

En egészen a könyvekre hajolva, ujjaimmal 
rajta jártam s tettetém mintha valami fontos posi- 
tiót keresnék; míg az asszonynak, rá sem nézve, 
lassan súgám:

— Figyelmeztetnem kellett volna Mr. Tu- 
pleyt, hogy szökése közben útját nehogy Hardup 
vagy Springfield felé vegye, mert mindkét he
lyen lesik.

— Nincs is már ott, — feleié a nő — átment 
a folyón; szándéka volt a folyó jegén korcsolyázva 
menni felfelé, s Hardup északi részén kiszállva 
postakocsit váltani. Önnek oda kell menni s felke
resni, mert már nem jő haza többé.

— Ilyformán még a folyón át kellene men
nem ? — mondám vonakodólag, — az veszedel
mes egy dolog ; hozzá még ez a kegyetlen hideg. 
— S mégis, szükséges hogy megtudja az izenetet. 
Hol van most?

— M’Cabb öreg viskójában, közéi a felső 
kőbányához — viszonzá az asszony némi tartóz
kodással. Ha kopogtat és Thomson Jonathant 
említi., be fogja önt ereszteni. Hanem sietnie kell, 
ha még ott akarja találni, mert körülbelől ez idő 
tájon akart indulni.

— No már csak átmegyek, bár nem nagy 
mulatságot igér — mondám még súgva s aztán 
mindjárt hangosan, hogy a rendőr is hallhatta, ki 
időközben az ajtó hasadékán kezdett bepnslogni s 
hallgatózni: — Nem találom azt a tételt. Most 
nem érek rá, majd holnap reggel még utána né
zek. Jó éjt, asszonyom! — • Evvel egész csendben 
elhagytam a házat, s Japers constable mellett — 
ki még mindig fel s alá járt dideregve — azon 
megjegyzéssel mentem el, hogy neki alkalmasint 
több szerencséje fog lenni, mint magamnak; a 
sarkon befordultam s siettem a vendéglőbe, terve
men tépelődve.

Tupley szökési terve mindenesetre igen 
czélszerü volt, s gyanittatá hogy oly valamit rej
teget magánál, melynek birhatásáért semmi fárad
ságot nem kiméi. Ez nem lehetett más mint az a 
pénz, melyet csalása által szerzett, s én gyanítot
tam, hogy7 e pénzt magánál hordozza. Azon ötlete 
is, hogy a folyó jegén korcsolyázva, sötét éjen át

szökjék meg — igen jó gondolat volt; ott ugyan 
senki sem kereste volna.

Már most tisztában voltam magammal, ha
marjában vacsoráim, pár korcsolyát s egy jó vas
tag botot szerezni, s aztán azonnal róka barátunk 
után indulni; mert reményem volt, hogy öt azon 
esetre ha már csakugyan elindult — utólérem, csak 
a korcsolyák legyenek talpaim alatt, miután egész 
életemben szenvedélyes sikamló voltam ; hogy mit 
csinálok azután ha beérem — az iránt még nem 
voltam magammal tisztában ; de mindenesetre ér
dekes kis kaland, nem volt okom magamban két
kedni, hogy vagy jó móddal vagy erőszakkal 
csak elbánok vele, s legrosszabb esetben el 
voltam tökélve, saját erőmön és felelőségemre 
elfogni, s a legközelebbi törvényszéknek át
adni. A 3000 fontnyi összeg egy kissé he
ves (igazabban hideg) üldözést megért. Azon 
körülmény hogy Tupley markos volt mint egy 
medve, s hozzá nyers és erőszakoskodó — épen 
nem tette könnyebbé a vállalatot, kutyás dolog 
lett volna ha beveri a fejemet s ott hágy a jégen 
megfagyni; azonban merni kellett, hiába; s utol
jára magam is gyakorlott voltam a birkózás- és 
öklözésben, s igy egy magános emberrel való 
küzdelemtől nem volt okom oly igen tartózkodni.

Tervemmel egészen tisztában lévén, elértem 
a vendéglőbe, fölkeresém a tulajdonost s sietősen 
kezdém :

— Uram ! négy dolgot kérek öntől oly gyor
sasággal, mint még ön nem tette. Először hozzon 
nekem vacsorát; másodszor: küldjön el s hozas
son nekem egy pár korcsolyát, harmadszor egy 
erős nádbotot, negyedszer egy úti palaczkot tele 
jó erős borszeszszel.

— Egy negyed óra alatt mindent megkap uram 
— mondá ő s eltűnt. Meg is tartotta szavát. En 
pedig megfizettem tartozásomat, a korcsolyákat 
és pálinkás üveget zsebre dugtam ; a hideg ellen 
felső kabát, gyapotkendő és vastag keztyük által 
biztositám magam, kezembe vevém botomat és út- 
készen álltam.

— Merre visz az út a felső kőbányához ? 
kérdém.

— A gőzhajók kiálló helyénél menjen át a 
folyón, mondá a némileg bámuló vendéglős, s on
nan egy út, a középső bányák mellett elhaladva 
egyenest odaviszi, egészen közel M’Cabb rozzant 
gunyhójához.

— No ez elég lesz; köszönöm a felvilágo
sítást, jó éjt! — Evvel elhagyóm a vendéglőt s 
útnak indulók. Körülbelől 5—6 óra közt volt az 
idő, s kemény hideg csillámlott a fagyott havon. 
Fejemet mélyen behúzám kabátom gallérjába, 
mintha füleimet vállaimmal akarnám eltakarni, 
fővegemet lehúztam a szememre, s siettem a ki-

; állóhoz. Ot perez alatt a partra értem ; halotti 
1 sötét csendben, mint szemfödövel terítve feküdt 
| előttem a befagyott folyó; egy levitorlázott hajó 

pár lépésnyire a parttól befagyva ott szorult;
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semmi nesz, semmi hang se volt hallható; a túl
só oldalon fekvő Portland mezőváros ablakai ho
mályosan világítottak át a fris levegőn s a téli éj 
világosságával összeszürödo holdfénynél. Egy 
pillanatig megállék, körülnézni; azután lesiettem 
a jégre, s haladtam félig csúszva, félig aprózva, s 
inkább szaladva mint menve, mint a jégen szokás. 
Egyszerre elkezdett a jég alattam pattogni és ro
pogni, mintha egy század gyalogság futótüzelést 
tartana, és messze a jég alatt hallatszott e hang : ez 
az úgynevezett „jégrepedés“ volt, mely kemény tél
ben szokott előfordulni. E miatt azonban átkeltem 
a folyón, s az említett utat könnyen megtalálván, 
siettem fel a kőbányának, mindenütt ennek part
jain vivén az út, mig végre elértem M’Cabb avult 
kunyhóját. Nyáron át a munkásoknak sert mértek 
itt, s hires volt veszekedéseiről; télen át azonban 
el volt hagyatva, stetoje oly rósz állapotban, hogy 
a szarufák kilátszottak, úgy állt ott mint valami 
csontváz.

Én hangosan zörgettem a repedt ajtón s kia
báltam : „Thomson, Thomson Jotham!“ de semmi 
felelet, azután beléptem. A gunyhóban sötét volt, 
s én az ajtót egészen kitárva, vigyázva léptem be, 
botomat erősebben fogván marokra; üres volt, de 
a sarokban egy rakás gyaluforgács hevert s rajta 
egy pár ócska szőnyegdarab, előtte pedig hamu, 
mely közt nehány izzó szikra világitott még. Tu- 
pley tehát itt volt, s nemrég mehetett el, mert oly 
könnyen eléghető anyag, mint a gyaluforgács, nem 
sokáig hagy zsaratot.

Hat óra után volt az idő; mindenesetre azon 
iparkodott hogy Hardupon felül, Springfield és B. 
közt, jókor odaérve, megvárhassa a vonatot mely 
8 órakor indul Hardupból; ha ez megtörténik, 
akkor megszabadult. „No itt ugyancsak kell sza
ladni, annál inkább ha el akarom fogni“, mondám 
magamban, s lesietve a jégre, letérdeltem, elővet
tem korcsolyáimat s vigyázva kötöttem fel, mert 
ily esetben a szelesség bajt okozhat, megpróbál
tam hogy jól és erősen állnak-e, sarkaimat pár
szor a talajhoz vervén, ezáltal lábujj hegyeimnek 
szabadabb mozgást eszközöltem, keztyüimet is
mét felhuzám s botomat két végén markolva, ki- 
nyujtám fejem fölött karjaimat, (mellékesen mond
va, próbált dolog, ha nagyobb utat akarunk jég
háton tenni) és először kisebb körfordulatokat téve, 
hogy a jég szilárdságát, korcsolyáimat és testem 
ruganyosságát megpróbáljam, azután északnak 
fordulva mélyen lehajoltam, s erős iramodással, 
sarok irányban metszém keresztül a folyót, hogy 
kikerüljem a szögletet, mit itt a folyó képezett, s ezt 
megkerülve végre neki eresztém a kantárt, s hosz- 
szú, egyforma és gyors irammal repülék a csillám
ló jég hátán.

A távolság, Meddleton és Hardup közt, a 
folyam utján 25 (angol) mértföldet tesz. Egy pár 
mértföldet meggazdálkodhattam az által, mert a 
folyam kanyarulatait jól ismerve, ezeket átmetsz
hettem. Azonban Tupley is alkalmasint ismerte

ezt, s igy csak a leggyorsabb verseny- és megeről
tetéssel érhettem el öt. Szerencsére egészen új 
korcsolyáim nem igen élesek valának, s miután a 
jég igen kemény volt, könnyen csuszamlottak raj
ta, azon metsző karczolás nélkül, mely a gyorsa
ságot annyira kevesbíti. Húsz perczig egyformán 
középszerű gyorsasággal sikamlottam, mig gya
korlatba jövék és neki melegedtem.

Még nem voltam egy félórág útban, midőn 
másodszor is, még erősb jéghasadás robogott el 
alattam. A hideg keményebb lett, s bár orrom he
gyéig begöngyöltem magam, a fütyölő északi szél 
még is parázsként égeté arczomat. Azonkivül 
a gyors haladás által vérem is pezsgésbe jővén, 
gyorsaságom csakhamar egy versenyló futamával 
vetekedett, mindamellett vigyáztam hogy izmai
mat igen meg ne erőltessem, hogy a hardupi ré
gi hídig mindenesetre kibírják. Az éles északi szél 
füleim mellett fütyölt el a mint igy nyargaltam, s 
fenn a partokon zúgott a szél a leveleden fák ágai 
közt; azt az előnyt nyujtá mégis, hogy Tupley 
mozdulatairól a neszt felém hordta, mig ö az enyé- 
meket nem hallhatá.

Tovább tovább repültem folyton a két felül 
váltakozott vidék, magános kopár mezők, majd 
dombos, csalitos emelkedések mellett, sarok irány
ban, egyik parttól a másikig, hogy a folyam ka
nyarulatait átmessem; mig korcsolyám karczolása 
és csengése az egyedüli hang volt körültem, s 
néha hozott a szél a távolból hasonló szakgatott, 
csengő, csúszandó hangokat füleimbe.

így jutottam, több falut és várost elhagyva, 
vagy tizenöt mértföldnyire, és már Gladstonburg- 
hoz közeledtem a nélkül, hogy valakivel találkoz
tam volna. Most kerültem meg az itteni part sar- 
kalatot. Innen messze egyenes vonalban halad a 
folyó, melynek végét a w .. .i fogház tetői s tornya 
zárják el. Most először pillantám meg a hold erő
sebb világitásánál egy ember alakját az út fele ré
szén , a mint korcsolyám sebes iramban haladt. 
Ennek Tupleynek kellett lenni, s én mint jó jelt 
tekintettem, hogy megpillantásakor a fogház lát- 
köre alá esett. Csak most kezdém az iramot a leg
nagyobb erő megfeszítéssel, mely a menekvőhöz 
észrevehetoleg közelebb vitt. Már vagy egy pisz- 
tolylövésnyire lehettem , midőn alkalmasint kor
csolyáim hangját hallva, gyorsan visszatekintett s 
meglátva engem, iramát azonnal gyorsította. Ezáltal 
meggyőződtem arról, hogy ő az a kit keresek. Egy 
raértlöldnél tovább minden hang nélkül repülénk 
odább, midőn kezdém észrevenni, hogy ismét kö
zelebb jutok hozzá; mig egy kanyarulatnál, hol ő 
észak felé fordulva ismét a fogház látköre alá esélc 
— rákiáltottam, a mint féloldalt felém nézett :

— Állj meg, Tupley! — valamit akarok 
mondani.

— Vigyen el az ördög! rnondá ő, még más 
szerencse kivánatokkal együtt, — s iramát legke- 
vésbbé^sem lassitá.

Én mindig jobban közelítettem hozzá, s épen
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a felöl gondolkoztam, hogy leüssem-e botom
mal, vagy egy gyorsított csuszámmal nekirohanva 
lábáról üssem le, midőn visszapillantott, s csakha
mar rá egy pisztolyt, azután egy másodikat is rám 
sütött, persze nem talált, mert válla felett lőtt 
hátra. Én ellenben épen botomat emeltem, hogy 
leüssem, a mint egyszerre a szürke jég eltűnt, me
lyen eddig haladtunk, s úgy tetszett, mintha most 
mindjárt hömpölygő vizbe iramodnám. Egy hirte- 
leni irtóztató ijedelem rázkodtatott meg. Iramom 
lehetlenné tette, hogy oldalt kanyarodjam, de ösz- 
tönszerüleg be hunyám szemeimet és kétségbe
esett erővel ugrám fel a jégről.

Eddigi iramom borzasztó gyorsasága és két
ségbeesett ugrásom átlóditottak a tiz láb széles jég 
szakadékon, és orra bukva hevertem a túlsó olda
lon. Ugrásom közben egy kiáltást hallottam, s a 
leszakadó jég ropogását , Tupley a mélységbe 
zuhant,!

Én jó darabnyira csúsztam még orrabuká- 
som helyétől; testem némely részét úgy éreztem 
mintha össze volna zúzva, mégis — félig eszmé
letlenül — siettem feltápászkodni, épen midőn a 
fogház lármaharangja megszólalt a csendes hideg 
éji időben. Alkalmasint hallották a két pisztolylö
vést, s azt hitték, hogy valamelyik rab szökni akar.

Egy pillantás megmutatá hogy szemközt va
gyunk egy kis patak torkolatával, melybe a win- 
scoti meleg források is ömölvén, e viz be- 
omlása okozá a jég gyengeségét e helyen ; 
Tupley már a vizszinére jutott ez alatt s a viz fo
lyásától sodorva a jégszakadás alsó részére ért, 
hol a jégre kinyújtott karjai segélyével tartá ma
gát, de haszontalan iparkodott a vékony jégre ki
kapaszkodni, mert az menten leszakadt alatta.

„Maradjon csendesen! — kiálték neki,— 
ott fenn a háznál egy létrát látok, majd ide ho
zom !w

A mint mondtam úgy cselekedtem s már visz- 
szatéröben voltam mentőszeremmel, midőn eszem
be jutott, hogy a jelen körülmények siettethetnék 
John barátommal előnyös egyességre lépni, miu
tán ő most némikép élethalálra hatalmamban volt. 
Megálltam tehát s ilyenformán szólítottam meg:

-— On Tupley, nemde ?
— Igen, az vagyok.
— Nemde be fogja ön váltani „Drymet, 

Kyllem és társa“ váltóját, ha most kisegítem.
0  kitérőleg és pár szitokkal felelt, mi igen 

hideg vérre mutatott (talán mert jeges vízben hü- 
tözött), tekintetbe véve, hogy már akkor alig tudta 
magát fagyos körmeivel a jégen tartani, s csak 
annyit tud,ott még nagy fogvaczogással mondani:

— <) hát vizbefulni akar hagyni egy embert 
saját szeme előtt? Nyújtsa csak be azt a létrát! 
— és egy dühös lökéssel akará magát a jégre 
felvetni, mi nagy lubiczkolást okozott. A jég azon
ban ismét leszakadt és ö már merev leit és esz
méletét kezdé veszteni, miután kisérletei közben 
feje is viz alá jutott egy párszor.

En nem elégedhettem meg kitérő felele
teivel és felszólításomat ismétlém :

— Fizesse ki a váltót — teljes értékben — 
kamataival együtt s én oda nyújtom a létrát; kü
lönben itt hagyom s azután lássa hogyan szaba
dulhat ki; mert nincs időm az éjét itt tölteni, ne
kem még dolgom van H.-ban. — Avval fogtam a 
létrát és kezdék a part felé menni.

Természetes, eszemágában sem volt a gaz
embert vizbefulni hagyni, hanem csak rá akartam 
ijeszteni. S volt is haszna, mert bár igen kelletlen, 
de csak elfogadta feltételemet.Erre a jégre fektetém 
a létrát s egész hosszan ráfekve, hogy fel ne billen
jen, előre nyujtám kezeimet s mondám Tupleynek, 
hogy nyújtsa karjait; nagy bajjal végre kihúz
tam őt, a nélkül,, hogy a jég leszakadt volna. A 
hideg folyvást oly nagy volt, hogy alig mászott 
ki a vízből Tupley smár minden ruhája csont ke
ménységűvé fagyott, alig tehetett bennök egy lé
pést; le akart ülni, hogy megpihenjen, de én tud
tam, hogy akkor soha sem kel fel többet galléron 
csíptem tehát s félig emelve, félig utánam huzva, 
végre a legközelebbi házba vonszoltam, hol kopog
tatásomra azonnal ajtót nyitottak, s nemsokára a 
vendégszerető ház tűzhelye előtt ültünk.

A jószívű háziasszony és gazda egyetértettek 
velem abban, hogy Tupleyt azonnal ágyba kell 
tennünk, beszélni nem tudott s majd eszméleten kí
vül volt már. A mint azonban Mr. Allan (házigaz
dánk) és én kezdtük levetkőztetni, makranczos- 
kodott; de mi nem sokat gondoltuk vele, hanem 
egymásután lehúztuk róla fagyos ruházatát ; 
és most meg lett magyarázva ellenkezése : 
ö t. i. testén egy bőr-övet hordott, melybe nagy 
Összeg volt varrva aranyokban. Erre egészen le
vetkőztettük , s posztó darabokkal dörzsöltük, 
azután egy jó pohár meleg grog-ot önténk belé, 
mire csakhamar el is aludt. Midőn zsebeit kiüri- 
tém, hogy a ruhákat száritni adjam — szabadsá
got vettem magamnak péncztárczájába tekinteni, 
melyben — mint mindig hittem, csakugyan vagy 
öt ezer fontot találtam bankjegyekben. Ébbőlazon 
összeget, melyre nézve egyezését kinyertem, ma
gamhoz vevém, és szintén lefeküdtem egy padra, 
nagyon megfáradva ugyan, de igen megkönnyeb
bült szivvel.

Reggel korán felkeltem, felébresztém Tup
leyt (ki még aludt midőn hozzá beléptem) és ér
tésére adtam, hogy csak tőlem függ, őt némely 
embereknek kiszolgáltatni, kik Írott papírral ke
resik őt, mely e szavakkal kezdődik : a „törvény- 
széki bírónak“ —• s a békebiró aláírásával vég
ződvén — őket felhatalmazza nyakon csípni Tup
leyt, és a legelső fogházba vetni. Ezen figyelmez
tetésem épen nem volt Ínyére, mit igen kevéssé 
válogatott szókban nem is mulasztott el értésemre 
adni; de hajlandóvá tette őt egyességre lépni ve
lem, annál inkább midőn a még nedves csomag 
bankjegyet mutatám neki. Igen kevés köszönettel
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fogadd el nyugtámat „Drymeat, Killem és társ“ 
nevében és elváltunk.

Miután még Mr. Allannak vendégszeretetéért 
koszönetemet tettem s különféle kiadásait megfi
zettem, kényelmesen begyalogoltam Hardupba, 
hol, hogy az állam és törvény iránti tisztemnek 
eleget tegyek, siettem Lokitt constablekez és elbe- 
szélém neki, hol és minő állapotban hagyám el 
Tupleyt. Lokitt ugyancsak sietett odajutni de ké
sőn járt, már akkorra kirepült a jó madár, s azóta 
nem is hallani róla.

Spittleboyt a vendéglőben találtam , és ko
moly arczczal mondám el, hogy árukat épen nem 
találtam, s igy nem is foglalhattam le ; mi több, 
biztosan értesültem, hogy Tupley Meddletonból 
titkon tovaszökött; de, tevém hozzá, alkalmasint 
ismerek egy forrást, melyből minden perlekedési 
eljárásról lemondva, az egész követelés 25 száza* 
lékját ki lehetne nyerni. Mr. Spittleboy tudakozó
dásai Tupley felül igen csekély fokra szállíthatták 
le véleményét ennek fizetési képességéről, mert 
czélzásomat azonnal fölvette és mondá, hogy sze
rencsésnek érzendi magát, ha csak annyit is kap
hat. Én nevettem :

T Á R S A D A L M U N K R Ó L .
III.

Nem uj dolgokat beszélek; mások is érezték 
már e hiányokat, s mióta b. Eötvös Jósef „Éljen 
az egyenlőség“ czimü vigjátékát adták, nem egy 
gondolkodó s gondolatlan fő botlott belé az aka
dályokba, melyek társadalmunk különböző osztá
lyait egymástól elválasziják. Hallom, hogy külö
nösen az írókkal — születés és rang tekintete nél
kül — történtek némi kísérletek, bevitték Őket a 
salonba, de, ha jól vagyok értesülve, kevesebb 
sikerrel, mint a minővel a párisi „société d’accli- 
matisation“ működik az idegen égalji növények s 
állatok meghonosításában.

Felette ideges nép ez. „Genus irritabile va-
tum.“

Vegyük tán ez embereket úgy a mint van
nak, lássuk mindegyiket a maga elemében, hadd 
érvényesítse magát abban „a mihez tud?“ — Nem: 
„puisque és nem: „quoique ;“ hanem : „en tant 
que“ legyen a jelszó, mely őket körünkbe vezes
se! A „mert“ talán sok volna; a „noha“ talán 
sértő ; tehát: „mint“ írókat, művészeket,genie-em- 
bereket lássuk őket. A regényiró legyen a mi 
Boz-unk, olvasson fel „legújabb“ regényéből egy 
szakaszt (ne kérjük épen azt a véghetetlen archi
medesi csavart!) a költő — tán „hadd álmodoz
zék?“ a szónok mondjon egy szép felköszöntést, 
a novellista izleltesse meg velünk még kéziratban 
levő conceptióit (nem választanám épen azt a me
sét a mostoháról, mert hiszen lehetnek és vannak

— Megengedjen, Mr. Spittleboy, de nem áll- 
hatám meg, hogy a Tupley ügy iránti reményét 
egy kevéssé meg ne kísértsem. Annál nagyobb 
örömmel fogja most hallani, hogy az egész köve
telési összeget kiszorítottam Tupleytől. Legven oly 
szives, olvassa meg e bankjegy csomagot.“ S ez
zel az asztalra tettem a kérdéses csomagot, mely 
bár nedves, de azért telj es értékű volt.

Hallgatagon s bámulva számlálta össze a 
kereskedő a pénzcsomagot s mondá: „A pénz 
megvan; de mondja csak, a vizböl halászta-e ki e 
bankjegyeket, mert oly nedvesek?“

— Onnan bizony, betüszerinti értelemben, s 
pedig tulajdonosával a megszökött adóssal együtt.“ 
S azután elbeszéltem néki az egész történetet, 
mely öt nem kevésbbé mulattatá mint kielégité.

„Drymeat, Killem és társa“ ötven fonttal 
jutalmazták meg fáradságomat; de nagy pénzösz- 
szegnek kellene annak lenni, melyért még egyszer 
azon halálos ijedtséget és félelmet kiálljam, melv 
a jégszákadás megpillantásakor rajtam keresztül 
rezgeti; mi több, máig sem merek jégre lépni 
a nélkül, hogy a hátam is ne borsódzzék.

Közli:
S. J. F.

tán jobb mostohák mint édes anyák!) a színész 
hadd szavaljon (már ha ily körben nem is azt az 
„Agnes asszonyt!“) — a másik énekeljen, a har
madik zongorázzon, a festő valami genialis rajzo
lattal gazdagítsa albumunkat, stb. stb. Azt mon
dom rá Petőfivel: „Pompás mulatság lenne kép
zelem !u

S mi lesz, vagy mi lett belőle?
Hát egy rendkívüli „musikalisch-declamato- 

rische Vorstellung,“ a melybe „entréet“ ugyan 
nem fizettünk, de halálra untuk magunkat, s meg
szökünk sokan a második, mindnyájan a — hart 
madik elöl.

Nincs tehát semmi mód őket összehozni?
Volna bizony; de ember, a ki tudná a mód

ját s akarná is, most épen nincsen. „Mi kár! — 
ilyennel nem szolgálhatunk.“ — De azért a haza 
veszélyben nem forog. Nagyobb, lényegesebb ke
rék is hiányzik gépezetünkből, azért mégis csak 
eldöczög! . . .

Hagyján, ha egyikünk másikunk néha nem 
tudja is, „hol töltse estvéit?“ Ám segítsen magán, 
a hogy tud; mi örüljünk az örvendetes haladás
nak , melyet egy-két évtized óta tettünk, s mely 
Vörösmartynk egy s más panaszos költeményét, 
daczára ragyogó költői szépségeinek, elavulttá te
szi, minő az : „Ismérek egy édes, ah árva anyát“ 
— s az a keserű kifakadás: „erényeidnek senki 
sem hiszen, mert a mi fő, nincs meg sugári közt.“ 
Hölgyeink megértették már, hogy: „egy eskü 
kell, egy néma fogadás: szeretni e mindent adó 
hazát.“ — S nincs már szemökben „büszke taga-

32
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dás ;“ s „a hon jobbjai“ már elmondhatják, hogy : 
„gyönyör lesz (s volt —) tűrni hosszú éven át, ha 
dijt szelíd kezed fog nyújtani.“

Ez így lévén, s erre főleg e téli időszak oly 
sok szivreható, meglepő bizonyitékot szolgáltat
ván, bizalommal nézhetünk a jövő elébe, s ha egy 
s más hiányt felemlítünk is, azt szeretettel s min
den keserűség és pessimismus nélkül tehetjük.

Egyik akadálya nálunk a különböző osztá
lyok közeledésének az, hogy más-más időben ebé
delünk. Mi, szerény polgárok, kik a munkát vall
juk életünk feladatának, délben ebédelünk, ren
desen 1—2 óra közt; az előkelők, a kiknek egyik 
fődolguk az élvezet, 4—5 óra tájban ülnek asztal
hoz. — Sokan ezért őket, — szerintem helytele
nül, — különczködéssel, a külföld oktalan maj- 
molásával vádolták, s ezen, a nagy többségétől 
annyira eltérő időfelosztást is csak az elkülöníté
si vágy kifolyásának, a kaszt-szellem egy újabb 
bástyájának tekintették. Nemcsak ebédre nem hi- 
hatjuk egymást, de látogatásainkat is alig tehet
jük meg. Mikor mi ráérnénk visiteskedni, akkor 
ők villásreggelinél vagy ebédnél vannak; mikor ők 
ki szoktak menni, akkor mi eszünk, s igy látoga
tásaink elvégre csak visite-kártyák kicserélésére 
lévén szorítva, valami nagy barátságot nem, de 
legfölebb hideg udvariasságot eredményezhetnek, 
ha pedig egymással valóban valami dolgunk van, 
ez is egy kis kölcsönös áldozat, „derangement“ 
nélkül, alig intézhető el.

Részemről kénytelen vagyok megvallani, 
hogy e dologban is, mint annyi másban, a kisebb
ségnek adok igazat a többség ellenében, A kisebb 
rész, t. i. előkelőink időfelosztását tartom czélsze- 
rübbnek, practicusabbnak. Megmondom, miért.

Legelőször is ők időt nyernek, s a ki az időt 
megnyeri, az életet nyeri meg. Lám az élvezet 
emberei gazdálkodnak az idővel, s a munka em
berei nem tennék azt? Az egész nyugoti Europa 
— a mi mágnásainkkal ta rt; csak mi magyarok 
nem értettük még meg, a mire ama „par excellen
ce“ aristokrata, Széchenyi, a ki a haza javának 
szentelt folytonos munkásságban lelte élete leg
nagyobb gyönyörélvezetét, már első föllépte alkal
mával figyelmeztetett, hogy: „time is money“. 
Igen, az idő pénz! s e kettő együtt hatalom.

Mi félbeszakítjuk, — kivált a rövid téli na
pokban — legkitűnőbb munkánkat: „menjünk 
haza, hagyjunk abba mindent, majd — (ha t. i. 
ráérnénk !) folytassuk délután , mert . . .  tálalva 
van.“ Ebédünk egyszerű és rövid lehet ugyan, de 
jön egy s más szomszéd, rokon vagy barát, elpi 
pázunk, elbeszélgetünk, s mire eszünkbe jut, hogy 
napi munkánk még nincs bejezve, bizony este is 
lett, s már nem méltó kimenni; tehát üssünk 
egyet s azalatt bekövetkezik 'az ozsonna s a va
csora ideje, szerencse ha jó pajtások társaságában 
az egész éjét is el nem dőzsöljük, s reggel virad 
ránk s nem délután a legközelebbi dologtevő nap !

A paraszt és a mi béreseink azalatt odakünn

szerencsére az angol és a franczia divatot maj
molták, a nap rövidsége a déli etetést nem en
gedvén meg, ők is csak sebtiben falatoznak egy 
kicsit, s majd, a napi munka be végeztével, otthon 
vár reájok a bőségesebb s meleg estebéd.

A franczia és angol is eszik déltájban, de 
nem nevezi azt ebédnek, hanem kurta „déjeűner“- 
nek és „ lunch “-nek, a mihez az ember jóformán 
le sem ül s kanalat kést nélkülözhet, csak villája 
legyen; ellenben elvégezvén napi munkáját, este
felé nyugodt lélekkel s egészséges gyomorral ül 
oda családja vagy vig czimborái körébe, vagy a 
nálunk ismeretlen table d’ hőte-hoz s nem sajnálja 
magától „was gut und theuer ist“, mert tudja hogy 
— megszolgálta, azt.

Egy jóllakott ember pedig, szintoly erős 
„támasza, talpköve“ minden országnak, mint — 
Berzsenyi szelleme , bocsásd meg e rósz élczet 
nekem! — „a tiszta erkölcs.“ S az a ki a költő 
intését megfogadva: „mindm órának leszakasztja 
virágát!“ — azaz dolog nélkül nem hagyja elmúl
ni a napot, pihenés és élvezet nélkül nem az est
vét, az a rövid életet jól használta föl, s helyét be- 
töltöttê .

En tehát a mi societásunk azon részét, mely 
a müveit külföld e szokását utánozza, nemcsak 
nem kárhoztatom, hanem nagy nyereségnek, való
ságos nemzetgazdászati vívmánynak, az elavult 
feudalismus maradványaiból a cultura felé tett 
egy újabb lépésnek tartanára, ha a közép és al
sóbb osztályok e részben az előkelők után indul
nának.

Még pedig azok, a kikről a világ azt teszi 
fel, hogy csak élveznek, előbb megmaradhatnának 
a mi régi, czélszerütlen időfölosztásunk mellett, 
mert hiszen mulatni mindig ráérhetnének ; de épen 
a munkás osztály, melynek az időt, az angol pél
dabeszéd szerint, pénzzé kell tenni, — a közép 
nemesség, a gazda, az iparos, a kereskedő, a hi
vatalnok, az ügyvéd, szóval mindazok a kik az 
idő becsét érzik, — úgy hiszem a vasutak, a vil
lanysodronyok e századában, midőn a müveit né
peknek mindinkább nyakukra nő a solidaritás ér
zete — nem soká fognak már ragaszkodhatni ez 
atyáinktól öröklött régi szokáshoz.

„Régi szokás ?“ e szónál álljunk meg egy 
perczig. Midőn egy ily tiszteletre méltó szócska 
csúszott ki toliunk alól, ne legyünk könnyelműek, 
s tiltakozzunk a tiszteletlenségnek , a kegyelethi 
ánynak még gyanúja ellen is minden iránt a mi 
ősi, a mi magyar; de azért fel ne adjuk jogosult
ságát az újnak, a haladásnak, ha az egész világ 
előre megy, mi hátra nem maradhatunk. Régi fa
ekéinket, melyekkel még Kisfaludy rákosi szán
tója a haza földjét „sirva“ szántotta, ügyesebb 
szerkezetű vasekék, a nyomtatók és cséplők ke
délyes ütenyveréseit a cséplőgépek áthatóbb bu
gása, vonó és kézi erőink nagy részét, főleg azt, 
mely amúgy is hiányzott, a hatalmas gőz pótolta : 
lehet-e hinni, hogy életmódunk, öltözékünk, há
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zunk, bútorzatunk, időfelosztásunk. — főleg pedig i 
az időnek ama nembecsülése, — mindig a régi 
maradjon ?

Öltözékünk ? — e szónál ismét meg kell ál- 
lanunk. Két hibája van a mi nemzeti magyar ru
hánknak ; egyik, hogy nagyon czifra; másik, hogy 
kényelmetlen. E két oknál fogva urnák való in
kább, semmint olyan embernek a ki dolgozik. *) 
Kár volna tehát gyanús szemet vetni arra , a ki 
főleg nyáron „panta!on“-ban (bocsánat efranczia 
szóért) szeret inkább járni, s felöltőjére mentül 
kevesebb zsinórt és sujtást rakat, vagy ha diaijá
ban azt hinné is, hogy „Phabit ne fait pás le möine“, 
a ruha nem teszi az embert.

Egy hajdan híres országgyűlési szónok nagy 
tapsok közt mondá az egyházi hierarchiáról, hogy 
a vallás ugyan örök és változhatatlan, de ez, — 
t. i. a hierarchia! — valamint az időben lett, úgy 
idővel vagy módosulni fog vagy elenyész. Vajon 
napjainkban népszerűségét koczkáztatná-e az, a 
ki egyik másik, a nemzet életébe sokkal kevesbbé 
beható régi szokásról, egy-egy sujtásról, sallangról 
merné az emberi dolgok közös változandóságát 
előre megjósolni?!

Kár volna végre, — hogy félre ne értessem, 
— nemzeti viseletűnket a divatból kiejteni, de 
nagyobb fontosságot, mint a minőt érdemel, sem 
tulajdonitok neki. S fontossága, a mit, mint érte
kezésem tárgyához tartozót, meg kell említenem, 
épen abban állott, hogy ismét kitüntette, meny
nyire egy és osztatlan a nemzet ott, a hol bizo
nyos eszme, bizonyos elv mellett kell nyilatkoz
nia. E divatnak tehát, — noha csak divat s ennél 
fogva múlandó, — magas társadalmi jelentősége 
volt, s leszámítva egyes túlzásokat, azt mint igen 
örvendetes jelenséget veheti tudomásul napjaink 
történetírója.

De messze eltértem az — ebédtől!
Vajon egészségi szempontból a korai vagy 

a későbbi ebédnek kell-e elsőbbséget adnunk ?
Az orvos azt mondja, a mit az igazi tudós a 

lelki táplálékról mond. Nem csak enni — s ol
vasni — kell; hanem jól megemészteni is , hogy 
t. i. vérré váljon bennünk. Azt kell tehát tennünk, 
mit testünk vele született lustaságánál fogva is leg- 
örömestebb leszünk t. i. olvasás után elmélked
nünk s jóllakott gyomorral „siestát“ tartanunk.

Nem is megy igen jól az a munka ebéd 
után; még a deák példabeszéd is azt mondja: 
plenus venter non studet libenter.

Evés után tehát szívesen megpihenünk. —

*) Ez nem épen úgy van. Minden ruha czifra, ha 
czifrán csináltatjuk, s kényelmetlen, ha diszöltözet. Ma
gunk is oly magyar ruhát hordunk , mely se nem czifra 
se nem kényelmetlen. Azt, hogy csak urnák való volna, 
megczáfolja az a körülmény^hogy népünk, a legdolgo- 
zóbb osztálymindig magyar ruhában járt. Egyébiránt 
arra való a divat, hogy módosítson rajta szükség szerint. 
Árpádtól napjainkig sok változáson ment át nemzeti öl
tözetünk, s vajon miért ne mehetne át ezután is.

Szerkó

Ehhez először idő kell; aztán csak is munka után 
édes a nyugalom. E kettőből ismét az követke
zik, hogy el kellene előbb dolgunkat végezni, a 
mit legszélszerübben nappal tehetünk; s csak az 
után kellene ebédelnünk , a mire legjobban este 
felé érnénk reá. (Qu. e. d.)

Ez egy választó falnak elhordása tehát — 
az előkelő és a dolgozó osztály között, -— úgy hi
szem az utóbbinak lesz előbb utóbb a feladata; 
ez egyben a többség fog a kisebbséghez alkal
mazkodni.

Z A.

I R O D A L O M .

Magyarország a török hódítás korában.
(Vége.)

„Budán, a mecseteken, melyek közül egy- 
egy a mai Vízi- és Eáczvárosban volt, s a fürdőkön 
kívül a török mitsem épített. Még mecsetjeik is 
nagy részben az azelőtti keresztyén templomokból 
állottak, mi által e vallásos emlékszerü épületek 
igen káros átalakuláson mentek keresztül. A szob
rokat kivetették, a szent képeket bemeszelték vagy 
összerontották.

Iia oly emlékszerü, szilárd épületek is, mint 
Mátyás palotája, megromlottak a török hanyagság 
miatt, mennyivel inkább a legdíszesebb magánhá
zak.

Gerlach István, ki 1573-ban, azaz mintegy 
harmincz évvel a török foglalása után megy le a 
Dunán Konstanczináp dyba, ezt írja Budáról: „Bi
zony sajnálni lehet felettébb, hogy e szép város 
disznóóllá, kutyarekeszszé vált! A pompás épüle
teknek már csak külső falai állanak; belül ron
dák, dísztelenek ; a gyönyörű erkélyeket leront
ják, az ablakokat agyaggal tapasztják. Dicső város 
lehetett. A török itt is valamint Esztergomban 
semmit sem épit, sőt helyre sem hozza, a mi rom
lásnak indul. A hajóhídon átmentünk Pestre. Egy
kor hatalmas kereskedő város lehetett. Pompás 
köépiiletek maradványait szemléltük. Nagy rosté
lyos ablakaikat sárral tapasztották be. Mindössze 
csak két szép épületet láttunk, azok is török me
csetek voltak.“ Egy-két fürdőt említ még meg az 
utazó, a többin mind az elhanyagolás nyomait 
látja.

Csak a fentebbiek után is méltán nevezhet
jük a XVI-ik és XVII-ik évszázbeli Budát török 
városnak. A török városok pedig egyformák min
denütt, s régen sem voltak különbek a maiaknál. 
Még a mainap oly gyakori égések, melyek pusz
tításainak a török városok ki vannak téve, sem le
hettek ritkák Buda városában. 1625-ben egy 
égés ezer házat pusztít el Budán. 1635-ben hasonló 
sors éri a Török-Magyarország fővárosát. 1660-ban 
egy villám okozta égés nehány száz házat emészt
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fel. Az égések eme gyakorisága és ily nagy ter
jedelme arra mutat, hogy már nagyobbára fakuny- 
hók foglalták el a rombadőlt kőhazak helyét. Eb
ben a tekintetben ülhetett rá, a mit a mai török 
városokról Írnak. Hihetett rá különösen a mit eme 
városok tisztaságáról Írnak. Vegyük csak az újabb 
korbeli Viddint. Az egész egy össze-vissza kevert 
házcsoport, s a házak iából epitvék, a nap beléjök 
süt, az eső is becsurog. A házakból kifolyó viz és 
tiszcátalanság az utczán büzködt mocsárrá gyűl, 
s ott elhullt állatokkal, szeméttel és rútsággal ve
gyül. A sok mészáros a ház előtt vágja le a mar
hát s nagy gödrökbe bocsátja a vért, mely ott rot
had s pokoli bűzt terjeszt. Kutyák, macskák, lo
vak, ökrök hevernek élettelen az utczán, melyek 
fölött egész sereg holló és kánya kóvályog. Még 
szerencse, hogy ezek emésztik föl, különben lak
hatatlan lenne a város. Eme ragadozó madarak 
ezrével láthatók Törökország némely vidékén s 
néha meg merik támadni az élő embert is. Vétek
nek tartják madarakat lőni. — A török városokat 
jellemzi még a kutyák sokasága. A mozlim nem 
bocsátja ugyan házába és telkére ezt az állatot, 
mert tisztátlannak tartja, de a jótékonyság egy 
neme, a helységnek az utczán gazdátlanul kóborló 
kutyái számára a kapu előtt kis házacskát épitni 
s jóltartásukról gondoskodni. A fennirt tisztátlan- 
ság mellett valóban hasznot is tesznek ezek az ál
latok : leginkább ezek az utczatisztitók.

Hogy a török uralkodás idején Budán sem 
lehetett máskép, mint ma Viddinben, bizonyítja 
Bocatiusnak lo05 ben november elején Budán 
tett látogatásának következő, sok oldalról érdekes 
leii’ása :

„A Dunáról kiszállván, a parti kapunál (hi
hetőleg a mostani lánczhid táján) egy bolthajtásos, 
s faragott kövekből rakott hosszú épületet láttam, 
mely úgy tudom, Mátyás királynak nagy költség
gel épített istállója volt. Egy hasonló de magasab
ban s a vár falaihoz közelebb eső épület állott 
mellette. Kanyargó ut vezet föl egy kapuhoz, 
melynek nevét nem tudom. Ezt a kaput tőiddel 
feltöltött boronákból készült erőd védelmezi s a 
bejárás oly szűk, hogy szekerek nem, csak gya
log és lovas emberek férnek be rajta. Mindenütt 
csak szemét, elpusztult állatok, undokság. — 
Fenn a várban is csak piszkot, sárt látni. A házak 
előtt itt is ott is szatócs-boltok, laczikonyhák, 
borbély műhelyek, utczai szakácsok. A házak ré
szint fedetlenek, részint rongált fedelüek. Az ab
lakok sárral, téglával, szalmával vannak bedugva. 
A házak egészen ki vannak véve formájokból: 
penész, korom, moha undokitja az egykori palotá
kat. A piaczon semmi szükséges tárgyat nem kap
ni a kereskedőknél kanalakon s más apróságo
kon kivül. Rendkívül drága minden. Találkozom 
a keresztyén iskolamesterrel. Tudakozódom az itt 
lakó keresztyének állapotáról. Nyomorúság és 
szolgaság a mi állapotunk, úgymond. Panaszolja, 
hogy a keresztyénektől nem rég elvették templo

mukat. A szolgaság házának nevezte házaikat. 
Hol az iskola? Itt van, úgymond, öt gyerköczre 
mutatván. S nincsen több? Nincsen ám ! Tovább 
megyek. . . A templomok leomolva. Baromistálló 
lett belőlök. Nem látni sehol még egy uj zsindelyt 
sem. A temetőkből a márványoszlopok egy-egy 
zugban, a piaczon hevernek, néhol ülő padnak, 
másutt kufár asztalnak használják. Nálunk a disz
nók is inkább embereknek látszanak, mint ezek ! 
Szanaszét hevernek a holttestek. A mi, a hol eltö
rik, abban a helyben marad. Lóháton hordják a 
vizet a várba. Egy-egy ló hátán két igen nagy', fe
lettébb piszkos és fertelmes tömlő van tele vízzel. 
Egy-egy ily zsák vizet hét-nyoícz oszporával fi
zetnek ; mert a felső városban nincs kút. Az alsó 
város össze-vissza romolva; majd egy épületje 
sem áll — kivéve két-három török mecsetet. Az 
alsó város majdnem lakatlan.“

A (felső) várba megy Bocatius. — Előtte 
számos ágyú áll szabad ég alatt s oly hanyagul, 
hogy tengelybe a földet éri. Tömérdek sok golyó 
hever szanaszét egész rendetlenségben. A felső vár
ba, melyet a császáriak'golyói azelőtt három évvel 
megrongáltak, nem bocsátják be. Két elfátylozott 
török nőt látott jönni a vár alatti fürdőből — e 
két nőn kivül többet nem látott Budán. A mere
dek vároldalon egy ösvény7 vezet le, melyen út
közben Bocatius egy török holttestét találta kidob
va a kutyák eledeléül. A Duna partján a keresz
tyén magyar-törökök kenyeret, sajtot, rizst, kerti 
gyümölcsöket árultak. Innen Pestre megy uta
sunk. Oh szegény Pest! — úgymond — inkább 
Pestisnek kellene téged nevezni. Nincs itt egyet
lenegy ép ház. Mindenik földdel majdnem egyen
lővé téve : kevés söpredék nép lakja. Benn a város 
közepén árkot vontak a törökök s egy fal formát 
rakták hosszában vesszöfonadékból és agyagból. 
Nem látni itt egyetlen egy tornyot vagy templo
mot. „Isten veled Pest! isten veled Buda! elég 
egyszer látni titeket!“ Végre Váczról igy i r : Van 
ott egy vár, vagy vár forma. Annyi tanú állítása 
szerint egykor nevezetes város volt, gazdag har- 
minczad volt benne s gazdag emberek látogatták. 
Most szökevény, gyülevész parasztok lakják guny- 
hókban. Sanyarú életet élve mivelik a szomszéd 
földeket.

Busbek, ki a XVI. században látogatja meg 
Budát s a fentebbiekhez hasonló rajzot ád róla, 
hozzáteszi, hogy a török átalán véve nem szereti 
az épitésbeli fényűzést. Úgy tekinti az ilyest, 
mintha az ember örökké akarna élni ezen a föl
dön. Csak tolvajtól, esőtől, hidegtől védje a haj
lék, más kényelmet nem kíván. Azért az egész 
török birodalomban bármi magas állású és gazdag 
ember nem épit magának diszesecske házat. A fő- 
emberek leginkább fürdők és kertek állításában 
találnak örömet.

Mondják, hogy Spanyolország a mohame
dán foglalóknak köszöni középkorbeli legszebb 
épületeit; az arab uralkodók civilisatiójának nagy
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emlékjelei máig is láthatók. Mért nem hagyott j 
Magyarországon ily emlékeket a szintén mohame
dán török ? — A török tunyaság közpéldabeszéd.
A török népfaj tunya már eredeténél fogva, sőt 
az egész altai népfaj igen csekély elemével van 
megáldva a müvelödhetésnek — igy szólnak ki- 
sebb-nagyobb őszinteséggel azok, kik a nemze
teknek eredendő bűnöket és eredendő érdemeket 
tulajdonitnak. A fajbeliség ezen tana, vagy inkább 
ezen babona, belopózott a tudományba is, hogy ab 
kai mazást nyerhessen a gyakorlati politikában. A 
tévedés annyival veszelyesb, mivel a közvélemény
ben fogékonyságra talál; mert hányadik az a kö
zönséges emberek közt, kinek ha oka van ma
gasztalni nemzetségét, büszkébb nem volna szár
mazására, mint szerzett érdemeire és nevelkedé
sére ? — Pedig vannak átalános tulajdonok, me
lyeket mintegy ösztönül oltott a természet minden 
egyes emberbe és minden földi nemzetekbe. Ahol 
hiányzanak, tudhatjuk, hogy mesterségesen fojíot- 
ták el és mindenekelőtt a viszonyokban és intéz
ményekben találjuk föl valódi okát. Ily átalános 
emberi tulajdon a munkássági ösztön, s ez oly 
kevéssé hiányozhatott a török gyermekben, mint 
bárkinek fiában. Nem szándékom fejtegetésbe bo
csátkozni : mint nevelte gyermekét a harczias tö
rök, csak azt jegyzem még meg, az állítólagos 
fajbeli tunyaságra nézve, hogy a töröknél az ál
lam főbbjei s a katonaság nagy része nem volt tö
rök származású; görögök, szerbek, bolgárok, ola
szok, s más európai indogermán származásúak 
szolgáltak az udvarnál és a tartományokban.

Az intézményekben rejlett a valódi ok a tét
lenségre. — A Magyarország egy részét elfoglalt 
török igen csekély kivétellel katona volt gyermek
ségétől a vénségig. Láttuk nagyában, kikből állt 
e katonaság. A hadsereg birtokos része, a szipáhik 
osztálya, csak életfogytiglan vala birtokos : mit 
törődjék az építéssel, midőn az épület nem adha
tott menhelyet saját gyermekeinek? — Csak ma
gának legyen hajléka a mig él, gyermekeiről az 
állam gondoskodott. Az újonnan elfoglalt városok 
földszinti termeibe lovát kötötte be mindenekelőtt, 
melyet testvéri gyöngédséggel ápolt, s melynek 
fajtája oly kényes volt, hogy melegebb szállást 
kívánt, mint gazdája.

Lehetett-e csak ennyit is várni az építésben 
a zsoldos katonától? Van ugyan zsoldos katona
ság, mely békés munkákra is hajlandó, de ez a 
katonai rendszerek azon osztályába sorozandó, 
melyben a zsoldos csak ideiglenes foglalkozásnak 
tekinti a fegyverviselést, s valamint földmivelést, 
mesterséget űzött annak előtte, úgy az előbbeni mun
kálkodáshoz tér vissza capitulatiója kitelte után. 
Ily katonaság készítette egykor a római biroda
lom nagyszerű utait, ily katonasággal épített Mar- 
mont tábornagy ragusai herczeg e század elején 
nagy országutakat és erődöket Dalmatiában. A 
török zsoldos katona, a mint láttuk, csupán a fegy
verforgatásban gyakoroltatott, s bármely nemzet

beli ily katonaságot telepitnek meg a magyar vá
rakban, aligha gondoskodik egyébről, mint lakta
nyáról.

Fölülről sem volt megadva az ösztön a ma
radandó munkálatokra. A nem annyira felelősség 
mint folytonos életveszély közt, de nagy függet
lenséggel kormányzó tartományi pasáknak még 
kevésbbé állott érdekében az épités. Minél magasb 
vala a polez, annál több változásnak volt kitéve. 
Nincs szere-száma azon hivatalcseréknek, melyek
nek csak a budai béglerbégség ki vala téve, s az 
1627-iki szőnyi békekötésben kikötik a mi ré
szünkön, *hogy a végvárak török pasáit ne cserél
je oly gyakran a szultán. De nem csak az állás 
volt bizonytalan, hanem minél nagyobb rangú, 
minél több jövedelmű volt a hivatalnok, annál fe
nyegetőbben függött feje fölött a Damocles kardja.

Az épités, ha minden egyéb intézmény buz- 
ditja vala is, nem haladhatott a török rendőri tör
vények miatt sem. Mind a mozlim, mind a keresz
tyén magánember megvolt kötve e részben : ha 
tiltva nem volt is az épités, a minden munkássá
gi ösztönt megsemmisítő felsőbbségi gyámság 
alatt állott a török lakta városokban. A töröknél 
egy polgár sem követhette a maga ízlését. Kon
stantinápolyban például az építészeti főhivatalnok 
(mimár-aga) engédelme nélkül senki sem építhe
tett, s az építésre ö ügyelt föl. Nemcsak hogy ő 
jelelte ki az utcza felöl, mely vonalon belül vagy 
kívül nem szabad elvonni az alapot, hanem azt is 
meghatározta, mily magas legyen a ház; tőle kel
lett engedelmet kérni, ha valaki erkélyt akart csi
náltatni, vagy csak az utcza felöli házfedelet ki 
kellett javitni. Ezen hivatalnoktól, kinek állása 
igen jövedelmes volt, csak sok pénzen lehetett 
megvásárolni a legkisebb eltérést is a szabálytól. 
— A törvények meghatározzák a házak magassá
gát is. A mohamedán csak 12 pik, a keresztyén 
csak 10pik magasságra építheti házát. Ez utóbbi 
szabály nemcsak a keresztyénre nézve áll, hanem 
minden nem-mozlimra, bárminő vallásu és nem
zetbeli legyen. A magánházakat Konstantinápoly
ban mind fából építették és vörös cseréppel fed
ték be. Csupán a mecseteket és nyilvános épüle- 
ket építik kőből és fedik bádoggal.

Habár az, kitől ez adatokat veszszük, a há
zak magasságának meghatározására nézve azt 
jegyzi meg, hogy a czél, egészségi szempontból a 
szabadabb légmozgás megengedése, égések alkal
mával az oltás könnyítése, s végül az, hogy a nyil
vános épületek annál jobban kitűnjenek: az ily 
megszorítás és az örökös engedélykérés, még ha 
ajándékkal nem jár is, méltó a despoticus kor
mányformához, mely minden önálló munkásságot 
el törekszik nyomni, az úgynevezett rend érdeké
ben. — Nincs rá adatunk, hogy a magyar váro
sokban is lettek volna mimár-agák, kik a mozli- 
mok építéseit gátolták volna; de azt tudjuk, hogy 
a keresztyén épületeknek bármi csekély kijavítá
sára engedélyért kellett folyamodni a hatósághoz.
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Atalán pedig tiltva volt, hogy a keresztyén vagy 
zsidó magasabb házat építsen, mint a török — ez 
pedig kunyhókban szeretett lakni. — Még Omár 
khalifa rendelte minden, mohamedán államban la
kó keresztyénekre nézve, hogy templomokat, zár
dákat épitniök nem szabad ; nem szabad templomu
kat kijavitniok ; azoknak, kik mozlimok szomszéd
jában laknak, csak a legsürgetösb szükség eseté
ben szabad kijavitniok házaikat. Ezen szigorú ti
lalom meg volt Magyarországon. „A templomok 
építése igen sok bajjal jár, irja a tolnai rector a 
XVI-ik században, s még a főparancsnok sem mer 
rá engedelmet adni, a leégettet be szabad fedni 
náddal, de torony nélkül. Még ezen javítást is csak 
sok pénzzel lehetett kieszközölni. Karancsban 
(Baranyában), midőn az egyházfi, a temlom ajtaját 
kijavítandó, egy szeget vert bele, meglátta egy tö
rök s hat forint bírságot fizettetett vele. A török 
lakta városokban igen szigorúnak kellett lenni a 
megszorításnak, midőn oly helyeken is, a hol a 
török nem lakott, mindig folyamodni kellett a 
templom javítás megengedéséért, s e mellett min
dig ki van kötve, hogy a megújítandó épület se 
szélesebb, se hosszabb, se magasabb ne legyen a 
réginél. Mező-Túr 1685-ben engedelmet kér, hogy 
a rablók ellen a város régi árkát kitisztíthassa. Ä 
mit kérnek, oly feltétel mellett engedik meg,hogy az 
árok se nagyobbra se kisebbre ne legyen ásva 
az előbbinél. Azelőtt, 1669-ben, Túr városa szabad
ságot kér a templomkerités fölépítésére. A török 
biztos tehát, nehogy marhák juthassanak közel a 
templomhoz s a túriak „hitvány szertartását“ za
varják, megadja az engedelmet nazon elv szerint, 
— ezek a szolnoki kádi szavai, — hogy hagyassák 
meg a régi, mint régen volt.u A kádi ezen arany
mondata nem az ő találmánya volt és nemcsak Túr
ra alkalmaztaték. Jász-Berényben nem egy, ha
nem nehány, különböző évekről szóló hasonló tar
talmú engedélyeket találunk. Ibrahim budai hely
tartó 1639-ben megtudja, hogy Jász-Berény lako
sai törvény ellenére és parancsolat nélkül templo
mot építettek. Rendeli, hogy azonnal meg kell 
vizsgálni, vajon az uj templom az ónak a helyén 
áll-e, ugyanazon alapon épült-e, s nem szélesebb- 
avvagy magasabb a réginél ? 1662-ben ismét en- 
gedelemre van szükség, hogy a Zagyva áradásá
tól megrongált templomot kijavíthassák. De legér
dekesebb azon engedély, melyet Jász-Berény 
1623-ban kapott temploma kijavítására. Némi 
nem lényeges módositással ideigtatom :

„Mi alul van írva, megerősítem.
Az emberek legszegényebbike (bocsásson meg 
neki Allah!)

Ahmed ben Muszthafa hatvani kádi.“
„Ezen igazbeszédü levélnek oka, hogy a 

Jász-Berényben lakó gaz keresztyének és alávaló 
istentelenek (átkozza őket Allah, a sújtó király, 
az Ítélet napjáig szüntelen) az igazságos törvény
szék és törvényes gyűlés előtt (áldja szerzőjét Al
lah !) megjelenvén, engedelmet kértek rá, hogy a

, város keresztyén köznépe s istentelen csoportja, 
hiábanvaló szokása és balgatag imádása helyének, 
,,Nagy Boldogasszony “nevüszerencsétlen templom
nak haszontalan fedelét és roskadozó falát kijavít
hassa, hogy összegyülekezhessék csalódással, nya- 
kassággal és kárhozattal teljes szertartása idején.

A próféta törvényszéke hivatalnokot küldött 
ki, szerezzen tudomást a dolog mibenlétéről. A 
nevezett templomot jól megvizgálta, s a keresz
tyének gaz vallomását (száradjon rájok a tűz és 
vasbüntetés!) előbbi rut állításukkal egyezőnek 
találta. Ennélfogva, a vizsgáló szilárd beszédére, 
a fenirt egyház ki- és bedült részeinek alapnál 
kezdendő újra építését a törvényszék megengedi 
stb. Kelt 1033 (1623). Tanuk : Mohamed szpáhi, 
Szinán aga, Ibrahim szpáhi és többen.“

Számos példát hozhatnánk még föl a körö
si, kecskeméti, szegedi, megjelent török okmányok 
közül, melyek a templomokra nézve a török építé
si rendőri szabályok épségben maradását bizonyít
ják. Sőt föltehetjük, hogy miután az igazgatás 
minden ágában a zsaríás folyvást nagyobbodott, 
a török folyvást jobban ki (igyekezett zsákmányol
ni azon jövedelmi forrást, melyet számára e rész
ben is nyitának törvényei. — A keresztyén és 
zsidó magánosok költséges építésbe nem avatkoz
hattak csak azért sem, mivel nemcsak hogy mind 
jobban elszegényedtek a súlyos adók alatt, hanem 
az egyes fölgazdagodott uzsorások sem merték ki
mutatni kincseiket, nehogy annál jobban kizsarol
ják az adószedők. Ez utóbbi megjegyzés áll nem 
csak azokról a városokról, melyekről itt különö
sen szó van, azokról t. i. melyekben a török benn 
lakott, hanem mindazokról is, melyek távolabb 
estek a váraktól, de adófizetői voltak. A pénz el
rejtése és elásása s igy gyümölcstálén keverése 
tán soha sem divatozott annyira, mint nálunk a 
szerencsétlen török korban. Magok a törökök sze
rették penészedni engedni a pénzt, s nagyjaik el
sők voltak a példaadásban.

Török lakta városaink százötven évi pusz
tulásának a visszafoglalás ostromaiban a keresz
tyén ágyuk adták meg az utolsó csapást. Ekkor 
jutottak legvégső pusztulásra a budai királyi lak
nak megvolt maradványai is, mintegy képviselve 
az egész ország pusztulását, mely a török alatt 
folytonos volt s melyet a fölszabaditási hadjáratok 
a végső fölemésztetéshez közel juttatának.

Nem kisebb volt a pusztulás a vidéki váro
sok nagy részében s különösen a falukon, hol a 
a török benn lakott. Itt adózási törvényei fojtot
ták el az emberi szorgalmat, tették parlaggá a föl
deket és pusztákká egykor népes helységeinket.

V E G Y E S .
— Az akadémia közelebbi összes ülésében 

(hétfőn, aprii 11.) a titoknok bemutatá azon pá
lyamunkákat, melyek beküldési határideje már-
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cziua 31-ko volt. Három kérdésre nem pályázott j 
senki; a többi nyolczra következő mennyiségben.
1. Lucanus „Pharsaliájának“ magyar fordítására: 
kilencz pályamű. 2. „A füvészet alapvonalai“ : öt 
pályamű. 3. „A festészet egyetemes történelme“ : 
eyy pályamű. 4. „A bölcsészeti erkölcstan kézi
könyve:“ egy pályamű. 5. „Az állattan alapvona
lai, különös tekintettel az emberre“ : egy pályamű.
6- „A római irodalom története“ : egy pályamű.
7. „Görög államrégiségek kézikönyve: egy pálya
mű, s végre 8., a nyelvtud. osztály által feladott 
kérdésre, az új szók alkotása elveiről, szintén 
egy pályamű. Mind e pályaművek az illető osztá
lyokhoz téttetek át, a bírálók kinevezése végett. 
— Azután a pbilosophiai osztály ülése állván be, 
Purgstaller r. tag értekezett a „Hegel felekezete 
legújabb meghasonlásáról.“ Olvastatott még a sta- 
tistikai bizottság véleménye, a nm. m. kir. helytartó 
tanács által közlött „termények statistikája“ iránt; 
és Vámbéry akad. utazó levele Teheránból, végre 
Hunfalvy János Melburne austriáliai város fény- 
irati rajzait inutatá be, Rochlitz Béla ottan lakott 
hazánkfia ajándékát.

* A Kisfaludy-társaság újabb pártolói (az 
1864 — 6-iki folyamra) örvendetesen szaporod
nak, mi annál nevezetesebb és örvendetesebb, mi
vel a társaság még ki sem bocsátotta felhívását az 
új folyamra; ez azonban nem sokára meg fog tör
ténni s a könyvilletékül adandó müvek is gyorsan 
fogják egymást követni, mert a kéziratok már na
gyobbrészt készen vannak. Az első mű alkalma
sint egy nagyobb eredeti regény lesz.

— Bezerédj Pál, István testvére, folyó hó 
5-én, Pozsonyban elhunyt. Béke hamvaira!

* E hó 9-én halt meg Szegszárdon, élete 76- 
dik évében Garay János édesanyja, született Wal
ter Zsuzsánna. Nyugodjék csöndesen a jó anya, 
ki oly fiat adott a hazának mint Garay János volt!

* Az irodalmi munkálkodásáról is ösmert 
Kempelen Győző, a boldogult Kempelen Biza férje, 
f. hó 11-kén veszté el 11 éves kis fiát, Győzőt. Vi
gasztalódjék a megkeseredett szivü atya.

* Gyalokay Lajos, a „Bihar“ volt szerkesz
tője és Balogh Imre, mint czikkiró, a n.-váradi 
katonai törvényszék által, sajtó-vétség miatt, egy- 
egy havi fogságra Ítéltettek , — Hollósy Lajos, 
mint kiadó pedig 3 napi fogságban és 100 frtnyi biz
tosíték elvesztésében marasztaltatott el.

* A „Politikai Újdonságok“ legközelebbi 
száma első írásbeli megintetéséről tesz jelentést, a 
rendőri hivatal részéről.

* A magyar képzőművészeti társulat, egyik el 
nem keit sorsjegyével, talán a legszebb nyeremény^ 
tárgyat, Wagner „Isabellá“-ját nyerte vissza. Alig 
hihető, hogy e szép képnek minél előbb ne akad
jon vevője, a tehetős mübarátok közül. Egyik lap 
úgy értesül, hogy sorsjáték alkalmával Batthyány 
Fülöp herczeg, ki a bécsi képzőművészek egyle
tének 3000 irtot ajándékozott, a hazai társulatról 
sem feledkezett meg, a neki küldött 500 jegyet |

j (250 frt.) megtartván ; a társulat pártfogója pedig, 
j hg. Esterházy P ál, 100 jegyet fogadott el, s nyert 

vele egy szép képet. — Itt emlitjük meg azt is, 
hogy a társulat ma délelőtt 9 72 órakor tartja ez 
évi közgyűlését, az akadémia helyiségében.

* Á színházi képezde — hir szerént — októ
ber elején nyilik meg.

* Az egyetemi ifjúság tavalyi kérvényének 
annyi eredménye volt, hogy könyvtáruk személy
zetét szaporítani fogják. A helyiséget kellene na- 
gyobbitui, mert a mennyi ember a mostani kis 
szobában elfér, két könyvtárnok bőven elláthatja 
olvasmánynyal.

* A magyarországi zsidók rabbi-tanodát 
szándékoznak Pápán vagy O-Budán felállítani a 
zsidó-alap fel nem használt kamatjaiból, melyek 
már 46,000 írtra rúgnak.

* A bukaresti német és román színházak 
igazgatói szükölködöink javára Albumot szándé
koznak kiadni német, román és magyar nyelven. 
A magyar müvek beszerzésére az odavaló ref. 
pap, Koos Ferencz van felkérve, ki e czélból már 
meg is keresett pár magyar irót, köztük Jókai 
Mórt, novellairás végett, kinek arczképe fogná 
díszíteni a könyvet. A segély annál meglepőbb, mi
nél idegenebbektől jön.

* Violet Otto, egri könyvárus, megrendelési 
iveket bocsátott szét Mindszenty Gedeon „Mária 
hava“ (május) czimü kath. imakönyvének máso
dik kiadására. Ara márczius közepéig — mert a 
januárban kibocsátott ív csak most jutott ke
zeinkhez — finom kiadásban 1 frt 50 kr, közön
séges kiadásban 60 kr.

* Nehrebeczky György, mint szerkesztő, 
Goics Lázár, mint főmunkatárs „Közérdekek 
csarnoka“ czimü lapot akarnak megindítani Ungh- 
várott. Pedig ott van az elég ügyesen szerkesz-

í tett „Felvidék“, minek hát e szegény világban az 
j úgy sem nagy számú közönséget megoszlatni ?

* Felekyné, Munkácsy Flóra asszony, az uj 
színházi év kezdetétől fogva többé nem tagja szín
házunknak. A távozás okát természetesen nem 
tudhatjuk, hanem azt tudjuk, hogy benne a fővá
rosi színművészet egyikét veszté legvonzóbb, leg
tehetségesebb tagjainak. Vajha csak rövid, házi 
csete-paté lenne az egész, melynek elmúltával 
annál szorosabb ragaszkodás szokott bekövet
kezni.

* Erkelnek, karnagysága 25-ik évfordulóján, 
a nemzeti szinház opera tagjai értékes koszorút 
adtak emlékül.

* Színpadi vendégeink a vidéken vendégsze
repeinek. Tausig Pozsonyban adott hangversenyt, 
a szó szoros értelmében számos —- és nem számta
lan— közönség előtt. Murska Ilma pedig négyszer 
lép föl Debreczenben, Reszler színtársulatánál.Múlt 
kedden hallatta magát először Luciában. Kár, hogy 
nem maradt meg nálunk állandóan.

* A német szinházban pedig a bécsi, pofoz
kodásáról hires Gallmeyer k. a. járja a cancant,
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Jellemzésére csak annyit, hogy inkább ajánljuk a 
Molnár úrét. Ad vocem Molnár. Mióta a drámai 
tagokat elbocsátotta, majdnem egyfolytában adat 
drámát, mintha csak arra számítna, hogy a Pilu- 
lákhoz szoktatott közönség deficitben hagyván 
drámáit, e deficittel hallgattassa el a cancan-elle- 
nes „tollovagokat.“ Ha jól emlékszünk, e tollova- 
gok hetenként egy-két népszínművel, vígjátékkal 
vegyes operettes játékrendet ajánlottak neki. 
Egyébiránt Molnár úr nem nyugszik : a napokban 
érkezett meg Párisból ismét egy uj operette: „A 
georgiai nők£‘ s egy látványos darab : „A szamár 
bőr.“ Tehát nem félhetünk, Budán több újdonság 
lesz mint Pesten, a réghirdetett „Genovévát“ és 
„Cancan a törvényszék előtt"-et nem is számítva.

* Lingg Herman, egyike a tehetségesebb 
német lyrikusoknak, „Walkyrök“ czimü drámai 
költeményt irt, az Edda után. A műben, mint né
met lapok Írják, bár kevés a drámaiság, s inkább 
a csapongó képzelet szülötte, de költői felfogásá
val, ragyogó nyelvével, lyrai — epikaival vegyes 
— hangjával megkapó hatást gyakorol az olvasóra.

* Gagne ur, ki már „L’Uniteide“ czimü 
költeményével magára vonta a figyelmet, kérvényt 
nyújtott be a párisi senatushoz, hogy minden la
pot elnyomva, csak egynek kellene az életet meg
engedni, melynek czíme „A sajtó minisztere“ 
lenne. Gagne ur legalább nyílt szivü reactionarius.

* A fiatal Dumas, nem lévén megelégedve

„L’ami des Femmes“-jának sikerével, egészen 
desperált, s mint modják, végkép le akar mon
dani a szinműirói babérokról. Ki sem hagyja nyo
matni darabját. Annál jobb kedve van az öreg
nek. Reggeltől estig dolgozik véghetlen eleven
séggel, s este csak oly vigan mulat, mintha egész 
nap pihent volna, Naponként 3—4 nyomott ívnyit 
ir meg, szép, finom betűivel, melyekre büszke. Ki 
nem állhatja Írásában a javításokat, s ha látja, 
hogy egy leirt szót csakugyan ki kell húznia : in
kább eldobja az egész lapot s ismét leírja. Hiszi, 
a ki hiszi.

— Ninive romjai közt Place Viktor, franezia 
alkonzul, nevezetes felfödözést tett, úgy hogy e ré- 
giségi kincsek méltó kiadására, rajzaira stb. nem 
kevesebbet mint hetven ezer francot kíván a csá
szártól. Felfödözése a régi királyi palotát illeti, 
melynek négy-szeg kerítése két órajárásnyi körü- 
letü, fala 70 láb vastag és 150 tornya van. Ezen
kívül Place hét kaput is talált fel, melyek e ropant 
várpalotából a városba szolgáltak. Három ezek 
közül valódi diadalív, faragványokkal és sokszínű 
téglákkal díszítve. E kapuk segélyével Place a 
vár és város foutczáit is kinyomozta. — Mi pedig 
csufolódunk régiség búvárainkkal és veszni hagy
juk saját nemzeti emlékünket.

Szerkesztői szállásunk april 24-től kezd
ve: üllői út 7-dik szám, 1-ső emelet, (a fe- 
renczvárosi soron).

UJ KÖNYVEK. *)
A MAGYAR KIRÁLYSÁG FÖLDÍRATA. Visontay Já 

nos által. Negyedik kiadás. 8r. 182 1. Ára 84 kr. 
(Ráth, Pest.) ,

KRISZTUS KENYERET SZEREZ AZ ÍNSÉGBEN. 
Egyházi besze'd. (Gerok után). Elmondta a pesti ev. 
ref. templomban 1864 márcz. 5-e'n Szilágyi Benő se
gédlelkész. A tiszta jövedelem az alföldi szükölködök 
javára fordűlatik. Ára 10 kr. 8r. 16 1. (Nyom. Län
derer és H.eckenast) , , ,

HUSZONÖT EV MAGYARORSZAG TÖRTÉNELMÉ
BŐL 1823-tól 1848-ig. Irta Horváth Mihály. Első kö
tet. N8r. XVI és 630 J. Nyomtatta (igen szépen) Pu- 
ky IVIiklós Genfben. Ára 4 frt. (Pfeifer, Pest.)

EGRI NÉPKÖNYV. Nehány egri megyei pap megbizá- 
sából szerkeszti Mindszenty Gedeon. II füzet. Nm. 
Bartakovics Béla egri érsek ő klmessége, arczképé- 
vel. Ára 20 kr. K8r. VIII és 160 1. (Érs. lyceum 
nyomdája, Eger.)

SZIVHANGOK. Költemények. Irta Lipóczy György. Mi
niatűr-kiadás. 126 1. Ára 80 kr. (Horák nyomdája, 
Esztergom.)

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
^éretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenö müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 

£gz czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

NYÍLT LEVELEZÉS.
Ság. N. Z. Riza urhőlgynek. A múlt félévi 15-dik szám

utolsóig elfogyott.
Hanvára. Megérkezett „örömemre.-“
Vatta. Megérkezett. Szívesen szakasztunk rá időt, mi

helyt lehetséges.
Mürzzuschlag. Az előfizetés 50 kr hiával jött. Kérjük 

alkalmilag kiegészítni 3 ftra.
R R urnák, Kaposvár. A pénzküldeményt vettük, kö

szönettel. A másik dolog szokatlan eljárás : elébb 
kérdést kell tennem iránta a gyűlésben : az ered
ményt tudatni fogom.

Memento. Ezt igen, a másikat külső és belső ok miatt 
nem.

Csetatye Boli. Közöljük, mihelyt fér.
A fekete fátyol alatt. Később adható lesz, némi ja 

vítással.

T A R T A L O M .
Az irodalom és a társadalmi viszonyok. Imre S. 

— Közelgő tavasz. Lévay J. — Signora Rozetti. Jósika 
J. — A passió-héten. Szász G. — Miként fogtam meg 
váltóadósomat. (Egy angol rendőr-biztos naplójából.) 
Közli S. J. F. — Társadalmunkról. Z. A. — Irodalom. —

I — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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S H A K E S P E A R E .

A nagy angol költő emlékünnepéhez 
legméltóbb lenne egy emlékbeszéd.

De emlékbeszédet tartani oly iró fe
lett, kinek életéről oly keveset tudunk 
mint Shakespearéről, nem lenne sikeres 
vállalat. Elég legyen egy kis irodalom tör
téneti tanulság, melyet korának és nem
zetének őt megelőzött és egykorú irodal
mából elvonhatunk a magunk hasznára.

Shakespeare a közép-és újkori költők 
közt a legelső rendűek közé tartozik, s mint 
drámaköltőnek nincsen versenytársa a vi
lágirodalomban. — Méltán ünneplik nem
csak. az angol, hanem más szinpadokon is 
születésének háromszázados évünnepét. 
Mindamellett, ha szükséges volna bizonyit- 
gatni, hogy minden nagy költő kiválóan 
nemzeti, alig találnánk rá jobb példát mint 
Shakespeare-t. Nem az a csoda, hogy ily 
nagy lángész, a valóban újkori dráma új
já teremtője, az angol nemzet kebelében 
születhetett, •— hanem az a legtermészete
sebb. Sehol sem volt Európában annyira 
előkészítve a közszellem a tragoediára és 
épen egy Shakespeare számára, mint Ang
liában a XVl-ik évszáz második felében.

Az angolra, a kik jelenleg, s nem elég 
jól ismerik, könnyen ruházzák a „kalmár“ 
népnevet, mi kizárja a költészetet. Azon- 
ban ha az újkori Anglia is dicsőséggel ki
állja a versenyt a szépirodalom terén is 
bármely európai nemzettel, a középkorbeli 
Angliában nagyobb becsületben állott a köl
tészet, mint tán akármely más európai nem
zetnél. Német- és Francziaországban meg

voltak a minnesingerek és troubadourok, 
a minőket Magyarországon hegedősöknek 
neveztek; de eme dalnokok nagyon korán 
váltak csupán a felsőbb társadalmi körök 
mulattatóivá, hogy nem sokára elenyész- 
szenek. Az angol „minstrel“-ek a nemzet 
egész középkori történetét keresztül élik, 
— a társadalom mindig elismeri, a kor
mány rendeletek megemlékeznek rólok, 
őket illető szabályokat tartalmazván. Va
lódi ezéh és testület a minstreleké , mely 
egyaránt részt vesz a népünnepeken s a 
főurak lakomáin. Már azelőtt sem volt 
Nagy-Britannia annyirakitéve a római befo
lyásnak, mint Gallia, a rómaiak később 
szállák meg s előbb hagyták oda. A ke
resztyén egyház sem volt oly nagyhatalmú 
a szigetországban. A francziák, midőn ke
resztyénekké kitértek, a régi Galliában már 
gazdag és tekintélyes római derűst talál
tak készen, miáltal a hódítók erkölcsei és 
életmódja tetemesb változáson ment ke
resztül. Britanniában a bretonokat a saxok 
és anglok hóditák m eg; aztán ezeket a dá
nok s mindezeket együtt a normannok. Ősz- 
szeolvadásuk észrevétlenül és természete
sen történt egy nemzetté. A saxok keresz
tyén papsága maga is saxon eredetű volt, 
alig kevésbbé barbár mint a nép, s kétség
kívül tiszteletben tartá a régi emlékeket és 
hagyományokat. íg y  az angol műveltség, 
bár tápot vett a déli nemzetektől, jobban 

| megmaradt a maga nemzeti eredetiségé- 
I ben, — a mi nagy befolyással volt költé- 
| szetére is. Ily nép büszke önmagára, s köl-
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tö'i, kik csupán saját tetteit és szokásait 
éneklik és festik, kész hallgatóságot talál
nak valamint a kunyhókban úgy a palo
tákban is. Nincs Európában nemzet, mely
nél a költészet nagyobb mértékben földol
gozta volna a történet minden fontosabb 
eseményeit, mint a középkori angoloknál.

A minstrelek mindenütt, hol több em
ber gyülekezett össze, valamint kolosto
rokban úgy a vásárokon, a piaczon épugy, 
mint a palotákban: gyönyörködteték elbe
széléseikkel és dalaikkal a faluk és városok 
lakosságát, gazdagot és szegényt, a kisbir
tokost, a barátokat és főurakat. A társada
lom fényűzései s egyszersmind életszüksé
gei voltak, mint a mai Magyarországon a 
czigány.

S minő gyülekezések adhattak gya
kori alkalmat az angol minstreleknek mü- 
vészetök embernyomról-embernyomra való 
oly hosszas életben maradására? Érthető, 
hogy a déli szelid égaly alatt az egykori 
Hellas népe, mely munkáit rabszolgákra 
bízta, házi életet alig ismert, utczákon gyö
nyörködött: a népköltők elbeszéléseiben 
s később a színi előadásokon a theatru- 
mokban; hogy a dologtalan arabok egy 
körbe gyűlve oly türelemmel hallgatják a 
csodás meséket. De hogy a zordon éjszaki 
égalju s egy részben feudális Angliában, 
hol nehéz munka közt foly a nép élete, az 
angol minstrelnek mindegyre alkalma volt 
egész tömeg kiváncsi hallgatót látni maga 
körül, első tekintetre különösnek tűnik föl.

Ezen különös tünemény oka az, hogy 
Angliában már kezdet óta, ugyanazon té
nyezők által, melyek politikai intézmé
nyeit szülték, az élet oly nyilvános és élénk 
jellemet öltött, minőt csak kívánhat a nép- 
költészet virágzása. Európa más részeiben 
minden arra működött, hogy elválaszsza 
egymástól a társadalom különféle osztálya
it, sőt még az egyeseket is. Angliában 
minden alkalmas volt arra, hogy közel és 
folytonos érintkezésbe hozza. Anglia intéz
ményeiben uralkodó elv volt régóta a közös 
ügyek feletti közös együttanácskozás. Fa
luk és városok szabad emberei mindig ma
gok intézték saját ügyeiket s együtt hatá
roztak felettök. A megyei törvényszékek,

juryk, czéhek, mindennemű választott tes
tületek szaporították a gyülekezési alkal
makat s minden irányban elterjeszték a 
nyilvános élet szokását. Európa sok orszá
gaiban a feudalismus különböző rangfokoza
tokra merevül el lévén osztva, minden tö
rekvést arra pontosított össze, hogy kiki 
egy felsőbb rangba juthasson fel. Angliá
ban ez soha sem volt meg oly nagy mér
tékben, mint másutt. A másodrendű aristo- 
cratia, a nemesség, külön válván a bárók
tól, hogy a községekben foglalja el az első 
helyet, úgyszólván visszatért a nemzet ke- 
kebelébe s egyesült vele mind szokásaira 
mind jogaira nézve. Saját birtokán, bérlői, 
cselédei közt élt, folytonos érintkezésben a 
föld népével. Mig tehát az egyenlő jogok 
gyakran összegyüjték a nemességet, a vi
déki élet közelebb vitte a felsőbbet az al
sóbb rendűhez. Nyílt, bizalmas viszony fej
lett ki, s ezzel együtt jár az együtt élvezés 
vágya is. Az ügyek elintézésére összegyűl
ni szokottak összegyűlnek közös vigal
makra is. Mikor Európában mindenütt 
meg volt a jobbágyság, Angliában rég 
elenyészett volt, még pedig lassankint, úgy 
hogy a történetnyomozás sem képes meg
mondani a megszűnés éveit.

A hajdani Anglia földén nagyon gya
koriak voltak a nyilvános vigalmak. Leg
nevezetesebbek voltak a karácsonyiak. A 
falu népe a földesur palotájába gyűlt ösz- 
sze, a családi czimert pajzsán viselő kiki
áltó fölhívására. Nagy lakoma, táncz s a 
tánczban való kimerülés után a minstrel 
éneke s bohó játékok követték egymást. 
A karácsonyi vigalmak tizenkét egész na
pig tartottak, s magokba foglalák az újévi 
köszöntést s vizkeresztet is, mely befejezte. 
De nemsokára következett az „eke ünnepi 
a munka kezdetének jeléül. Volt orsó-ün
nep is. Az aratási ünnep az egyenlőségé 
volt, mintegy a közös szükség kifejezéséül. 
Az nap egy asztalnál evett az ur a job- 
bágygyal s egy társalgást folytatott vele, 
nem leereszkedéskép, hanem a szokás tör
vényénél fogva, mi által semmit sem ve
szített tekintélyéből. A vetés, a juhn) írás 
napja s a mezei munkák minden fontosab- 
bika ünneppel, lakomával volt összekötve.
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De egyik sem volt hasonlítható május el
seje ünnepéhez. Az egész nép fiatala vénje 
már napfeljötte előtt künn volt az erdőn 
és mezőn s muzsika szónál szedte a tavaszi 
virágokat*). Minden ház, minden ablak zöld 
ággal volt diszitve. Maga a földesúri kas
tély sem volt kivétel, valamint nem ma
radt honn, hanem szintén a virág és zöld
ág szedők közt volt a földesur és csa
ládja is.

Mindezen ünnepeken a játékok, ver
senyek, küzdések minden neme előfordult 
s olykor az alakoskodás is, midőn a ruhá
zaton felül vett ingben s az arcz korommal 
való bekenésében állott az egész maszkara. 
Itt énekelték a hires zsiványokról és neve
zetes vitézekről szóló balladákat. így tá
mogatók a nyilvános szokások a költésze
tet s egyesült a költészet a nép minden 
szükségeivel, mely már megszokta a közös 
tanácskozást, közös cselekvést s közös él
vezetet.

Hogyan maradhatott volna kizárva 
ily kedélyű, s oly gyakran gyülekező nép 
közűi a drámai művészet ? Minden arra mu
tat, hogy már a minstrelek tettek benne gya
kori kísérletet. A régi íróknál elő is for
dulnak e szinészkedők „mimi,“ „joculato- 
res“ vagy „histriones“ név alatt. Ezek tár
saságában nők is voltak, s sok balladájuk 
azt gyanittatja, hogy a bennök foglalt pár
beszédet két egymással feleselő egyén 
adta elő. A főurak, az udvar ünnepélyein 
a bohóczok kimaradhatlanok voltak, s ké
sőbb szintoly kimaradhatlanok a rendsze
resebb színi előadásokban.

Azonban a minstrelek korántsem ala
pították meg az angol színészetet és drá
mát;— amit e részben tettek: annyi volt, 
hogy előkésziték a nemzeti ízlést a drá
mára és színházi előadásokra, — előkészi
ték különösen a színművészet számára a 
közönséget. A drámai művészet a töme
gekre való hatásban találja erejét, s csak 
ott támad az természetesen, a hol a dráma 
a nép ünnepeivel egyesül. Grörögország-

*) Erre több cze'lzás van a „Szentiván éji álom
ban“ is. S z e r  k.

ban, a középkori Európában, épen a vallá
sos ünnepekkel van elejénte kapcsolatban 
a dráma. A középkorban a katholikus egy
ház, miután a római civilisatióval együtt a 
római szinllázak is elenyésztek, már korán 
drámai lag személyesité meg a passió és 
föltámadás ünnepeit, mystcriumnak nevez
vén az egyházban tartott emez előadást. 
A dráma előkészítői Angliában a minstre- 
leken kívül a papok valának.

Európa-szerte mindenütt divatoztak s 
a fejlés bizonyos fokán átmentek a neve
zett mysteriumok. Eme fejlésökben na
gyon eltértek a görög klasszikái drámától. 
Többnyire párbeszédekbe szedett eposi tár
gyak voltak, melyekben teljes mértékben 
fölhasználtattakidővelaz ó testamentum tár
gyai. Másik jellemvonásuk, hogy a szent- 

I Írásnak még betűihez is ragaszkodván, 
egyfelől a históriai és mondái adatokhoz 
ragaszkodást alapították meg, másfelől 
rendkívül sok tárgyat öleltek magokba, 
melyeket a szerfölött egyszerűsített klasz- 
szikai forma nem vett föl. — Idővel drá
ma alakíttatott csupa erkölcsi allegóriák
ból; hol a hit, kegyesség, bűn stb. elvont 
fogalma testesittetettmeg egy személyben, 
s a mű egy morális igazság győzelmét fog
lalta magában. Ezen műveket, nevezték 
„moralitás“-oknak. Mindezeknél tán saját
ságosabb jellemvonás, hogy emez előadá
sokban a komoly, fennséges és tankölte- 
ményi elem a comicus és bohóczos részle
tekkel vegyittetett. Már korán kezdék a 
szerfelett hosszú vallásos műveket, melyek 
némelyikének elő adása napokig eltartott, 
úgyszólván föl vonások közötti vig jelene
tekkel fűszerezni, s maga az egyház isbuz- 
ditá e szellemet. A bojt mellett megengedé 
a carnevalokat, s a templomokban a ko
moly áhitatot bohóczos jelenetek válták 
fel, hol kiparódiázták a komoly szertartá
sokat, s a nép a legnagyobb bohóczot ki
kiáltó a „bolondok pápájáénak.

Angliában már korán, még a tizen
kettedik évszázban, nagy divatban vannak 
a mysteriumok. Nemsokára a templomból 
az utczára is kivitetnek s a papok mellett 
világiak is, mindenekelőtt pedig az iparos 
czéhek adják elő, hogy azután professio-
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natus színészek és komédiások vegyék át. 
Élejénte az ilyenek latin s íranczia nyel
ven is adattak éld, — de kivált később 
mindinkább a nemzeti nyelven.

A fdbb iskolákon tanitók és tauitvá- 
nyok már korán adtak éld vallásos tárgyú

műveket s különösen a morális tanművek 
ir.t szülemletrek és fejlettek, s megkülön
böztető jellemök, liogy míg másutt a latin 
volt uralkodó bennök, Angliában a nemzeti 
nyelvnek legalább is egyenlő jogot adtak.

(Folytatjuk.)
SALAMON FERENCZ.

,,Hát veszszek én!“ ,,É s veszszek én is !“ 
Szólt mindahárom, és legott 
Hautefort-várból, az éjszakában, 
Mindahárom kirobogott. --

Repült a ló alattuk át az 
Illatba’ fürdő éjelen 
S várához értek Vendatournak 
Hogy hajnal támadt az egen.

S a sziklaormon, félhomályban,
P̂ z ódonat vár ablakán,
Amulva hallja mindahárom,
Mit énekel lantján a lány :

Hárman valának ő k !
Szép mindahárom, s deli;
És érettem szívok 
Szerelemmel tele és teli.

„De Bertran lelke vad,
Pusztítva dúló szörnyeteg;
Kit szivem megtagad,
Habár bírná is kezemet.

„De Vidal ingatag,
A szív bírván se birja ő t ;
Lábai hajlanak,
Ma értem, holnap más előtt.

„Csak ő, csak ő — Rudél,
Ki szép szemével áthato tt:
Szivemben ö túlél 
Minden futó gondolatot!“

Es csend lön . . .  és ott összenéztek,
A szem lobbanva villogott;
A vár alatt, a hajnalfényben,
A lomb felettük suttogott. —

„De nincs jogom veszítve hozzá 
— Mond Bertran, és kardjáho’ nyúl —~
Itt veszszek el, vagy veszszetek ti,
De enyém Marie Ventadour !u

Hauteforbvárott, az éjszakában,
Setét sziklán, ös fák alatt,
Fáklyák tüzénél, iddogálva 
Verseng három daljás alak.

Tegez, sisak, kard összevetve, 
Fölöttük, némán, a koboz ;
A kelyhek ottan nem hevernek,
Az ajkon a szó áradoz :

„Kié? . . . kié lehetne másé 
A szép Marie de Ventadour f 
— Szólott a vár ur, perigordi 
Bertran de Bom, a troubadour —

„Ő kis kezét adá kezembe 
Ma, hogy mindhárman ott valánk,
És megszoritá hosszú halkai 
S forróbban, mint arczán a láng.“

P
„Es épen akkor — monda hévvel 
A másik troubadour, Vidal — 
I^ágyan, mint a virág hullása,
Ért lábamhoz lábaival. . .“

„S mégis — szólt közbe ihletetten 
Most a harmadik troubadour -—
Én mondom azt, .Juofré Rudél, hogy 
Az enyém Marie Ventadour!

„Mig néked volt kezed kezébe,
S mig gyönge lába téged é r t:
Addig szemével rajtam égé,
Mi annyit tesz : hogy senkiért !u —

Es csend lön . . .  és ott összenéztek ; 
A szem lobbanva villogott.
A főn vereslo fáklyafénybe’
Fölöttük a lomb suttogott.

„Nem, senkié — mond felcsattanva 
Bertran de Born — ha nem enyém ; 

veszszek el vagy veszszetek ti, 
mást mond ö, mint mondok én.“

MARIE DE VENTADOUR.
(A közép korból.)
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„Itt veszszek e l!“ „Itt veszszek én is !“ 
Kiáltnak össze, és iegott,
A vár alatt a rengetegben,
Mind a három kardot fogott.

Vidal volt első. — Összevágott 
Bertran de Bornnal egyenest. . .
A kard czikázott mint a villám,
Kerülni azt egyik seT rest.

A pánczél csattog, tombol a mén, 
Eldöng a messze rengeteg ; 
Nyergükben ott a jó vitézek 
Kölcsöncsapástul rengenek.

Tart hajnalaitól, foly napestig 
Veszett, kemény, szilaj tusa,
A csorduló vér itt is, ott is,
Setét barázdákat mosa.

Majd hátra kapja vérdühében 
Bertran de Born a mén fejét,
Magasra szöktet és lesújtva —
Vidal keblét hasítja szét!

És csend lön . . .  és ott összenézett 
Bertran de Born s Juofré Rudél; 
Fölöttük és Vidal sirhalrnán 
Az éji szél suttogva kél.

S még el nem oltá fenn a hajnal 
Keleten a szép csillagot,
Már a hüvelykül kirepülve 
Kard karddal szembe csillogott.

Setét lován, fehér aczélban 
Rohant Rudél Bertránra ott. . . 
Sisakján vérszin röpke tolla 
Utána hosszan inogott.

A bősz csapást a vad rohammal 
Oly könnyedén fogá fel ez,
Mint lenge szellőt fog a szikla 
Mely rajta át lombot felez.

De gyors lovát Rudél, körötte, 
Elkapja jobbrul balra át —
S a lángcsapás, egy fordulattal,
Mit ide mére, oda vág . . .

Karéjba robban erre a harcz,
Hogy felzajlik rá a vadon . . .
S hírül megy Marie Ventadournak: 
Mint ví Rudél s Bertran de Born,

S ruhát cseréi . . .  s ül gyors lovára. 
S fut hozzájuk követ gyanánt: 
„Hogy elveszíti mind a kettő,
Mig itt vínak, ott a leányt.. .“

De míg elérné szóval őket,
S lovával jutna közelebb : 
Megtántorúl ott mindakettő — 
Mindkettőn nyílik szörnyű seb!

S Rudél mellé repül a lányka,
Ki széthulló vérében állt,
Unszolja öt a várba sebten . . .
Es mennek . . .  és Bertran kiált:

„Kinek sebe midőn begyógyul, 
Rudél! az ismét itt legyen;
És a hivásra, élve-halva,
A másikunk is megjelen!“

S az egyik erre, másik arra :
Rudél Marie várába ment . . .
De ah ! keblén az égő sebben, 
Eszméletlen hullt össze fennt.

Irt és könyet s gyöngéd szerelmet 
Vitt hozzá Marie egyiránt;
De Juofré kínja önkivüli,
Kern érzé azt, ki vele bánt.

Napok telének, hétre hét nőtt, 
Kétség s remény közt veszve e l; 
De Hautefort-várott, talpon újra 
Bertrán de Born nem vesztegel.

Tusára hívja újra Joufrét, 
Körülrobog a tetthelyen;
S levont sisakkal, könnyű ménén, 
A gyöngéd alak megjelen. . .

Gyorsan kerül csapás csapásra 
S mint gyenge galylyal a vihar, 
Elbánik Bertran ellenével — 
Szivén találva öt hamar!! —

S hüvelybe zörren hosszú kardja 
S Marie várába felrobog;
Hol földig gyászba vont szobákba' 
Halotti mécs sűrűn lobog. . .

Döbbenve nyit termet teremre 
S holott Marie lakába é r :
A ravatalon kiterítve
Alszik örök álmot — Rudél! . „ .

389
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Sejdítve fut ki . . .  s visszacsörtet 
A tornára a troubadour . . .
S kifejlik a zörgő pánczélból 
Halottan — Marie V entadourü------

Es csend lön. Es körültekintett 
Átborzadva Bertrán de Born . . .
Sóhajtva száll ma is felőlük 
A hír fuvalma át a bokrokon. —

TÓTH ENDKE.

S I G N O R A  R O Z E T T I

(Folytatás.)

Julius 18-ikán, 1853.

Már egy hónapja, hogy itt vagyok 
— most nem igen érek az írásra. Nehezen, 
igen nehezen élek, Mikor a vendéglőből 
ide szálltam, mé  ̂ tiz forintom volt a hu
szonötből, melylyel ide Pestre érkeztem. 
Tizenegyet kelletett a vendéglőbe fizetni; 
a borravalók s az átköltözködés kettőbe 
került; s kettőért némi apróságokat voltam 
kénytelen venni, melyek kikerülhetlenek 
valának kis háztartásom elkezdésére.

Alig voltam itt s már munkához lát
tam, A házmesterné szavának állt; szerzett 
számomra munkát; az Ypsilantihoz czimzett 
bolt számára varrogatok, hálófőkötőket, 
hálóköntösöket s több effélét. Hanem igen 
csekély a fizetés, és bár reggeltől estig dol
gozom, alig tudom mindennapi kenyeremet 
kiszerezni. Pedig csak egyszer napjában 
eszem meleg ételt. Eddig még megtudtam 
óvni a tiz pengőforintot, előre nem látott 
esetekre; de ha ezentúl többet nem szerez
hetek, nem tudom mi tévő leszek. Bár jöve- 
delmesebb munkára tudnék szert tenni!

October 20-ikán.
Lehetetlen! nem tudok tűmmel eleget 

szerezni! A múlt hónapban már ki nem 
tudtam a szállásbért fizetni, adós vagyok 
vele a házmesternek —- pedig a tiz forint
nak vége van. Leányom beteg volt s az 
orvosság roppant sokba került. Istennek 
hála, fölgyógyult! de erszényem egészen 
üres.

Mit csináljak , hogy többet szerezhes
sek ? nincs senkim kihez tanácsért, segít
ségért folyamodhatnám!

Hát ha Baranyinénak pár régi isme

rősét fölkeresném ? — Nem, nem! ez épen 
olyan volna mintha koldulni akarnék; az
tán férjem megbukása s elszökése a hírla
pok által nyilvánossá vált — pirulnék 
olyanokkal találkozni kiket férjhez mené
sem előtt ismertem.

Rajtam csak a jó isten segíthet.

November 10-iken, 1H53.

Megismerkedtem egy szegény leány
nyal, ki szinte oly nehezen él mint én, 
csak hogy egyedül van, s azért könnyeb
ben tűri a nyomort. Oh! ha kis leányo
mért nem aggódnám, könnyebb volna min
den ! és mégis e gyermek boldogságom, 
életem — egyedüli vigaszom.

De hiszen nem Jozéfámról, hanem uj 
ismerősömről akartam szólni.

Három hete körülbelül, hogy egy női 
hangot órákig hallok énekelni, nem messze 
szobácskámtól. Nem énekel dalokat vagy 
áriákat, hanem csak egyes, elszakított he
lyeket, összefüggés, olykor minden dallam 
és harmónia nélkül.

Megvallom untam ezen örökös gajdo
lást, s végre kérdést tettem a házmesternél 
az énekesnő felől.

Oh, ez egy szegény kardalnokné a 
magyar színháznál. Négy hete, hogy itt 
földszint, az udvarban, egy kis szobát s 
konyhát tart bérben. Keveset nyerhet mes
tersége által, mert bútorzata igen csekély 
bár tiszta, s a tűz csak ritkán ég konyhá
ján. Különben, úgy látszik, becsületes sze
mély, és igen szorgalmatos. Valahányszor 
ablaka mellett elhaladok, látom, hogy 
szorgalmatosán varrogat, még ének köz
ben is.

j
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Pár nappal ezután, midőn épen a ház- 
mesterné konyháján melegítettem egy kis 
tejet Jozétámnak, csinos, alig busz éves 
szőke leányka lépett be, valami kérdést in
tézvén a házmesterhez.

Ez volt a kardalnokné. Kis lányom, ki 
a földön csúszott négy-kéz-láb, mint a gyer
mekek szoktak, felnevetett, s elébe tárta 
kövér fehér karjait.

A leány fölemelte a gyermeket s 
csókkal árasztotta el, inig Józéfa vállára 
hajtá fejecskéjét, s kis kezeivel össze-vissza 
kaszálta dús szőke haját.

Bocsánat, asszonyom — szólt a kar
dalnokné felém fordulva — hogy igy en- 
gedelme nélkül felvettem kedves leányká
ját — de nagyon, igen nagyon szeretem a 
gyermekeket.

Ily módon köttetett meg az ismeretség 
köztem és a kardalnokné közt. Az óta so
kat látjuk egymást; Karády Lenke — ez 
a leány neve — kedves, szelíd teremtés, s 
azt hiszem méltó jobb és boldogabb sorsra.

Már négy éve, hogy a szinháznál 
van: még anyja életében, ki özvegyasszony 
volt, s igen nehezen élt saját munkája után, 
szerződött a tizenhat éves leány a magyar 
színházhoz, mert meglehetős hangja volt, s 
egyik rokonától, ki hegedűs, pár zene s 
énekleczkét nyert.

A mellett pénzért hímez s igy elél — 
nehezen ugyan, de nyomor nélkül.

November 30-dikán 1853.

Valamivel könnyebben élek most, há
la uj ismerősöm-, mondhatnám barátnémnak, 
ki gyermekévei óta beleszokván a nyomo
rúságba, ügyesebb nálamnál ennek elhárí
tásában.

Épen tegnap azt mondta nekem, hogy 
mindketten olcsóbban élhetnénk, ha egy 
szálláson laknánk. Fűtésre, világításra, 
ételre, mindenre kevesebbet költenénk igy.

Elhatároztuk hogy felmondom szállá
somat s mindketten Lenke szállásán fogunk 
lakni. Jól elférünk a szobában s a kony
hában, mert mindkettő elég tágas. Holnap 
átköltözöm hozzá.

A házmesterék sajnálják ugyan hogy 
elvesztik lakójokat, de még is, a becsületes

emberek jóvá hagyják tervemet, s elisme
rik hogy valóban sokkal olcsóbbban fo
gok élni.

Deczember 28-dikánl853.

Négy hete hogy együtt lakom Len
kével, s nemhogy megbántam volna elha
tározásomat, sőt mindennap inkább örülök 
annak. Igen sokban könnyít rajtam e ked
ves leány, ki a jóság maga, s amellett sok
kal műveltebb mintsem az ember gondolná.

Úgy látszik anyja jó házból való s 
gondosan növelt leány volt, ki szerencsét
len házasság következtében elszegényedett, 
de gyermekének kiképzésére nagy gondot 
fordított.

Azon órákon kívül, melyeket kényte
len a színházban tölteni, mindig itthon van, 
s oly szorgalmatos mint a méh.

Egy nap ő főz és tisztogat, másnap 
én; s igy mindegyikünknek több idő ma
rad a munkára.

Mégis igen, igen keveset tudok sze
rezni; valamit gondolnom kell a mi által 
növeljem keresményemet. Sokat tanácsko
zunk erről Lenkével.

Január 9-én 1854.

Nagy változás történt életemben — 
én is kardalnoknőnek szerződtem a ma
gyar színházhoz. Nehéz volt. az elhatáro
zás — igen nehéz ! de mit nem tennék azért 
hogy gyermekem nyomort ne szenvedjen ?

Lenke már régóta tanácsolja nekem 
e lépést — nem tudtam magamat ráhatá
rozni; — de végre látván, hogy semmit 
sem tehetek félre s alig tudok napról nap
ra élni, legyőztem ellenszenvemet.

Épen kedvező pillanatban kisértem 
szerencsémet; az egyik karvezetőné súlyos 
betegség következtében kénytelen lön a 
a színházat elhagyni; s mivel nemcsak jó 
hangom van, hanem jó kiképzést is nyer
tem, helyébe léptem, s valamivel több fize
tést húzok a többinél.

Az egyedüli nehézség az volt, hogy 
most kénytelenek vagyunk mindketten 
ugyanazon órákban szállásunkat elhagyni, 
s igy Jozéfám magában maradt volna. De 
ezen is segítettünk végre. A házmesterné,
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csekély havi dij mellett, ezen idő alatt föl
figyel leányomra, s mivel nagyon szereti a 
gyermeket, nyugodt lehetek.

Mégis hetenkint még három forint tisz
ta nyereség marad — s ez elhagyott hely
zetemben nem megvetendő dolog.

Férjemről nem tudok semmit; nem irt 
— ki tudja fog-e valaha írni! — de nem 
akarok erre gondolni — erőre, bátorságra 
van szükségem, s e gondolatok megfoszta
nának mindkettőtől!

?
Január 28-dikán 1854.

Bele kezdek okulni uj életmódomba 
bár nehezen. Be kellemetlen ez a színházi 
élet! Mikor künn a jól párnázott padokon 
ülünk, s gyönyörűséggel látjuk és halljuk 
mi a színpadon történik, nincsen sejtel
münk, mily nehéz és fárasztó azok sor
sa, kiknek e gyönyört köszönhetjük.

Hányszor kell minden egyes zeneda
rabot s annak egyes részeit ismételni, míg 
azon pontotosságot, azon művészi árnyé
kolást elérjük, mely által a közönség tap
sait kiérdemeljük. És aztán mennyi durva
ság, mennyi irigység, mennyi apró össze- 
kocczanás azok részéről, kik a színpadon 
együtt működnek.

Olyan a színpadi élet mint némely 
gyümölcs: kivül szép és igéző, belül kese
rű és ártalmas.

Azt hittem, hogy igénytelen állásom 
a színpadi köztársaságban megóv minden 
kellemetlenségtől; csalódtam! vannak még 
is irigyeim. Valamivel több fizetést húzok 
a többinél, s mivel karvezetőnő vagyok, 
enyim mindig az első hely. Aztán valami
vel jobban összeállított öltözet, Erkel kar
mesternek pár nyájas, vagy jóváhagyó 
szava, mind ez, bármi csekélynek látszas
sák is, elég arra, hogy irigységet s rósz 
akaratot gerjeszszen.

Nehezen szokom meg mindezt, de az 
erős akarat sokat legyőzhet. Ha egyedül 
ál Ínék a világon, ha nem volna gyerme
kem, inkább száraz kenyéren élnék, mint 
hogy a színháznál ily állásban maradjak; 
de kis leányoméit mindent, mindent el tu
dok tűrni.

April 5-en 1854.
Oh, ez nehéz, nehéz nap volt! meny

nyit remegtem — mennyit féltem! —- Hu- 
benainé megbetegedvén , Liza szerepét, az 
Alvajáróban, nekem kellett vállalnom, még 
pedig majdnem rögtön.

Eleget szabadkoztam, de Erkel kar
mester azt állitván, hogy én vagyok az 
egyedüli a kardalnoknők közt, kinek arra- 
való hangom s képzettségem van, ellenve
téseim mint sem használtak.

Szerencsére jó fülem s emlékező te
hetségem lévén, elég gyorsan be tudtam a 
csekély szerepet tanulni; s ha szobámban 
énekelhettem volna el, tudom hogy siker
rel teszem. De a színpadon, annyi ember 
előtt — ez egészen más dolog!

Mikor kiléptem, annyira reszkettem 
hogy majd összerogytam; nem láttam, 
nem hallottam semmit, s kevésbe múlt, 
hogy vissza nem futottam a színfalak mö
gé. Szokásból azonban a karmesterre sze
geztem szemeimet, s ennek egy nyugodt 
és bátorító tekintete visszaadta lélekjelen
létemet.

Föltettem magamban, hogy egyetlen 
tekintetet sem vetek a nézőség felé, és csu
pán szerepemre fogok gondolni. A meny
nyire lehetett, hű is maradtam elhatározá
somhoz, és igy minden jobban sikerült 
mint reméltem. Párszor jól meg is tapsol
tak — alkalmasint hogy fölbátoritsák a 
kezdőt — de az ember nem hinné, minő 
hatása van a tapsnak — még akkor is, ha 
tudjuk, hogy meg nem érdemiettük.

Az előadás után a karmester földi
csért, és az igazgató, gróf Iiáday is.

Mindkettő azt mondá, hogy kár volna 
ha kardalnoknő maradnék, mivel hangom 
s zenei képzettségem jobb állásra jogosít. 
Az egésznek vége az Ion, hogy harmadik 
énekesnőnek szerződtem, Lenke pedig he
lyettem karvezetőnő lett.

Kétszer annyi fizetésem leend ezentúl 
— ebből félre tehetek havonként csinos 
kis összeget, ha a mellett még dolgozom s 
öltözetemet, a mennyire csak lehet, magam 
készítem. E nem remélt szerencséért hálát 
adok a jó istennek. — Még meg kell je
gyeznem, hogy színpadi névnek leánykori
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névemet vettem ismét föl. A szinlapokon | 
Erdősi R. asszonynak neveznek. Férjem- | 
nek, úgy tudom,rokonai vannak,bár nem j 
ismerek közülök egyet sem — nem akar- | 
tam tehát a Radnóty névvel visszaélni, ha 
bár ez nekem csak bánatot s Ínséget hozott.

August 12-dikén, 1854.

Különös! mig kardalnoknö voltam, 
nem talált senki szépnek, bájosnak, igéző
nek — most pedig, mióta többé nem társ
nőim hosszú sorában, hanem egyedül s ön- 
állólag lépek a színpadi lámpák elé, van
nak számosán kik földicsérnek, kik hódo
lóimnak nevezik magokat, s ajándékokkal 
halmoznának el, ha t. i. legkisebb kedvem 
volna ezeket elfogadni.

Nekem se a hódolat se az ajándék 
nem kell — ha szinésznő lettem is — is
ten tudja mennyire kedvem s hajlamom el
len — ha el vagyok is hagyatva az által 
kiben támaszt s védőt kellene találnom — 
becsületes nő akarok maradni, még pedig a 
szó teljes értelmében. Nem, nem! Jozefám
nak nem szabad soha pirulni anyjáért!

Sokan akarnak engem szerény hajlé
komban fölkeresni, de nem fogadok el sen- j 
k it; s jó öreg barátomnak a házmesternek 
neüi szabad senkit hozzám ereszteni. Most 
is csak oly egyszerűen és szegényesen élek 
mint azelőtt. A mit félre tehetek, utolsó 
fillérig leányomé.

Május 15-dikén. 1855.

Holnap elhagyom hazámat, ki tudja 
mennyi időre. Jóakaróim azt tanácsolták 
menjek pár évre Olaszhonba, s midőn ott 
tökéletesen kiképeztem hangomat s jó is
kolára tettem szert, lépjek föl Párisban s 
Londonban, hogy hírnevet szerezzek ma
gamnak , s aztán első énekesnő lehetek a 
magyar színházban.

Átláttam a tanács helyességét. Sokra 
haladtam bátorságban s ügyességben az 
utolsó év alatt, hangom erősebb, hajléko
nyabb lön, —- játékom szabad s elfogulat-
tan. Nyolcz hónapja már, hogy a második 
énekesnő helyét foglalom el, s párszor 
szükségből Hollósy Kornéliát is pótoltam 
— még pedig meglehetős sikerrel. De ér

zem, hogy jobb mesterre van szükségem 
ha kitűnő énekesnő akarok lenni, olyanra 
minőt csak Olaszhonban, a dal országában, 
lehet találni. Oda megyek tehát, először 
Velenczébe, hová, hála egy jó öreg mu
harát közbenjárásának, meghívást nyer
tem; aztán talán Majlaiidba vagy Florenz- 
be — magam sem tudom még hová.

Lenke, a jó teremtés, nem akar en
gem elhagyni s velem jő. — Azt mondja , 
hogy kardalnoknők minden szinháznál 
nyerhetnek helyet — s igy ő sem fog szer
ződés nélkül maradni.

Nem volt elég öntagadásom őt e terv
ről lebeszélni, — annyira örülök hogy 
nem kell tőle elválnom! Aztán igaza lehet, 
valószínű, hogy ő is állást nyerhet Velen- 
czében, s ha nem, ketten is elélhetünk ab
ból amit én szerzek.

Félben kell hagynom az írást — sok 
végezni valóm van még — adja isten hogy 
utam szerencsés legyen!

Páris, november 4-én 1858.

Három évnél több múlt el mióta utol
jára írtam párt sort e lapokra; — miért 
tettem oly hosszú szünetet? s miért fogok 
most újra Íráshoz — magam sem tudom! 
Igaz, e három év alatt időm annyira el 
volt foglalva, hogy valóbau nem csuda, ha 
csendes órára, midőn följegyezzem gondo
lataimat, alig tehettem szert.

Most, reám nézve igen fontos nap áll 
előttem, — ez talán oka hogy újra tollhoz 
nyúltam, ily hosszú hallgatás után.

Az utolsó három év alatt sokat tanul- 
tam, fél Olaszhont beutaztam, s egy részét 
Németországnak; sok pénzt szereztem, s 
végre, mikor már a signora  R oze tti név jól 
hangzott a zenevilágban, ide jöttem, a 
nagy világvárosba, hogy — ha lehet — a 
hires melléknévre is szert tegyek.

A ki Párisban tetszést aratott, ki itt 
hiressé  vált, ez, és csak e\ egyedül, szerezhet 
magának, művészi értelemben t. i., v ilá g 
h írt. Kit Párisban nem ismernek, annak vi-  
lághirüségéröl hiába beszélnek s Írnak ba
rátai — mindig csupán csak saját hazájá
ban fog ez próféta maradni — a világban  
nem tudnak róla semmit, s nagy szemeket
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meresztenek az emberre ha nevét emlegeti. 
Pedig hol a művész, ki nem szeretne világ
hírűvé válni ?

Azért én is ide, vándoroltam, a művé
szetnek e nagy Mekkájába — s holnap
után — igen már holnapután, föllépek az 
olasz operában Luciában, a szinszerepben. 
Sikert fogok-e aratni — vagy kudarczot 
vallani! — ki tudja!

November 23-dikán 1858.

Ki vagyok merülve a szenvedés, he- 
vélyek, fáradság és öröm által! — annyi 
különböző érzés küzdött az utolsó hetek 
alatt keblemben, hogy egy kis nyugalom
ra van szükségem. Négy napig pihenni fo
gok — aztán újra elkezdem előadásaimat 
„II Trovatore“-ban.

Épen első föllépésem napja reggelén, 
leányom, Jozéfám roszul lett.

Midőn három órakor az utolsó próbá
ról hazajöttem, betegen leltem őt ágyában, 
mellette hü barátném Lenke őrködött, míg 
az orvos pióczát rakott kedves gyerme
kem fehér torkára.

Kevésbe múlt hogy eszméletemet nem 
vesztettem ijedtemben. Térdre borultam 
kedves betegem ágya mellett s váltamra ; 
fektettem fejecskéjét. Mosoly lebegett el 
Jozéfám ajkain, s rekedt hangja rebegé: i 
Anyám !

Az órák múltak — az est közeledett; 
komornám a szobába lépett:

— Asszonyom, a bérkocsi ajtó előtt van; 
már beleraktam az öltözeteket — indul
nunk kell ;  alig leend ideje öltözni mié- j 
lőtt a függöny felgördül!

Csak most jutott ismét eszembe, hogy | 
ma, most mindjárt föl kell lépnem — éne- , 
kelni — a közönséget elbájolni — mig j 
gyermekem, mindenem! itt szenved s talán 1 
a halállal küzd!

— Oh nem! nem! — lehetetlen! nem j 
léphetek föl! — kiáltottam, könnyekre fa
kadva — nem hagyhatom el leányomat.

— Ki nem kerülheted Rózám, felelt f  
Lenke szeliden — nekem úgy tetszik hogy | 
Jozéfa jobban vau; bizd reám —: ne félj | 
semmit! gondját logom viselni mig távol j 
léssz!

— Lehetetlen! ismételtem szenvedélye
sen, itt fogok maradni — itt a helyem! te
gyenek a színházban a mit akarnak.

— Már kétszer küldött ide az impre
sario úr — sürgetett a komorna — üzen
vén hogy csak a signorát várják!

— Hadd várjanak ! itthon maradok!
— Asszonyom! szólt most az orvos 

komolyan és nyugodtan —-  értem jól, mily 
nehezen esik önnek most gyermekét el
hagyni, ha csak pár órára is. De legyen 
nyugodt; a kis leány veszedelmen kívül 
van — életéről felelni merek. Nézze mily 
csendesen pihen, mily könnyen lélekzik. 
E torokgyuladások igen veszedelmesek 
ugyan, de a mily hirtelen rohanják meg az 
embert, épen oly rögtön múlnak el, ha a 
segély nem késik. Ú gy tudom, hogy ön 
ma lép föl először itt Párisban; tudom mily 
fontos pillanat ez egy  művész életében. 
Ne koczkáztassa jövőjét, még pedig ok nél
kül ; gyermeke nyugottan fogja az éjét töl
teni. Megígérem önnek, hogy ágya mellett 
maradok mig visszajön a színháztól; és ha 
csak legkisebb okom lenne aggodalomra, 
megüzenem tüstént.

Engedtem végre — oh, mily nehéz 
szívvel! Tízszer is visszatértem leányomhoz, 
mig Lenke végre majdnem erővel vezetett 
le a kocsihoz, melyben komornám már 
helyet foglalt.

Alig maradt időm öltözni, s már a 
színpadra kellett lépnem.

Még az nap reggel mily hevesen vert 
szivem ha e pillanatra gondoltam, melynek 
oly eldöntő hatást tulajdonítottam; most 
nyugodt valék, mintha egyedül állnék e 
tágas hézagban; egyedüli óhajtásom az 
volt, legyen vége az előadásnak, hogy be- 
teg gyermekemhez térhessek vissza. Nem 
láttam a roppant embertömeget, mely' a 
termet betöltötte, nem hallottam a tapso
kat, melyekkel a közönség üdvözölt. Gépi- 
leg játszottam — énekeltem — nem gon
dolván a nehézségekkel, játszván ezekkel 
ugyszólva, mivel kudarcztólj nem tartottam 
— sikert nem óhajtottam többé!

Ú gy látszik, hogy épen e vakmerő 
gondatlanság nyerte meg a közönséget — 
a tapsvihar nőttön nőtt; egy kihivás kö



395

vette a másikat, virágfüzérek halmozták el 
a színpadot — az impresario boldogságban 
úszott — társaim szerencse kivánatai han
goztak füleimbe mint a szél susogása — a 
műkedvelők a színfalak mögött bókokkal 
árasztottak el — mennyire untam, utáltam 
mindezt!

Végre valahára megszabadultam ! Alig 
hagytam el a színpadot, s már intettem 
komornámnak, ki parancsomat követvén, 
készen állt köpenyemmel — és nem is fe
lelvén az impresariónak ki estebédre hivott, 
se azoknak kik vissza akartak tartóztat
ni, elhagytam a színházat, kocsimba ültem 
s pár perez múlva hálószobámban valók.

Ott Lenkét s az orvost találtam, és oh 
öröm! Jozéfám nyugodtan aludt! Kedves 
arcza kissé halvány volt ugyan, de ment a 
láz forróságától, lélekzete szabad és egy
forma !

Boldog voltam ! boldogabb a föld min
den királyánál!

Az orvos barátságos kézszoritással 
búcsúzott el tőlem s ígérte hogy holnap 
reggel ismét eljő. Mily forrón köszöntem 
meg jóságát.

Az éj nyugodt volt — s másnap reg
gel Jozéfámon alig látszott már nyoma a 
kiállt betegségnek.

Kértem azonban az orvost, látogassa 
meg naponként, mert visszaeséstől tar
tottam.

O fiatal ember még — alig lehet har- 
minezöt-harminezhat éves; neve Anger. A  
mellékházban lakik. Mikor leányom roszul 
lett, Lenke a vendéglő egyik bérinasát 
küldötte orvos után, s ez természetesen a 
legközelebbihez ment.

Azóta naponként fölléptem Luciában 
— most érzem, hogy pár napi pihenésre 
van szükségem.

Tüstént első föllépésem után, az im
presario ötvenezer francot Ígért hat hónap
ra, azon föltétellel, hogy hetenként három
szor lépjek föl. Ha ennél többször éneke- 
kelek, minden külön föllépésért ezer ötszáz 
francot húzok.

Ez nem megvetendő szerződés — 
ugy-e ? Jozéfám gazdag lesz — soha nem

leend kénytelen a mindennapi kenyérért 
aggódni! hiszen csak leányomért fáradozok.

Deczember 10-iken 1858.

Kis leányom egészséges mint a makk 
-— nyoma sincs többé a gyöngélkedésnek 
-— de mindamellett az orvos még minden
napos a háznál. Nem tudom hogyan van, 
de megszoktuk látogatásait, s ha nem jön 
a szokott órában, valami hiányzik mind
nyájunknak — mintha nyomasztó űrt érez
nénk. Ha aztán elékerül, mert elébb-utóbb 
mindig eljön, Jozéfa elébe fut zajos öröm
mel, s alig ül le, már a kis leány első dolga 
térdeire mászni és zsebeiben keresgélni. 
Kap ő ott mindig valamit — olykor cse
megét , máskor játékszert vagy képes 
könyvet.

De az anyja sincsen elfeledve — An
ger ur mindennap gyönyörű virágcsokrot 
szokott nekem hozni — honnan keríti nem 
tudom; mert oly szépet, oly üdét nem lá
tok seholsem; pedig nagy virágkedvelő 
vagyok s mindenütt első dolgom a virág
vásárt fölkeresni.

Igaz, hogy idegen vagyok, nem isme
rem még e roppant várost, míg ő minden 
zugjával ismeretes. Orvos sokat jár és kel, 
a palotától a gunyhóig.

Azonban úgy látszik, hogy még is 
marad ideje színházba járni, mert vala
hányszor föllépek látom őt, jobb felől egy 
zártszékben.

Annyira megszoktam jelenlétét, s oly 
jól esik, a tömérdek idegen arcz közt, is
mert és barátságos vonásokat látnom, hogy 
azt hiszem rosszabbul énekelnék, ha ő ott 
nem volna.

Deczember 10-dike’n 1858.

Mily kellemes meglepetés! Anger nem 
franczia mint gondoltam, hanem magyar 
— hazámfia! a véletlennek köszönhetem e 
felfödözést. Én francziának hittem őt, neve 
s nyelve után ítélve, ő pedig engem, szintén 
nevem —- az az színpadi nevem — után, 
olasznak.

Bár Jozéfám a külföldön s főleg Olasz
honban nevekedett, s következőleg főleg 
olaszul beszél, mégis azon voltam, hogy



magyarul jól tudjon. A minap épen mikor 
Anger ur nálunk volt, a kis leány egyszer
re felém fordul, s magyarul kérdez valamit, 
mire én szintén anyanyelvemen feleltem.

— Hogyan, asszonyom! kiáltott föl 
az orvos élénken — ön s gyermeke ma
gyarul beszélnek?

— Természetesen; feleltem —- hiszen 
magyar vagyok s büszke nemzetemre. De 
ö n , ki franczia születésű, hogyan tudta, 
hogy a nyelv, melyen szólítunk, magyar ?

— Én franczia? nevetett az orvos — 
koránsem! én is magyar vagyok, s boldog 
hogy önökben honom leányára ismertem.

— Magyar? kérdeztem meglepetve 
— tehát más nevet vett föl? hiszen Anger 
franczia név!

— Ha francziásan ejti ki az ember; 
felelt az orvos; hanem Anger német név. 
Szepességi ember vagyok, s mint ott oly 
sokaknak, német nevem van. Ezt azonban

pár évvel a forradalom előtt magyarra 
változtattam: Mezey-re. A forradalom után, 
mint annyian honfitársaim közöl, kénytelen 
valék kedves hazámat elhagyni, s hogy a 
rendőrséget kijátszszam, régi nevemet vet
tem fel ismét .

Itt Párisban folytattam s végeztem be 
orvosi tanulmányaimat, melyeket 1848-ban 
félbeszakítottam volt; aztán orvosi minő
ségben telepedtem le. A párisiak a német 
ranger-bői franczia „ An:sé*-t csináltak, mit 
könnyen megfogható okokból, nem eile 
neztem. Itt minden ember azt hiszi, hogy 
franczia születésű vagyok, mert könnyen 
tanulom a nyelveket és sajátítom el a ki
ejtést.

Természetes, hogy ezen felfödözés óta 
az orvos még szívesebben látott vendég 
házamnál mint ezelőtt.

Oly jól esik a külföldön hazánkfiával 
találkozni!

JÓSIKA JULIA
(Folytatjuk.)
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N E  S Z A K A S Z D . . .

Ne szakaszd a kis ibolyát, 
Ne szakaszd könyörtelen ; 
Kíméletre kérve csillog 
Könnye ott a levelen.

Érd be édes illatával, 
Melyet nyujtni nem fukar; 
Hisz letörve vész illajta, 
Színe, és elhal hamar. . /

Megbánás egykoron érte 
Szíven mardosni talál:
Ne gondold, hogy számadásra 
Nem von a virághalál!

DALMA.

E G Y  S Z Í N É S Z N Ő  É L E T É B Ő L .

r
En úrhölgy vagyok, születésem- s nevelésem

nél fogva. — Mindamellett gazdasszony is voltam, 
egy sem igen gazdag sem előkelő családnál; — 
az igaz, hogy csak egy évig.

Huszonöt éves koromban foglaltam el e he
lyet, és bírtam azon kincsesei, melyet a férfinem 
annyira becsül; de a mely iránt a nők sem közö
nyösek : — szépséggel.

Megvallom, hogy most — ha esztelenségnek 
nem is — de mindenesetre különezségnek tartom 
e pályaválasztásomat; de akkor bizonyos büszke

ség, vagy — mint mi művészek szoktuk nevezni, 
bizonyos hatásvadászat birt reá.

Előkelő, dúsgazdag család ivadéka létemre, 
véletlen sorscsapások által, rövid idő alatt számos 
testvéreimmel együtt odajutottunk, hogy elszéled- 
ve a nagy világon, magunknak kellett gondoskod
nunk mindennapi kenyerünk megszerzéséről.

Semmikép sem bírtam magamat elhatározni 
arra, hogy mint nevelőnö vagy társalkodónő men
jek oly családhoz, melynek fényes termeiben ed
dig csak a hóditó szerepét vittem.



Összes vagyonom nehány száz fontból állt; 
de bírtam — mi gyakran több a vagyonnál — he
ves, magában bízó természettel, melynél fogva 
gyűlöltem a függést és szerettem uralkodni.

Kevés pénzem segítségével beálltam egy 
akkor Londonban híres gazdasszony-növeldébe, 
melynek igazgatója és ennek neje teljesen megér- 
demlették a közbizodalmát, melyben részesültek.

Tanidöm lefolytéval kész gazdasszony vol
tam , és fokötöt tevén fejemre, mint mistress 
Anderson szegődtem be nemes arden-halli Arden 
úr házába ; kinek középszerű falusi birtoka jó tá
vol volt Londontól.

Ardenné azelőtt hat hónappal halt meg, és 
a lovag úr egyetlen tizennyolcz éves leánykája oly 
nőnek látszott lenni, ki mentül kevesebbet fog be
avatkozni a gazdasszony hatáskörébe.

En tehát természetemnél fogva elhatároz
tam, hogy mihelyt egy kissé megfészkeltem ma
gamat, szorosan megragadjam a kormánygyoplőt.

Bíztam tudományomban, melyet a neveidében 
szereztem, bíztam ügyességemben is ; és mondha
tom, nem csalódtam. Kevés idő múlva a lovag úr 
lekötelezett szolgám volt, ki fölött kényem-ked- 
vem szerint uralkodtam kitűnő ebédjeim által, 
melyekkel jól tartottam őt és kedves vendégeit.

A család, melyről szólok, épen nem mond
ható előkelőnek. A boldogult Ardenné maga vitte 
a háztartást, miben egy dolgos, de tudományára 
nézve igen középszerű szakácsné segitette. A jó 
lovag őszintén gyászolta szeretett nejét; de én 
tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy az én kitű
nő ebédjeim nem kevéssé vigasztalták elkeseredett 
szivét. Ezt nem malicziából mondom. Nem anyagi 
világ e az, melyben élünk? Az ember nem tarta- 
tik-e joggal fél állatinak, fél isteninek ? Én egé
szen boldog voltam új pályám kezdetén. Ha hátra
fésültem hosszú, sűrű hajamat, mely csak nehezen 
fért fökötőm alá, perczig sem sajnáltam a hosszú, 
elbűvölő görög fonatokat, melyeket otthon saját 
szobaleányom szokott fonni, és legkevésbbé sem 
éreztem vesztét azon fényes helyzetnek, melyből 
a kegyetlen sors csapásai hirtelen kisodortak.

Meglehet, hogy az újdonság bája nagy hatást 
gyakorolt reám. Hisz fiatal voltam, egészséges és 
teli tűzzel s tevékenységgel. Uralkodni, intézked- 
ni vágytam, és e vágyat helyzetemnél fogva telje
sen ki is elégíthettem.

Arden-Hall középnagyságú úri lak, teljes 
arányban birtokosának jövedelméhez, mely körül
belül két ezer fontot tett évenként. — Ezen épü
let, ódonságánál fogva, elég festői s érdekes, de 
egyszersmind komor kinézésű is ; valamint a park, 
mely körülvette, többnyire százados fákból állott. 
Az egész családot azon időben, melyről irok, há
rom tag képezte. Arden ur, huszonkét éves fia — 
kapitány egy lovas ezredben; — és Margit, tizen
nyolcz éves leánya, akkor a legszebb, legbájosb 
leány, kit valaha ismertem, ^de egyszersmind a 
legfélénkebb természetű is. Én voltam az egész

család uralkodó feje. Uralkodásom jelvénye a fe
kete főkötő volt, mely sürii hajamat rejté. Ha azt 
éjnek idején levettem fejemről, és hosszú hajam 
térdemen aláomlott, ismét leány voltam. De egy 
leány is uralkodhatik, ha elég erős akarata van; 
és akkor a hatalom és uralkodás szeretete legerő
sebb szenvedély volt női keblemben. Ez kiszoritá 
onnan azon szenvedélyek szenvedélyét is, a sze
relmet, mely egykoron kezdé dűlni.

Főnököm tiszteséges, régi modorú s régi 
divatú öreg ur volt, és hajléka sem hazudtolta meg 
tulajdonait; mert ez is elég tiszta és ódonszerü.

Az Arden család, bár régi, se vagyonra és 
hírre, se rangra és állásra nézve nem emelkedett 
volna a középszerűség fölé. Ilynemű falusi birto
kos , ámbár nem milliók ura , némi gúnynyal te
kint az igazi aristokratia canaille-]á,Ya,, — azon sze- 
rencsefiakra, kik vagyonuk által tesznek szert 
egy grófi czímre, — és nem törekedvén ragyogni 
a nagy közönség előtt, zajtalanul futja le pályá
ját, mint korlátlan fejedelem ősi birtokán. Arden 
lovag semmiséggé törpült volna össze ősi kastélya, 
ősi birtoka nélkül; de e kastélylyal, hol elődjei 
századok óta születtek, éltek és haltak ; — e park
ban, melynek legrégibb tölgyei csak makk-sze
mek voltak, midőn az Arden család már százados 
családfával dicsekedett; itt, a fold ezen kis pont 
ján, ő f pátriárka, király volt.

És senki sem irigyelte vagy vetette meg 
azon egyszerű méltóságot, mely természetes tulaj
dona oly férfiúnak, kire egész környezete, mint 
nagyságra tekint föl. Hisz a közvélemény az, mely 
felemel vagy lesülyeszt, és hányadik ember elég 
szilárd jellemű, hogy a közvélemény ítéletére ne 
hajtson.

Ha Maxwell vagy Hayes bérlő, a „bérlők 
ebédjén“ felköszöntette Arden lovagot, a cynicus 
szemlélő jó adag félszegséget talált volna a jám- 
borlelkii lovag méltóságteljes és leereszkedő vá
laszában, és sok gúnyolni valót ama nagy jelentő
ségben, melyet ő ennek az évenként pontosan 
megtartott ünnepélynek tulajdonított; a jóakaratú 
szemtanú ellenben legkevésbbé sem kétkedhetett 
abban, hogy a becsületes lovag beszédje csak a 
közvélemény viszhangja, s hogy ő csak azt a be
nyomást sugároztatta vissza, melyet fényes állása 
azon szegény alattvalóira tőn, kikkel ő naponkint 
érintkezett.

O nem vágyott nagyobb körben mozogni, 
mint a melyben született és nevekedett; ő nem 
ment soha Londonba, és nagyon hihetőnek látszott, 
hogy szép leánya a főváros fényes termeiben alig
ha teend valaha oly hódításokat, mint gazdasszo
nya tett. A falusi nép és társaság közvéleménye 
merőben különbözik amattól, mely a fővárosban 
ezernyelvü tetszésben vagy kárhoztatásban nyi
latkozik és kedvenezét sokszor az egekig emeli 
az egyik napon, hogy a másikon ismét sárba ti
porhassa.

Házi kisasszonyom, az naptól fogva, melyen
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édesanyja a vidéken és a kis megyei városban 
bemutatá, a „kedves“ melléknevet nyerte, és azt 
változatlanul bírta volna, tudja az isten meddig, 
ha a legismertebb fővárosi arszlánok egyike vélet
lenül reá nem veti szemét.

Ez nagy lökést adott a „kedves“ Arden kis
asszony saját körének közvéleményében, mely 
előtt most a leendő „angol pairnö“ fényében ra
gyogott*

Anyja halála miatti gyásza elhomályo3Ítá 
ugyan egy időre ábrándképeit nyerendő diada
lairól és czimereiről; de annál ragyogóbb színek
ben tűntek azok fel újra, midőn Thoriston lord 
szándékát jelenté, az őszi vadászatok alkalmával 
a szerény lovag úr házát magas látogatásával bol
dogítani !

Mihelyt a lord levele érkezett, a kedves Mar
git kisasszony sietett engem tudósítani azon nagy 
eseményről, mely oly mélyen vágott be az én ha
táskörömbe. — „Oh, Anderson asszonyom, mondá 
izgatottan és egyszersmind feltűnő zavart hangon, 
tudósítanom kell önt, hogy Thoriston lord a jövő 
hó elején meglátogat bennünket; nem tartja ön 
szükségesnek a nagy teremet feldíszíteni?

— Kétségkívül! felelém, egy kissé boszant- 
va a kisasszony beavatkozásán az én kormány 
ügyeimbe. — Délután majd beküldők egy kocsit 
a városba, és megteszem a szükséges intézke
déseket.

Arden kisasszony nem távozott mindjárt, se 
nem szólt részletesebben a nagy látogatásról, mint 
én reménylettem, és csak annyit tett még hozzá, 
hogy a lord komornyikét is elhozza magával, és 
hogy ő nagyon tart a vendégek kényességétől.

— Oh ! kérem, ne tartson ön semmitől se, 
bízza reám az egész dolgot, válaszoltam szokott 
büszke, magamban bízó hangomon ; én könnyen 
tudok magamon segíteni ilyes dolgokban.

E határozott biztatás eloszlatta a kisasszony 
aggodalmait, és megnyugtatva távozott szobámból.

Egy keserű gúnymosoly reppent ajkaimra, 
midőn házi kisasszonyom távozása után tükröm 
előtt igazítottam ux*alkodásom jelvényét, a fekete 
selyem főkötőt.

—- Thoriston lord a szerény lovag házánál ! 
mondám magamban. Vajon rá fog-e ismerni arra 
a nőre, kit London fényes köreiben annyira ki
tüntetett valamennyi versenytársnöi felett, és ki 
vele csak azért rokonszenvezett, hogy saját hó- 
dítni vágyó s satiricus természeténél fogva, vele 
egyesülve, röpíthesse nyilait a czélba vett áldoza
tokra.

Vétkes volt tőlem, és saját magamra nézve 
kárhozatos — de én e perezöl fogva nappal-éjjel 
csak a lord látogatására gondoltam; visszahívtam 
egymásután emlékezetembe mind azokat a jelene
teket? melyekben együtt szerepeltünk, mind azo
kat a többnyire gúnyos társalgásokat, melyeket 
suttogva szoktunk tartani.

Emlékeztem, hogy egy bizonyos estély al

kalmával , melyen még sokkal csipősebb volt 
nyelve mint rendesen, ujjával egy távol sarokban 
ülő grófnőre mutatván, ezt jegyzé meg :

— Nézze, kedves barátnőm, ott ül az én 
eszmén}rképem egy nekem való feleségről. Nézze 
csak azt a nyugalmat, szenvedélyteleu arczának 
minden vonásán! Én a világon legboldogtalanabb 
ember volnék oly asszonynyal, kit forrón szeret
nék. Ha valaha nősülök, csak oly „kedves libács- 
kát“ veszek el, mint az ott!

Ezek voltak körülbelől az utolsó szók , me
lyeket Thoriston lord intézett hozzám ; mert ezen 
estély után nehány nappal történt szerencsétlen 
atyám bukása, és én elszakadtam a szülői háztól 
és a nagy világtól. Most hát ismét fogom Őt látni! 
Ama férfiú, kit az idő és a viszonyok hihetőleg 
még jobban megedzettek cynicus világ nézetei
ben, be fog lépni oly kisszerű, szerény család
körbe, melyről tán őneki fogalma sincs. Keresi 
talán azt a „kedves libácskát“ , kit nőül vegyen? 
Sokat töprenkedtem látogatásának okai felett. 
Arden kisasszony — arról meg voltam győződve
— tökéletesen meg fog felelni az ő eszményké
pének. Eléggé „kedves libácska“ volt; egyszerű, 
szenvedélytelen és igénytelen. Hogy kedves volt, 
az nem szenvedett kétséget. Vajon elveszi-e a 
lord ? Ezerszer napjában intéztem e kérdést ma
gamhoz. Szégyenemre legyen mondva sokkal több
ször, mint azt, vajon kielégitik-e finom franczia 
ételeim, a blanc-manger-k és créme-ek, melyek az 
én kormányzóságom alatt készülnek majd szá
mára.

A kitűzött napon ö lordsága megérkezett 
a szerény falusi lakba. Avval tisztában voltam, 
hogy a fogolyvadászat nem hozta oda. Arden ur 
a vadászatok kezdete előtt egy héttel oly nyugta
lan, oly izgatott volt már, mint valami nagy had
vezér döntő csata előtt, s midőn egy ködös őszi 
nap reggelén az első lövés történt, az a puska 
dörrenés a legigézőbb zene gyanánt csendült meg 
fülében.

Annál kellemetlenebb hatást tett reá előkelő 
vendégének fagyasztó közönye, melylyel ömlengő 
magasztalásait páratlan vizsláiról végig hallgatta.
— Kis szobám ablakából jól észre vehettem, hogy 
a lord figyelme más tárgy által van lekötve ; ő 
egészen el volt ragadtatva a kedves kis leány bá
jaitól, ki apjának, ebeiről tartott ártatlan, dagályos 
dicsbeszédjére önkénytelenül megsimogatta egyen- 
kint a magasztalt állatokat, melyek az ö kedven- 
czei is voltak.

Ugy-e kedves leányom, dél felé kihozasz 
majd egy kis villásreggelit számunkra? haliám a 
lovagot mondani, midőn hazulról távoztak. Jól 
tudtam, hogy a lord ezen bölcs intézkedéstől vár 
némi kárpótlást az őt legkevésbbé sem érdeklő 
vadászat fáradalmaiért; mert reá nézve átko
zott mulatság lehetett, nehéz vadász csizmában, 
tapadós agyagtalajon órákig járkálni.

Tagadhatlan, hogy a férfiak némely dolgok-
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ban együgyübbek, vagy — ha másképen akarjuk 
kifejezni — kevésbbé sophisticusok, mint mi 
nők. A legegyügyübb anya is lehetségesnek, sőt 
valószínűnek találta volna, hogy leánya bájai bi
zonyosan vonzerővel fognak birni a lordra; de a 
mi lovagunk egyetlen lövést vagy egy félhold tar
lót sem engedett volna el azért, hogy leányának 
alkalmat nyújtson Angolország akár összes nemesi 
czimereinek tulajdonosaival megismerkedni. Ezen 
igazságtétellel tartoztam Arden lovag ritka becsü
letességének !

Margit kisasszony, mint látszott, egy kissé 
izgatott volt, mikor a pony-kocsiba ült hogy atyja 
kivánata szerént kivigye a villásreggelit a kitűzött 
vadász tanyára.

Még jó ideig kellett várnia a vadászokra, 
úgy értesültem a lord komornyika által.

— • Mi kissé megvárakoztattuk a szép kis
asszonyt, mondá midőn este találkoztam vele. 
Bizony az ritka szép leány, folytatá, és azt hiszem, 
hogy az én uramnak is tetszik.

E komornyik szemtelen beszéde nagyon 
megboszantott, és most éreztem először fonáksá
gát azon helyzetnek , melybe önkényt tevém ma
gamat. Meglehet, hogy a lord közelléte még emelé 
e benyomást.

De el kellett tűrnöm , és felhasználtam az 
alkalmat, hogy más dolgokat is megtudjak tőle. 
— Ugyancsak ő közlötte velem, hogy a lord igen 
jól érzi magát nálunk és hogy hosszabb ideig 
szándékszik maradni.

Mint én tudtam, csak egy-két napra jelentette 
magát.

Mi változtathatta meg oly gyorsan szándé
kát? Azt az én éles szemem csak hamar ki- 
lálta! . . .

Hosszúra kellene nyújtanom elbeszélésemet, 
ha sok jegyzetimuek csak egy részét is felhasz
nálnám ; azért csak is a legérdekesebbekre fogok 
szorítkozni.

Lord Thoriston még az első hét lefolyta előtt 
kinyilatkoztatta, hogy a bájos Arden Margitot 
nőül óhajtja venni.

E nyilatkozata után két nappal találkoztam 
először a lorddal; —• először, mióta, mint a hires 
szépségű Campbell Florence, uralkodtam London 
fényesjtöreiben.

Én magam kerestem az alkalmat e talál
kozásra, Thoriston lord mindig avval dicsekedett, 
hogy ő bárkii’e ráismer, kit egyszer látott életében, 
most hát mutassa meg ügyességét. Leghódítóbb 
főkötőmmel fejemen, legtisztábbra mosott ruhám
ban léptem a lord elé, midőn a ház előtti gyepen 
beszélgetett bájos menyasszonyával. Vele volt dol
gom, vagy is sajátképen tettettem magam, mint
ha valami házi ügyet akarnék elintézni vele.

A mennyire lehetett, hosszúra nyújtott; m ta
nácskozásomat.

Senkisom veheti rósz néven tőlem, hogy 
a míg dolgomat végeztem, egyúttal háziasszo

nyom vőlegényét is jól megnéztem. Megtettem 
elég bátran, és szemeink találkoztak egymással. 
A mint biztosan észrevettem, a lord nem kevéssé 
meg volt lepve. Egyetlen reám vetett piHantás 
által a legnagyobb kíváncsiságot árulta el. Én egy 
perczig sem vesztettem el önuralmamat; mert 
született színésznő vagyok, s tökéletesen hiszem, 
hogy gazdasszonykodásom is csak egy különcz- 
ködő vágy kielégítése volt oly szerepre, melyet 
születésemen alantabb álló szinpadon játszom el. 
Szerettem érdeket kelteni magam iránt, és az el
lentét, melyet külsőm és modorom, alacsony állá
sommal szemben, képeztek, biztosan megtette azt 
a hatást, valahányszor oly emberekkel jöttem 
érintkezésbe, kik elég műveltséggel bírtak azt 
rajtam észrevenni. Midőn eltávoztam, a lord izga
tottan kérdé, de elég hangosan,r hogy én halljam. 
Az istenért! ki ez az asszony ? En ismerem arczát, 
ismerem hangját, de az életemért sem tudok visz- 
szaemlékezni, hol láttam.

A kisasszony feleletét már nem vehettem ki ; 
de kétségkívül ugyanaz volt, melyet már többször 
adott, mikor hasonló módon tudakozódtak felőlem.

— Nem tudhatjuk meg, hogy kicsoda! De 
nemde csinos egy nő ? —-és nem látszik-e rajta, 
hogy nem született gazdasszonynak ? Tudja az 
isten, mi története van.

Története! Oh, Arden Margit! van most tör
ténete, melynek lapjait Te és kedvesed sötétre 
festettétek! . . . De te, szegény Margit, ártatlan 
vagy. Thoriston lord és én — amaz telivér és 
büszke arszlán és én arden-halli gazdasszony — 
rokon természetű egyének voltunk ; és nehány hé
tig illő távolságból kaczérkodtunk egymással, de 
én jól tudtam, hogy ez nem sokára komolyabb 
fordulatot veend.

Nekem semmi kitűzött czélom , vagy kiszá
mított tervem nem volt; de gyönyörködtem ben
ne, ha bájaim hatalmát éreztethettem valakivel. 
Tudtam, hogy a lord egykor nem volt közönyös 
irántam és, most először, elhitettem önmagámmal, 
hogy én is szerettem őt.

Versenytársam, igaz, fiatal és szép volt; de 
Arden Margit nem oly leány, kitől egy szenvedé
lyes ésr hódítni vágyó nő nagyon tartott volna.

0  engedte magát szerettetni; de a nélkül, 
hogy a legkisebb hízelgést, vagy bárminemű más 
büvszert használt volna a szerelem keltésére és 
szitására.

Haj pedig ritka nő az, ki e művészetet egész 
életén át tudná nélkülözni; Margit épen legkeve
sebbé sem tartozott azon nők közé. O nem bírt 
sem elég hévvel, sem elég ambitióval, vagy lelke
sedéssel, hogy oly férfi forró imádásának tárgya 
lehessen, mint Thoriston lord volt. Még nem is 
ragaszkodhatott hozzá oly bensőleg, mint más vele 
rokonérzelmübb férfiúhoz. Szeme káprázott attól 
a fénytől, melyet a lord igézetei rávetettek, és 
aligha lett volna elég bátorsága magasrangu ké
rőjét visszautasítani. O érezte, hogy a lord aján-
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lata nagy megtiszteltetés reá né«ve, és hálából 
arra határozta magát, hogy hű neje lesz, épen oly 
nő, minőt a lord kívánt magának ; szenvedélytelen, 
szende,, od’adó!

En borzadok ily emberektől, legyen az akár 
nő, akár férfi. A rohanó folyam, a zúgó hullám 
kell énnekem ; minden , miben pezsgő élet van ; 
de utálom a posdahó mocsarat és a csendes pocso
lyát ; nagyon csalódnak azok a férfiak, kik azt hi
szik , hogy a monotoniában találják a boldogitó 
nyugalmat!

Nehéz szerepem jutott akkor énnekem; 
mert háttérbe kellett szorítanom gazdasszonyi ki
rályságom minden prózai mellékléteit, és előtérbe 
tenni mindent, a mi regényes, festői, érdekkeltő.

— Kérem alássan, lyányasszony, adja ide a 
sörpincze kulcsát! ez és ehhez hasonló megkere
sések a lord jelenlétében mélyen megsértette volnaaz 
ő túlírnom, és nagyon cynicus természetét, mely 
szerént kíméletlenül ítélt meg mindenkit.

Igaz , hogy más müíogás is állott rendelke
zésemre, nem kellett eg) ebet tennem mint a Shaks- 
pearemet, Goethémet vagy Dantemat ott felejteni 
az asztalomon, hogy az távollétemben a kisasszony 
kezébe akadjon, és biztos lehettem benne, hogy e 
fölfedezést azonnal közli vőlegényével.

Fölöslegesnek tartom, hogy művészetem 
részleteit elősoroljam ; elég ha őszintén megvallom, 
hogy a lord figyelmét annyira sikerült magamra 
vonnom, hogy majd mindennap igyekezett velem 
találkozni, mit az ügyes gentleman úgy intézett el, 
mintha a véletlen vezetné utamba.

De ügyesen alkalmazott müfogásaim sike
rétől majdnem teljesen megfosztott volna egy kö
rülmény, melyet — bármenyire megalázó is reám 
nézve — még sem hallgathatok el; mivel azon 
szövődik keresztül élettörténetem fonala, és ez 
gyulasztotta bennem a gyűlöletnek ama bosszú
vágyó, égő szenvedélyét, melyet az óta annyiszor 
kellett személyesítenem a színpadon.

A lovag ur fia, Arden kapitány, ép ez idő
ben jött haza szabadsággal, és csak nővére me
nyegzője után szándékozott ismét visszatérni ez
redéhez.

A menyasszony sokat tanácskozott velem

A SZÍNHÁZI t a n o d á r ó l ,
MELY LÉTRE JÖNNI KÉSZÜL.

A szinházi bizottmány felszólítja azokat, a 
kik a szinházi tanárságra hivatást éreznek, hogy 
az illető állomásokért a folyó hó végéig folyamod
janak hozzá.

Különös, hogy a csődhirdetésj mely úgy te
kinthető, mint a szinházi oskola programmjának 
lényeges része, a gondolkozó és reflectcüó közönség
re, szóval: a sajtóra, nem tett oly hatást, minőt az 
ügy érdemelne. Mindössze is egy-két megjegyzés

arról a tárgyról, mely most minden egyéb gond- 
| jait háttérbe szoritá: menyaszonyi ellátásáról.

Arden lovag e czélra ötszáz fontot adott 
leányának, és a szegény gyermek elborzadt a gon
dolattól, hogy ő oly nagy kincset egészen a maga 
felelőségére költsön el.

En támogattam öt e fontos ügyben taná
csommal, mit igen hálásan vett. Sokszor kellett 
megjelennem a nappali szobában, és úgy vettem 
észre, hogy leggyakrabban akkor hívtak oda , ha 
a kapitány is ott volt. 0  heves , meggondolatlan 
fiatal ember volt, ki megjegyzéseivel nem szán
dékosan sértegette az alatta állókat, de melyeket 
az én büszkeségem nem tűrhetett közönyösen.

Se méltóságos, másoknak imponáló tartá
som, se fekete főkötöm nem óvott meg attól, hogy 
tüzes fekete szemét reám ne szegezze. Borzadva 
kerültem öt, mint valami utálatos férget, mely 
utunkba csúsz-mász. De ö azon mindenütt levő 
emberek közé tartozott, kiket bajosan kerülhe
tünk ki.

Egyik napon ablakom alatt láttam elmenni, 
puskával vállán és vizsláitól követve. Thoriston 
lord a csarnokban volt, s én már két nap óta nem 
láttam őt. Forrón vágytam vele találkozni, meg
tudandó, nem csökkent-e irántam való érdekelt
sége.

Jól tudtam, hogy azon idötájt a szabad leve
gőn szokta elszíni szivarját; mivel menyasszonya 
engesztelhetlen ellensége volt bárminemű dohány 
füstnek és szagnak.

Számítottam reá, hogy az ablakom alá jöj
jön, és most is felhasználtam művészetem minden 
rugóját, hogy megnyerjem tetszését. — Nem tet
tem fökötöt fejemre, és hajamat is úgy rendeztem, 
a mint az neki legjobban szokott tetszeni. Egy kis 
távolságban az ablaktól vártam meg oly állásban, 
melytől legkedvezőbb hatást reméltem.

Az igazi művésznő sok tanulmányozás nél
kül is mintegy magától eltalálja az ilyen hatásos 
jeleneteket.

(Vége. köv.)
Angolból :

DALLOS GYULA.

hallatszott felöle, az is csak úgy volt odavetve, 
mintha az egész iskola ügy csupán magára a szín
házra, vagy legfeljebb a hatóságokra tartoznék. 
De én azt hiszem, hogy ez az ügy, a hazai művé
szetnek nyilvános és közügye lévén : hozzászólani 
lehet is, szükséges is. Nem szenved kétséget, hogy 
azon tisztelt hazafiak, a kik a szinházi oskolát 
tervezték, a lehető legjobbat és legjobban akar
ták eszközölni; de épen azért, mert ezt őszintén 
akarták : programmjuk minden kritika fölöttisé- 
get magának bizonyosan nem követel; a miből 
önként következik, hogy ha „több szem többet

M űm
kwfo-

Wrvritt
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lát“, s ha „többek szeme“ ez iskola programmján 
netalán valami igazitani valót találna, a mi szük
ségesnek fogna bizonyulni: úgy e szükséges iga
zítást könnyebb és jobb lenne talán megtenni a 
dolgon, mig ez csak elméletben van, mint a vég
rehajtás után.

E bevezetésből észrevehette a t. olvasó, 
hogy itt oly vélemény akar nyilatkozni, mely nem 
egészen a hirdetett programra szempontjából fogja 
íöl az iskolát. Úgy is van. Hanem e vélemény nem 
igényel eg) ebet, mint a mit egy motivált szavazat 
igényelhet, s legfőbb ezélját csak akkor érhetné 
el, ha eszmecserét idézhetne elő, hogy ekként a kö
zönség, melyet az ügy érdekel, a színházi oskolá
nak belső elrendezése és valódi iránya felöl tisz
tába jöhessen.

A hirdetés ezt mondja : „Kívántatik egy al
igazgató, ki egyszersmind tanár is leend, ki az 
egész tanodát müértöleg vezetendi, 1000 f. évi dí
jazással.“

A hol «figazgató van, ott bizonyosan fö- 
i^azgató is van. Már most az a kérdés : vajon egy 
ily parányi intézetben szükséges-e két igazgató? 
A hirdetés ugyan azt mondja, hogy az aligazgató 
„egyszersmind tanár is leend“ : de hogy mit fog 
tulajdonképen tanítani: arról a krónika mélyen 
hallgat, vagy inkább hallgatva azt látszik mon
dani, hogy biz az nem igen fog tanítani semmit; 
azaz, miután a hirdetés a tantárgyakat a rendes 
tanárok között mind felosztja, az aligazgatónak 
pedig semmit sem juttat: ebből legfeljebb azt le
het sejteni, hogy az aligazgatónak lesz talán joga 
tanitani, azt, a mit tud, s tanítani akar, a [mikor 
és a meddig neki tetszeni fog : de arra kötelezve 
nem lesz. Az ilyen aligazgatóság pedig úgy ha
sonlít az úgynevezett sine cura-íé\e hivatalokhoz, 
mint egyik tojás a másikhoz. Azért én bátor va
gyok odaszavazni, hogy a szervező bizottmány e 
hivatalt a programúiból egyszerűen törölje ki ; a 
részére szánt ezer forintot pedig fordítsa inkább 
a rendes tanári fizetések javítására, melyek a ta
nári föladatok nehézségével úgy sem látszanak 
igazságos arányban állani. A szinházi tanoda 
ügyeinek átalános vezetése különben is a szinházi 
bizottmány kezében marad, bizonyosan ; s ha még 
e mellett van szükség valakire (a minthogy van 
is), a ki a tanoda működésére közvetlenül fel
ügyeljen, a ki mindent tudjon és lásson a mi ott 
történnék, a ki az elágazó foglalkozások gyakorlati 
iránya és öszhangzása felett őrködjék : végezzék 
ezt a tanárok felváltva; vagy is, a tanodái felü- 
gyelés tiszte menjen a tanárok között évenként 
sorra, mint a dékánság vagy rectorság az egyete
mekben, s legyen egy segédjók, titkár vagy írnok 
név alatt.

A csödhirdetés szerint a színpadi tanár évi 
fizetése 500 frt, az énektanáré pedig 600. Mi az 
oka e díjkülönbségnek? Nagyobb talentum, vagy 
költségesebb és fáradságosabb előkészület szük
séges talán az énektanársághoz, mint a színpadi

hoz? Ezt bebizonyítani nagyon nehéz lenne. 
Vagy mert az énektanár hetenkint hat órával to
vább tanít, mint a színpadi? Ámde a szinpadi ta
nárra aránylag annál nagyobb teher esik, mert a 
hirdetés szerint az énektanár nincs kötelezve ar
ra, hogy a drámai növendékeknek is adjon lecz- 
kéket (ez pedig bizonyos határok közt nagyon 
szükséges volna) : mig ellenben a színpadi tanár 
a maga tantárgyaira nemcsak a drámai növendé
keket lesz köteles tanitani, hanem bizonyosan az 
énekeseket is, valamennyit.

En tehát a tanári fizetések egyenlőségét in
dítványozom; miként egyenlő a jó süker, mit a 
közönség a tanítványok képezéseben mindenik 
tanártól megkíván. Az igazságos egyenlőség már 
csak azon tekintetből is szükséges, hogy az osko
la még csak színét se viselje magán azon részre
hajlásnak, mintha a fősulyt az operára akarná he
lyezni. Már pedig a csödhirdetés szerint a látszat 
csakugyan némi részrehajlásra mutat, nemcsak az 
által, hogy az operai tanárok összes évdija 700 
írttal haladja meg a drámai tanárokét, hanem az 
által is, hogy a hirdetés, bár nem motiválja, de an
nál határozottabban mondja ki, hogy az aligazga- 
tóságra, s az ezzel egybekötött tanárságra színész 
nem pályázhatik, inig ugyanazon állomást nem 
zárja el sem a. zenészeid és karmesterek, sem az éne
kesek elől.

Feltűnőé hirdetésben az a kitétel, hogy a 
szinpadi tanárságra „színészek is folyamodhat
nak.“ Mintha azt mondanók : a theologiát papok 
is, a csizmadia mesterséget csizmadia mesterek is 
taníthatják.

Ha a szinházi tanoda mindazon tantárgya
kat föl akarná venni programmjába, melyekre a 
szinésznek közvetőleg szüksége van : akkor ott, a 
a többek közt, a logika, rhetorika, phrenologia, 
boncztan, rajzolás és festészet épen azon joggal 
foglalhatnának helyet, mint az archaeologia és 
ethnographia. De van-e mindezekhez ideje a szin
házi oskolának? Azért én az archaeologia és eth
nographia helyett inkább a lélektan, aesthetika és 
testidomitás fölvételét javaslom. Különben is, a 
mely leány finom nevelést, s a mely ifjú bizonyos 
iskolai előkészületeket nem visz magával a szin
házi tanoda irodájába: az a föltételre, vélemé
nyem szerint, csak azon egyetlen esetben tarthat
na igényt, ha bebizonyulna, hogy benne valóságos 
lángész rejlik, ha igazi köszörületlen-gyémánt. A 
mi pedig a tanítás módszerét illeti : e tanodában 
a tudományos képezésnek, szerintem, úgy kell 
történni, hogy az a szinpadi praxissal szüntelen 
a legbensöbb kapcsolatban legyen, vagy is : hogy 
olt az elmélet a gyakorlattól el ne váljék soha. 
Ott a pályának a gyakorlattal kell kezdődnie, s 
azzal végződnie. Az elvont vagy elméleti tanul
mányok számára ott vannak a közönséges 
iskolák. A szinház tanodájában az élő példából 
kell elvonni minden tudományt; ott a tudomány 
alkalmazottan jelenik meg, a tényekkel való ben
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ső egységükben ; mert a szinházi tanoda, kicsiny
ben, egyszersmind az élet iskolája. Avagy pél
dául az ethnographiából a legjelesebben kiállott el
méleti vizsgálat nyujt-e elég garantiát egy leány 
részéröl, ennek színésznői képessége felöl? vagy 
történt-e valami haladás ez által a gyakorlat terén ? 
De még előbb az is kérdés, hogy hol van az az 
ethnographia, a mit a szinházi tanodában elő kel
lene adni? Hogy jeles monographiák vannak az 
egyes népek erkölcseiről, szokásairól, jelleméről, 
viseletéről, társas életéröl, azt tudjuk; de azt is 
tudjuk, hogy ezek csak oly téglák, melyekből az 
illető architectusok az egyetemes ethnographia rop
pant épületét még talán századok múlva fogják be
fejezhetni. Vagy attól az 500 forintos tanártól még 
azt is követeljük, hogy a szinházi tanoda specialis 
használatára, és csupán az ottani művészet szük
ségeit tartva szem előtt, maga compiláljon egy 
eíhnographiát Humboldt, Grim, Diefenbach, Las
sen, Gallatin, D’Orbigny, Koppen, Frankenheims, 
és a világot keresztül-kasul járó és kutató , újabb 
meg újabb utazók müveiből ? Hogy pedig ar- 
chaeologiai tankönyvre tehessen szert, szintén 
csupán szinészeti használat végett: azt kívánjuk 
tőle, hogy kivonatban fordítsa'magyarra Winckel- 
mann, Visconti, Raoul-Rochette, Milíin, Lessing, 
Heyne, Meyer, Böttiger, Welker, Panofka, Feuer
bach, Sjebenkees és a többiek archaeologiai mun
káit? Es végre is, e roppant elméleti munkának 
megfelelne-e a gyakorlati süker? vajon e tanítás 
a növendékre nézve nem lenne-e egyoldalú, a ró
mai, milánói, velenczei, florenczi, bécsi, dres- 
dai, müncheni, párisi (louvrei), versaillesi és a 
britt múzeumok műkincseinek, a szobrászat és 
festészet régibb és újabb remekeinek szemlé
lése és tanulmányozása nélkül ? A szinházi tano
dának könyvtárra különben is szüksége lesz min- 
denik tanszakához; antik müvek rajzaira, s a jel
mezképek minél gazdagabb gyűjteményére (mint
egy illustrált ethnographiára) nem kevesbbé. Mi
dőn tehát a tanárnak mind a müérzékek finomitá- 
sára, mind az öntudat fölébresztésére a látás ut
ján kellene hatnia, s a művészeti ideált, a szépet 
in natura, mintegy megtestesítve fölmutatnia, de 
az illető s látható műtárgyak hiányzanak: akkor 
a tanár természetesen kénytelen lesz az általános 
útmutatások elméleti határai között maradni, vala
mint az oly ethnographiai kérdések alkalmával is, 
melyek a szinmüvészetben csak kivételesen for
dulnak elő (például, ha valamely drámai cselek- 
vény tárgya és színhelye Japán volna) ; s a tanít
ványt bővebb és részletesebb ismeretek szerzése 
végett a tanodái könyv- rajz- és képtárhoz utasítani, 
azt mondva neki, hogy „itt az irás , olvassátok !“ 

Nem találom szabályos szerkezetűnek a 
csödhirdetés f.) alatti pontját sem, mely az előadás 
művészetét, mint tantárgyat, igy formulázza: 
„Szenvedélyek fokozatos emelkedése, a jellemek 
helyes felfogása s értelmesitése , szereplés , szín
padi gyakorlat és honosság.“

E szerkezet egyes elemeket számlál elő, s 
hallgat az egészről, mely az elemeket magában or - 
ganice összefoglalja; a igy, mint a színpadi előadás 
tanítójának szánt utasítás, szintoly zavaros, mint 
használhatatlan. A színpadi tanárnak a tárgy egé
széből kell kiindulnia, s onnan térnie át az egyes 
részekre, nem pedig megfordítva. A világ minden 
valódi dramaturgusa azt tanítja, hogy a színmű
vészeti eljárásnak természetes és okszerű módja : 
az analytikai mód, nem pedig a synthetikai. Itt a 
tanulásnak az általánosból kell leszálíaní a külö
nösre. Itt az emberből kell kiindulni, s abból tér
ni át az egyénre, az egyénből pedig ennek külö
nös tulajdonságaira. A felfogás processusa szint
úgy a darab egészéből megy át ennek egyes al
katrészeire ; nem pedig megfordítva; mert egyes 
szerepnek, lelki állapotnak, vagy jelenetnek az 
egész nélkül értelme nincs. Innen tovább menve : 
a ki a test idomitásában synthetikai módon járna 
el: az minden alkalommal annak a kudarcznak 
lenne kitéve, hogy tanítványának a kezei megha
zudtolnák a lábait, nyaka és feje a többi részeket. 
Az ily tanítvány úgy járhatna mint Préville, a ki
ről, midőn egy részeget játszott, Garrick azt je 
gyezte meg, hogy a lábai kissé józanok voltak; 8 
az angol színész megmutatta a francziának rögtön, 
ott helyben , mint kell a test mozgásában a leg
bensőbb öszhangzásnak lenni, azaz , a testi kife
jezésben a test minden ízének egyenlően részt 
venni. *).

Ismétlem, hogy a testidomitásnak (gymnas- 
tika, lovaglás, vívás, úszás, pantomimia, táncz,) a 
tanoda programmjából kimaradni lehetlen, mert a 
szinházi közönség nem csak hallgató, hanem néző 
is; szemei nem kevesbbé igénylik, hogy ki legye
nek elégítve, mint fülei. Alaposan kezdeni és sü- 
kerrel végezni, kevés anyagi erővel s kicsinyben 
is lehet; de félig csinálni valamit: nem ér semmit 
se nagyban, se kicsinyben.

„Dixi, et salvavi animam meam.“
- R —R

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Shakspeare es Ben Jonson. Egy ily
czimü angol könyv jelent meg nem rég, mely az 
Erzsébet királyné uralkodása alatt keletkezett 
drámai nagy mozgalom két főhősének, Shakspeare- 
és Ben Jonsonnak egymáshoz való viszonyát tár- 
gyazza. Szerző a koi’rajzra nagy gondot fordít, 
központja természetesen Shakspeare és Ben Jon
son, de körülök csoportosulnak a kor valamennyi 
nevezetesb egyéniségei. A szinköltők közül Beau
mont, Fletcher, Marston, Decker, Chapman és 
Webster emelkednek k i, a színészek közül pedig 
Henslove és Burbadge. Nagyon élénken van raj
zolva benne a Shakspeare és Ben Jonson közti 
költői vetélkedés és viszály. Shakspeare életé-

*) E. Deschanel. La vie des comédiens. Leipzig.
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nek e pontját még a.mult században kritikai vizs- j 
gálát alá vették volt Malone és Gifford, polémia is i 
támadt belőle. Azután elcsöndesült az egész kér- j 
dés s annyira feledségbe ment, bogy Shakspeare j 
újabb életirói említésre méltónak sem tartják. E 
könyv újra íelelevenité a kérdést, s a többek között 
azt igyekszik megmutatni, hogy Shakspeare „Athé
néi Timon“ s „Troilus és Cressida“ czimü müvei, 
ben vetélytársát Jonsont igyekezett kigunyolni, 
ki azelőtt őt szintén megtámadta. Különösen 
„Troilus és Cressidá“-ban Thersites, a kit már a 
személyek jegyzékében is „a deformed and scur
rilous Grecian“-nak nevez, nem volna más, mint 
épen Ben Jonson. Shakspeare nem ok nélkül 
bántotta vetélytársát; ez öt sokkal gorombábban 
gúnyolta ki„Every Man out hisHumour“ „Cynthia’s 
Revels“ és „Poetaster“ czimü vigjátékaiban. Ez 
utóbbiban úgy szerepel Shakspeare, mint „Ovid 
a poetaster“ s mind ö, mind társai a színészek, 
nyomorult korhelyeknek vannak feltüntetve. E 
vígjáték annyira felboszantotta Shakspeare bará
tait, Marstont és Deckert, hogy megtorlásul egy 
„The Return from Parnassus“ czimü müvet Ír
tak, melyet a cambridgei tanulók elő is adtak, s 
melyben Ben Jonsonnak névszerint azt tanácsol
ja egyik személy, hogy „álljon be ismét kőmives 
legénynek“, a mi azelőtt volt. A költők a szó szo
ros értelmében pellengérre állitják Ben Jonsont s 
egekig emelik Shakspearet. Mindez igaz lehet, s 
nincs is okunk benne kétkedni, de az is igaz, 
hogy Ben Jonson később kibékült Shakspeare- 
rel, s kivált halála után legöszintébb tisztelői közé 
tartozott, a mint ez irataiból kitetszik.

Ampere. A múlt hó végén Francziaország 
egyik legkitűnőbb Íróját veszté el. Jean Jacques 
Ampéret. Pauban, belga földön halt meg, hol gyó
gyulás végett töltötte a telet. Lyonban született 
1800-ban august 12-én. Tanulmányait Párisban 
végzé. Midőn a romantikái iskola feltűnt a fran- 
czia irodalomban, előharczosai között találjuk öt 
is. Recamier salonjában kitűnő helyet foglalt el, s 
a Guizot által alapított „Revue fran^aise“ legszor- 
galmasb dolgozótársai közé tartozott. 1830-ban 
Marseilleban felolvasásokat tartott a költészet tör
ténetéből, melyek később nyomtatásban is megje
lentek. A júliusi forradalom után Párisba ment s a 
Sorbonneben Fauriel és Villemain utóda lön. Mi
dőn Andrieaux meghalt, a Collége de France iro
dalomtörténeti tanszékét nyerte el. Ez években 
(1839—41) irta a következő müveket: „Histoire 
litteraire de la France avant le XVII siécle“ és 
„Histoire de la litterature fran§aise du moyen ágé.“
E mellett számtalan czikket irt a „Nalional“-ba 
és „Revue des deux Mondes“-ba.l847. akadémiai 
taggá választották. Nagyon kedve telt az utazás
ban, különböző években beutazta a scandinaviai 
félszigetet, Német-, Olaszországot, Eszakamerikát, 
s Kelet egy'rész ét Majd mindenik utazásának egy 
csomó czikket, rajzot, sőt egész könyveket köszön- -

hét a franczia irodalom : Litterature et voyages 
(1833); La Gréce, Rome et Dante, (1848); His
toire romaine á Rome (1856.) stb. Alkalmasint 
ezek legjobb munkái. A világért sem közönséges 
tourista könyvek, tudományos beesők van s forma 
és stíl tekintetében is kitűnők. Senki sem értett 
jobban ahhoz, hogyan kell az útirajzot történelmi 
vagy aesthetikai becsűvé tenni. Mi szép például 
görögországi utazása, midőn azokon a helyeken 
járva,melyek Homer költeményének szinhelyei,Ho
rnért magyarázza, vagy midőn a régi Róma rom
jain a római történelmet mintegy bűvész föleleve- 
niti. Ez utóbbi munkáját átdolgozva magyarban 
is olvashatni Csengery „Történeti tanulmányai“- 
ban. Egy drámát is irt „Julius Caesar“-t, de nem 
sikerült, nem valódi tragédia, csak szellemdus tör
ténelmi tanulmány dialog formában.

Párisi hírek. A franczia akadémiában se
hogy sem tudnak Alfred de Vigny helyébe uj tagot 
választani. Már tízszer szavaztak s utoljára is 
csak arra az eredményre jutottak, hogy a válasz
tást el kell halasztani. Autran kétszer kapott ti
zenkét szavazatot; hartnineznégy akadémikus volt 
jelen. Mind m szavazáskor egy üres szavazat la
pot is találtak az urnában. Ha erre Autran neve 
van írva, ma már akadémikus, de im a kegyetlen 
sors máskép akarta. Jules Janinnak eleinte tizen
két szavazata volt, később tizre olvadt le, végre 
kilenezre. Camille Doucet hat és kilencz között le
begett. A három párt bajosan fog kiegyezni, mert 
a szabadelvű akadémikusok nagyon fel vanak in
dulva Littré kizáratásán s elhatározták, hogy min
dig Autran ellen fognak szavazni, ki a legitimista 
párt kegyeneze. Egy évig az Alfred de Vigny 
széke alkalmasint betöltetlen marad. — Egyéb
iránt Autran költő, nem nagy érdemű, de any- 
nyiban nevezetes egyéniség, a mennyiben veje 
egy marseillei speculansnak s mintegy 200,000 
frank jövedelme van. — A Shakspeare-ünnep Pá
risban sem marad el. Több franczia iró egyesült, 
hogy Shakspeare születésének háromszázados év
fordulóját lakomával ünnepelje meg. A lakoma 
tiszteletbeli elnökévé Hugo Viktor választatott, ki 
mint száműzött természetesen nem vehet részt 
benne. Minden franczia iró meghívást kapott, ki 
Shakspeareről irt, vagy valamely müvét forditá, 
úgy a szinészek közül is, kik darabjaiban léptek 
föl. Azonban a lakoma nem lesz oly fényes, mint 
remélték. Villemain és Lamartine visszautasítot
ták a meghívást, Guizot sem vesz részt benne, al
kalmasint irodalmi és politikai pártérdekből. A 
lakoma valódi elnöke valószínűen Michelet lesz. 
George Sand, az egyetlen nő ki meghívást ka
pott, kimaradását levélben mentette ki. Mind az 
ő, mind a Hugo Victor levele fel fog olvastat
ni a lakomán, mely april 23-án két órakor kezdő
dik. Lakoma után ünnepélyes színi előadás lesz, 
Hamlet előadása, Meurice fordítása szerint. A Pá
risban tartózkodó angolok is rendeznek lakomát

34*
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e nap tiszteletére, csak az baj, hogy elnökük Gray 
of Gray, alig tud folyvást három szót kimondani s 
oly kifejezésü arcza van, hogy a leglelkesültebb 
szónoknak is lehetlen lesz nem nevetni rajta. — 
Párisi lapok szerint a fiatal Dumas csakugyan 
utazni megy Afrikába. Nagyon lehangolta a „Nők 
barátja“ czimü müvének bukása. Harmincz elő
adásból 76,000 ezer frank jövedelem! Sok 
színház nem bánná, hogy uj darabjai mind igy 
bukjanak meg. Elegen is vigasztalják a búba me
rült költőt. Atyja ez irta neki: „Ez a legjobb, mit 
valaha Írtál“; egy politikai notabilitás úgy nyilat
kozott róla, hogy lehetlen több szellemmel vala
mit megirni. Lehet, hogy mindkét ítélet igaz, de 
ezzel még nem sok van mondva. A fiatal Dumas 
mindenesetre nem mindennapi tehetségű iró, de 
ha legújabb darabja eddigi müvei közt a legjobb 
volna is, azért még nem remek, minőnek úgy lát
szik ő hitte, és sok szellemmel is lehet nagyon 
gyönge drámát írni.—Aimé Maillart „Lara“ czimü 
uj operáját, mely nem rég került szinpadra, a leg
több lap dicséri, s átalában mint olyat emlegetik, 
mely szokatlan sikert vívott ki.

ítéletek Shakspeareről. Egy lap nemres- 
telte felkutatni s rövid kivonatban közölni mind
azt a sok kedvezőtlen ítéletet, melyeket valaha a 
kritikusok Shakspeareről Írtak. Nem épen rósz 
gondolat igy tisztelni meg azt a nagy költőt, ki 
ellen most egy hang sem emelkedik, bár lehet, 
hogy e közlemény nem a Shakspeare tisztelőinek 
íog jól esni, hanem azoknak, kik magokat nagy 
drámaíróknak hiszik, csak azért, mert ellenök is 
sokat Írtak a kritikusok. A curiosum kedvéért mi 
is átveszünk e ezikkből egy pár pontot. Forbes 
igy szól: „Shakspearenek se a komikumra, se a 
tragikumra nincs tehetsége. Tragédiája mester
kélt, komédiája ösztönszerü tapogatózás.“ Johnson 
megerösité ez Ítéletet, csaknem ugyanazon sza
vakkal. Green elvitat tőle minden eredetiséget, 
plagiatornak, másolónak nevezi, a kinek nincs 
semmi phantasiája s másoktól lopott toliakkal 
ékeskedik. Rhymer igy ítéli meg Othellót: „E mü 
morálja valóban épületes. A jó háztartásra nézve 
azt a tanácsot adja, hogy az ember ügyeljen fe
hérneműjére.“ E tréfás bevezetés után egész ko
molyan neki ront. „Hathat-e emelőn és jótékonyan 
az ily költészet a közönségre? Mire szolgálhat 
egyébre, mint hogy a józan észt tévútra vezesse, 
gondolkozásunkat megzavarja, az egészséges szi
vet elferdítse, Ízlésünket megrontsa, s hiúsággal, 
babonával, s galimathiassal töltse meg fejünket.“ 
Ez ítéletet 1693-ban, a költő halála után nyolcz 
évvel, mondta Rhymer s minden kritikus és müér- 
lö helyeselte Angolországban. „Ez a Shakspeare 
egy paraszt, barbar szellem“ —mond Shaftesbui-y. 
Dryden hozzá teszi: „Shakspeare érthetlen.“ Miss- 
tres Lonnox: „Ez a költő meghamisítja a törté
nelmi igazságot.“ Pentheim, egy német kritikus 
1680-ban igy kiált fel: „Shakspeare feje tele bo

londsággal.“ Ben Jonson: „Emlékszem, hogy a 
színészek azzal is dicsérték Shakspearet, hogy 
irataiban soha nem változtit, egy sort sem töröl 
ki,— s én azt feleltem reá : „bár ezer meg ezer sort 
is kitörölt volna.“ Foote, az Ifjú Ilypokrit szer
zője: „Shakspeare komikuma igen otromba, s 
nem nevetteti meg az embert az egész szellemte
len bohóczkodás.“ Voltaire nyilatkozatai ismerete
sek Shakspeareről, csak ezt igtatjuk ide: „Shaks
peare tönkre tette az angol színpadot, bohózat 
szörnyeket irt, melyeket tragédiáknak neveznek.“ 
La Harpe, Francziaország egyik nevezetesb iroda
lom történetírója, a múlt századvégén már védi őt 
Voltaire ellenében, de hogyan. „Bármily parasz
tos Shakspeare — úgymond — még sem minden 
olvasottság s ismeret nélküli iró.“ A jelen század
ban már elnémult minden nagyobb gáncs, csak 
Coleridgenél, Kighthnál és Hunternél találunk egy- 
egy éles kifakadást a nagy költő némely darabja 
ellen.

Talán utoljára közöljük laptársaink közt e 
gyászhirt, de bizonyára nem vagyunk utolsók a 
gyászolásban. Senki sem érzi jobban, hogy mit vesz
tett e korán elhunyt férfiúban a magyar irodalom 
és szónoklat, mint mi, kik egyszersmind lapunk 
egyik dolgozó társát és barátunkat vesztettük el 
benne. S mi váratlan jött halála hire! Hiszen csak 
nem rég fordult meg körünkben, frisebben mint a 
közelebbi években bár mikor. Mintha rég hanyat
ló egészsége javulni kezdett volna. Ali örömest en
gedett az akadémia felhívásának, hogy rokona, 
mestere és barátja Szem ere Pál fölött emlékbe
szédet tartson. Mi derülten vett részt az Akadémia 
és Kisfaludy-társaság üléseiben. Mi jó reménynyel 
beszélt irodalmi terveiről, kivált nagy bátyja, Ka
zinczy Ferencz összes müvei kiadásáról. Volt — 
nincs. De ha elnémult az ajak, mely szószéken és 
salonban annyiszor elragadta hallgatóit, ha moz
dulatlan a kéz, mely fáradhatlan volt a magyar 
irodalom és történelem kincsei kutatásában, ha 
márvány hideg a szenvedély dúlta arcz, mely a 
hazafi fájdalom élő kifejezése volt, megmaradt, él 
pályája emlékezete mintegy vigasztalásul; hadd 
enyhítse veszteségünk érzetét e pályakép.

Kazinczy Gábor mintegy örökölte az íréi 
pályát dicső nagybátyjától. Az egész Kazinczy- 
nemzetségben egyedül az ő atyja viseltetett rokon- 
szenvvel Kazinczy Ferencz az iró iránt, kit a töb
bi rokonok nyelvfaragónak és phantastának gú
nyoltak. Ez nem volt hatás nélkül a gyermekre, 
ki különben is élénken vonzódott az irodalomhoz, s 
midőn tizenhárom éves korában anyja elvitte Ka-
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zinczy Ferenczhez s ez megajándékozta egy ra
kás könyvvel, intette hogy tanuljon Írni, s adja 
magát különösen fordításokra: a gyermek jövője 
el volt határozva. Kazinczy Gábor e perez óta iró 
volt s nagybátya nyomdokain haladni, bár egy
szerű munkásként, lön élte feladata. A gyer- 
mekifju e gerjedelme egész életén átvonul. Stil-ta- 
nulmánynyal és műfordítással kezdé.és végzé pá
lyáját, a stilista és müforditó babérjaiért küzdött; 
mély hite volt a magyar irodalom jövőjében, úgy 
nézte mint a nemzetiség legbiztosabb alapját, a 
nemzeti fejlődés legfontosabb tényezőjét; lelkesült 
érte és lelkesített nyilvánosan, magánkörben , a 
zöld asztalnál, a salonban, szóval, tettel egész sír
jáig. Az irodalom neki cultus volt, a nemzetiség és 
eszmény cultusa. Mind oly tulajdonok, melyeket 
nagybátyjától örökölt. A szent öreg képe, ki öt a 
gyermeket pályatársaként üdvözölte, mindig sze
me előtt lebegett. Tőle örökölte azt a kegyeletet 
is, melylyel az elhunyt és élő nagy irók vagy iro
dalmi és történelmi emlékek és hagyományok iránt 
viseltetett. Senki buzgóbban nem gyűjtött és bú
várkodott, a mennyire ideje és anyagi körülmé
nyei engedték, mint Kazinczy Gábor. S mennyi ké
születtel fogott egy-egy gyűjtemény kiadásához. 
Hány terve nem valósult épen a túlságos gond mi
att. Egy adat hiánya, vagy kétes hely, de a melyet 
megszerezni vagy felvilágosítani remélt, elég volt 
arra, hogy évekig visszatartsa valamely gyűjte
mény vagy iró kiadását. Mint stilista és müforditó 
is oly gondos és lelkiismeretes volt, hogy meg- 
megrontotta vele termékenységét. Számtalanszor 
átdolgozta a mit egyszer leirt s igen sokszor el
kedvetlenedve tépte szét bevégzett munkáját. Any- 
nyi szép törekvés és nemes hajlam mellett, csak 
egyet nem örökölt nagybátyjától, azt a naiv ke
délyt, mely mindenben örömet talál és soha sem 
csügged, azt az erős, majdnem küldetési hitet, mely 
mosolyogva daczol az akadályokkal s mindig 
előbbre küzd. Kazinczy Gábor viharos kedélyé
nek, melancholiájának nincs érintkezési pontja 
nagybátyja görög derültségével. Az unokaöcs po
litikai nagy viharokat élt át, melyekben maga is 
szerepelt. Szenvedélyesen fogékony természete 
magába vette az idők minden gondját, kínját és 
megtöröttségét. S a szellem ez önkinzó aggodal
maihoz hozzá járult még a test fájdalma is, egy 
lassan emésztő kór, melynek végre áldozata lett. 
Negyvenhat éves korában, a férfiuság virágában 
kellett elvesztenünk őt, épen akkor, midőn mun
kássága mind inkább élénkült s tehetségének fej
lése nagyobb arányokat vett.

Azonban igy is, annyi remény romjain, ki
tűnő helyet foglal el irodalmunkban, mint stilista 
és müforditó egyaránt. Az a gond és csín, melylyel 
Moliéret és Goethét fordította, az az erő és erede
tiség, mely különböző iratait jellemzi, ritka jelen
ség irodalmunkban, hol oly kevés Írónak van tu
lajdonkép stílusa. Kazinczy tudott eredeti lenni, s 
ha tévedt is, akarva tévedt. Még tévedéseit, ke-

vésbbé sikerült soloecismüsait is bizonyos tekintet
ben érdemül tudhatni be oly korban, midőn sokan 
a jó magyar stílust Csak ä köznapi magyarságban 
helyezik, s a pongyolaságot egyszerűségnek tart
ják. .De Kazinczy nemcsak iró volt, hanem ózo
nok is, még pedig első rendű szónokaink egyike. 
A beszéd volt eleme. Tanult, tudott Írni, de a be
szédre született. S minél kevésbbé készült, annál 
erőteljesebben nyilatkozott e tehetsége. Rögtönzé
sei feiülmulhatlanok voltak. Az önkénytesség, fo
lyamatosság bámulatos volt. Lelkesülés és gúny, 
fájdalom és humor váltakoztak ajkán. Kellemmel 
és erővel fejezte ki mindezt a nyelv, hang, állás 
és taglejtés. Voltak és vannak szónokaink, kik 
eszmékben, mélységben, parlamenti taktikában 
felülmúlták öt, de az előadásban, kivált a kiejtés
ben, senki. S minő hang párosult e tiszta kiejtés
sel. A kik csak utolsó beszédét hallották, nem 
lehet eléggé ̂ tiszta fogalmok e rendkívüli szónok 
varázsáról. És még ekkor is mily hatással beszólt. 
Az akadémia idei nagy gyűlésében csak olvasta 
beszédét s mégis felülmúlt sok jeles szónokot. 
Nemcsak a szószéken ragadott el beszédével 
mindenkit, hanem a salonban, a társas körökben 
is, a legkellemesebb és legszellemdúsabb társalgó 
volt, ki mintegy vonzotta magához az embereket.

S e genialis szónok, kitűnő iró, szilárd hazafi, 
kedves barát immár nincs többé. Bánfalván halt 
meg e hó 18 kán este. Még koporsóját sem kisér
hetjük ki, még a külső tiszteletet sem adhatjuk 
meg neki, kik bensöleg annyira szerettük és tisz
teltük. Nyugodjál békével! Pályatársaid gyásza 
nem az illem adója, s ha a bánat enyhülni fog is, 
emléked örökké élni fog sznökben.

V E G Y E S .

— Az akadémia nyelvosztályának közelebbi 
(apr. 18.) ülésén Télfy János lev. tag s egyetemi 
tanár foglalta el székét, „az Iliász egységéről“ 
értekezvén. Azok véleményét czáfolgatta, kik a 
Homéri két nagy költeményt nem egy elme müvé
nek, hanem több névtelen dalnok kisebb költemé
nyeiből előállított, összeverődött, s egészszé simult 
csoportozatnak tartják. Télfy, a classicus régiek 
tanúságára támaszkodva, ezúttal egyikre, az Iliász
ra nézve, erősen vitatja az egy-szerzöjüséget, s 
hogy a szerző maga Homérosz volt, nem egy név, 
egy fogalom, hanem élő ember. Egyenkint hordja 
fel s igyekszik megdönteni a másik fél okait: 
elébb az általános, aztán a különös ellenvetésekre 
felelvén. Mi az érvek ismertetésébe, ily szűk he- 
lyecskén, nem ereszkedhetünk: annyit azonban 
megjegyzünk, hogy a homéri művek egysége, s 
maga Homér is mint szerző, megállhat: a nélkül, 
hogy öt amolyan Írogató, csiszolgató költőnek 
kellene képzelni. A tárgyakat, sőt részben a for
mát is, örökölhette előbbi dalnokoktól, s az igy
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nyert anyagot géniusza újjá teremthette, egygyé 
is olvaszthatta, a nélkül, hogy müvét szükségkép 
le kellett volna írnia, segítvén emlékezetét az is
meretes anyag, sőt az alak némi durványa is. Ily 
módon nem kell hozzá oly hihetetlen emlékező te
hetség, mint ha elejétől fogva soriul sorra az egé
szen újon költöttet meg kellett volna tartania el
méjében. Nem is von ez le semmit Homér gé
niusza nagyságából, valamint az újkori lángelme 
teremtő erejéből sem, hogy drámái anyagját 
holmi kész novellákból merítette. — Azután Bor- 
czy K. olvasta fel Madách Imre székfoglalóját: „a 
nőről, különösen aesthetikai szempontból.“ A kü
lönösen szó mutatja, hogy az aesthetikai szempont 
nem egyedüli, mely értekezőt e sok elmeéllel ösz- 
szeállitott értekezésben vezúte; annálfogva ha 
ember- és lélektani, társadalmi, népismei és törté
nelmi szempontokat, szóval a nő minden oldalról 
való felfogását találjuk benne: ez kitűzött czéljá- 
hoz képest történik, mely nem egyébb, mint hogy 
végül a nőt, mint költői és aesthetikai világunk 
méltán legkiválóbb tárgyát, mutassa be. — Végre 
a Szabó István fordította „Hesiodusról“ bírálói di
csérettel nyilatkozván, kiadását az akadémia esz
közleni fogja.

* Múlt vasárnap volt, mint említők, a magyar 
képzőművészeti társulat ez évi közgyűlése, gr. An- 
drássy Gyula elnöklete alatt. Az elnöki és titká
ri jelentés szerint, a sanyarú év és a kisorsolás nem 
kielégítő eredménye daczára, is szaporodást bir a 
társulat felmutatni, a mennyiben tagjainak száma 
a múlt évben 3C0-zal szaporodott, adakozások és 
alapítványok által pedig vagyona öregbedett, úgy
hogy fenállását és gyarapodását — a közönség re
mélhető pártfogása mellett — biztosítottnak te
kinthetjük. A határozatok közöl megemlítjük, 
hogy hg. Esterházy Pál egyhangúlag a társulat 
disztagjává választatott. — A társulat nyilvános 
felolvasásait, az előleges jelentés szerént, tegnap 
nyitá meg, az akadémia termében. Ez alkalommal 
Henszlmann, Orlai és Dallos tártának előadásokat, 
melyekre még visszatérünk.

* Tegnap és ma talán az egész müveit világ 
a Shakespeare-ünnepélyekkel volt elfoglalva; a 
mi kicsiny irodalmi és művészeti életünk is meg
hozta, a szokásos kifejezéssel élve, a maga „fö
vény szemét.“ A Kisfaludy-társaság megkezdte 
Shakspere-kiadását, melyről már szólottunk ; a 
szépirodalmi lapok egész Shakespeare számokat 
adtak, a színházban pedig tegnap adták a „Szent- 
Iván éji álmot“ (hihetőleg) ma ismétlik , holnap 
pedig Egressyt látandjuk az ő force-szerepében, 
Lear királyban, de nem tudjuk ki fogja Cordeliát 
adni Felekyné helyeit. De azért az ünnepély meg
volt és meglesz, s legalább nem adott okot annyi há- ! 
borúskodásra, mint Londonban.

* Gr. Nádasdy Ferencz, a lelkes Tamás ; 
testvére, a Nádasdy család (ez ágon) utolsó fima- j 
raaéka, Velenczében súlyosan megbetegedett, s j

már Pestre is táviratoztak egyik előkelő orvosért. 
De későbbi lapok azt az örvendetes hirt hozzák,
hogy már minden veszélyen kivül van.

* A Fehérvárott állítandó Vörösmarty - 
szoborra összessen 8559 frt 94 gyűlt be. A szo
bor mintázása 1500, Öntése pedig 6700 írtba ke
rül s igy a talapzatra csak 359 frt 94 kr marad, 
mi a költségre nagyon is kevés, igy hát uj adako
zásra fogják a közönséget felszólítani; remélhető, 
hogy a hátralevő kevés nem fogja a már kész na 
gyot késleltetni.

* A „M. S.“ bécsi levelezője szerint a bécsi 
kiállitás jövedelme 17-idéig 10000 forintot tett. 
Az uralkodó pár a kiállítást azelőtt való nap láto
gatta meg s gr. Zichy Edmund és a pénztárnál ülő 
három hölgy vezetése mellett szemlélte meg a 
szebbnél szebb ritkaságokat.

* A pesti bazar eszméje Debreczenben is 
viszhangra talált s a vásár alkalmával, e hó 26-árd 
nyílik meg.

* Beszélik, hogy az egyetemnél megüresült
történelmi tanszék betöltésére Szalay Lászlót fog
nák fölkérni. Minden egyetem büszke lehetne ily 
tanárra s igy óhajtandó, hogy e hír ne maradjon 
csak hír. ,

* A fekete-ardói régi templomban Árpád 
korabeli (?) falfestményeket fedeztek fél, a „P. 
N.“ szerént, melyeknek másolatait a szathmári 
püspök az akadémiának megküldte. A másolatok 
nem kis mértékben magukra vonják a szakértők 
figyelmét.

— Reinecke Fuchs a hottentotáknál. Ily czim 
alatt jelent meg egy könyv angolul, mely déli 
Afrika népeinek meséit és mondáit tartalmazza 
és ismerteti. Csaknem mindazon mese előfordul 
betonok, melyek a német „Rajnaszögi rókát“ neve
zetessé teszik, s melyeknek egyes töredékei, va
riadéi a magyar népnél is honosak. Csakhogy 
Afrikában a rókát a sakál, a farkast a hiéna he
lyettesíti. Érdekes az a mese kivált, mikor a sa
kál a szekérről halat hány le a hiénának, s majd
nem az történik vele, mi nálunk a rókával, a mint 
ezt már Heltai is megirta.

* Beküldetett szerkesztőségünkhöz: „A m. 
k. tudomány-egyetem személyzete 1863/ft évben,“ 
melyből kitűnik , hogy 41 rendes, 31 segéd- he
lyettes- és magántanár vezetése mellett a téli fél
évben 1831 rendes- és rendkívüli tanuló hallgatta 
a különféle tudományokat. Egyetemi jutalomtétel 
ez évben 10 tétetett föl, melyek jutalomdija Ösz- 
szesen 1680 o. é. forint.

* Szokoly Viktor „Lavater és Gall“ czimü 
munkát végzett be, mely nem sokára Hartleben 
kiadásában mégis fog jelenni. A „F. L.“ mutat
ványt is adott belőle s mint látszik érdekes törté
neti adatok és adomák fogják hitelesebbé tenni e 
kissé kétséges bizonyosságu tudományt.

* Emich Gusztáv humorisztikus „Krinolin 
naptárt“ fog kiadni a jövő évre. Hogy7 ki lesz szer
kesztője, vagy írója, nem beszélik.
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* Aigner Lajos, Kölnbe ‘artózkodó ha
zánkfia, ki könyvészeti munu...^odásiról lapunk
ból is ösmeretes, Garay költeményeit fordítja né
metre. A száz költemeinyt tartalmazó első füzetet 
már nyomatja is. Itt természetesen nem a mi, ha
nem a hogyan a főkérdés.

* Hugo Viktor Shakespeareröl irt, csak 
most megjelent könyvét Vajda János, mint mond
ják, már fordítja is magyarra.Hugo, mint tudva van, 
e müvet azért adta névtelenül ki, mert nem akarja 
hogy az ö neve Shakespeare ével egy lapra le
gyen nyomva. Ritka — s talán egy kissé comicus 
— szerénység.

* A drámabiráló választmány megint foga
dott el egy drámát, Szigligetitől; czirue „Nadányi“ 
öt felvonásban.

* A ,bécsi lapok értesülése szerént Kovács 
Lajos és Erkövy Adolf uj politikai napilapot szán
dékoznak rneginditni.

*Az Ifjúság Lapja szerkesztését jul. 1 -sejétöl 
fogva ténylegesen Remellay veszi át, mig az ed
digi szerkesztő, Szabó Richárd, csak a sajtóható
ság iránti felelősséget tartja meg.

* Feuillet „Montjoye^-ja, Deák Farkas 
forditása szerént, a jövő hó elején fog színre ke
rülni. A czimszerepet Egressy, a főbb szerepeket 
pedig Jókainé, Prielle, Feleky, Szerdahelyi adják 
benne.

* A rég hirdetett „Cancan a törvényszék 
előtt“ végre megjelent a budai szinházban. Elég 
kár. Rajkai F. J. ily férczmüvekkel bajosan szerzi 
meg magának a jó nevet; a szöveg Bourgoing is
mert adomájából, s az utána készült „Fandangó 
pöreu czimü hallétből van plagizálva elég szellem
telenül, elég konyhai stílusban és nyelven. A can
can apológiája ez, s tökéletesen méltó védett tár
gyához , s nálunk tulajdonképen értelme sincs, 
legfölebb, hogy pénzt szerezzünk és rontsuk el 
azt a kis jó Ízlését is közönségünknek, a mi a 
Dunanan és Pilulák özönvizéből megmenekült. 
Kérjük Molnár urat, inkább vegye elő azokat a 
darabokat s adassa hónapokig egyfolytában. In
kább azok, mint ez. Hogy R. F. J  ur törvényszol
gájával szóljunk: „Komoly a helyzet, melyben 
most vannak!“

* Tély Emilia, egykor a nemzeti színház 
tagja, külföldről, hol több évig tartózkodott, visz- 
szatért Pestre. Utoljára a rigai dalszínháznál volt 
szerződtetve. Mint mondják, a k. a. szívesen föl
lépne színpadunkon is, ha fölkérnék rá.

* Az „I. T.“-nak Írják, hogy Liszt Ferencz 
Pestre szándékszik, itt a lipótvárosi basilika javá
ra hangversenyeket adandó. Mintha lenne hát va
lami azon szállongó hírekből, hogy Pesten akar 
megtelepedni. Hozza isten.

* Külföldi híreinket egy egész Shakespeare- 
ujdonsággal — ma már ódonsággal — nyithatjuk 
meg, —- A londoni comité végre megállapodott,

hogy a Green-Parkban, Piccadilly mellett, nagy
szerű emlékoszlopot emel az ünnepeknek. — A 
frankfurti szabad német Hochstift üdvözlő levelet 
küldött a német nemzet nevében a stratfordi ta
nácsnak, az ünnepély alkalmából. A Shakespeare- 
müvek kiadóit pedig fölszólitá, hogy kiadványaik
ból két példányt küldjenek be hozzá, egyiket a 
költő szülőháza, másikat a frankfurti Goethe-ház 
számára. — Beck Adolf Münchenben igen jeles 
„Shakespeare életrajz“-ot adott ki, Rau Heribért 
pedig, mint majd minden irodalmi nevezetesség
ről, úgy Sh-röl is irt regényt, — de vége hossza 
nem volna, ha mind közölni akarnók az előkészü
leteket, melyek széles e világon az ünnepélyre té
tettek'; még csak annyit, hogy a bécsi és dresdai 
szinházak is szintúgy mint a mienk, a „szent- 
ivánéji álom“-mai ülik meg az „avoni hattyú“ há
romszázadik születésnapját.

* Ampére, a nemrég meghalt irodalom tör
ténész, csak nagyon távoli rokonai lévén, 30000 
frtnyi hagyományát müvei kiadására kívánja for- 
dittatni. Végrendelete végrehajtójául barátait, dr. 
Daramberget és de Loméniet nevezte ki, ez utób
bit melegen ajánlván az akadémia figyelmébe, azon 
székre, melyet ő üresen hagyott. Iratai közt egy 
„Alexandra“ czimü verses drámát és egy „Sz. 
Pál“ czimü költeményt találtak, s igen nagy elis
meréssel szólanak róluk. Van egy pár politikai 
színezetű vigjátéka és satirája is, melyek azonban 
a jelen körülmények közt nem kiadhatók.

* Az egész ó és uj testamentom most jelent 
meg chinai nyelven Culbertson Alberttól. Egyes 
könyvek már régebben is voltak ugyan lefordítva, 
de mint complet kiadás, ez az első a mennyei bi
rodalomban.

* Tietjens kisasszony a minap a nápolyi 
San Carlóban nem kapott annyi tapsot, a mennyit 
ő szeretett volna, sőt bizonyos éle3 hangok is hall- 
szottak. A tisztelt del hölgy erre úgy megharagu
dott, hogy a színpad elejére lépve fennhangon 
kezdte szép szavakkal feddeni a n. é. közönsé
get. De a sajtó és a közönség annyira üldözőbe 
vették e nagyon is művészies eljárásért, hogy vég
re kénytelen volt a „Patrie“ hasábjain hallgatói
tól bocsánatot kérni, kijelentvén, hogy a kemény 
szavak csak épen három vagy négy urnák szó
lották.

* Frankfurtban egy Faber nevű 24 éves len
gyel lépett föl Moor Ferenczben, III. Richárdban 
és Shylockban, s oly rendkívüli tetszésben része
sült, hogy Dawisonnal hasonlitják össze. Annyi
ban, igaz, már is hasonlít hozzá, hogy a színpadra 
lépte előtf három évvel ö sem tudott se írni, se ol
vasni.

— Lapunk mai számával küldetik 
szét a „Magyar költők arczképei“ VHI-ika; 
Baráti Szabó Dávid,
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UJ KÖNYVEK. *)

PESTMEGYE ÉS TÁJÉKA VIRÁNYA. Vezérfonal az f
e megyében vadon termő növe'nyek könnyű és biztos 
meghatározására. A tanuló ifjúság és a füvészet 
kedvelők számára irta Gönczy Pál, nevelő és tanár, a 
magyar tud. akadémia levelező s több tudományos 
társulat tagja. 8r. CXXXíII és 370 1. Ára fűzve 2 frt 
40 kr. (Ráth bizománya, Pest.)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns tudományos 
folyóirat. Szerkeszti és kiadja Erdélyi János. Nyol- 
czadik évfolyam, vagy új folyam, első éve. II. szál
lítmány. N8r. 97— 192 1. Ara egész évre 6, félévre 
3 ft.

SHAKSPERE MINDEN MUNKÁI- Fordítják töb
ben. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Tömöri Anasztáz 
költségén. (Ily külön czimmel is : SHAKSPERE 
SZÍNMÜVEI. Első kötet. OTHELLO. A SZENT
ÍVÁN EJT ÁLOM. Shakspere születése háromszázados 
emlékünnepére April 23 ; 1864.) 8r. 224 1. (Ráth bizo
mánya, Pest.) Ára 1 frt.

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. LXII és LXIII. füzet. N8r. 183—378 11. Ára 
egész évre 10, félévre 6 frt. (Emich nyomdája, Pest.)

A MAGYAR BIRODALOM TERMÉSZETI VISZO
NYAINAK LEÍRÁSA. A magyar t. akadémia meg
bízásából készítette Hunfalvy János, a magyar tud. 
akad. lev. s a m. természettudományi társulat r. 
tagja. Második kötet. (IV. V, VI. füzet.) 1—256— 
416 1. N8r. (Emich nyomdája,Pest.)

CICERO ÖSSZES LEVELEI, időrendes sorozatban. 
Fordította s magyarázó jegyzetekkel, mutatókkal 
ellátva kiadta Fábián Gábor, a m. t. akad. r. tagja.
A Kisfaludy-társaság pártolása mellett. Hetedik kö
tet. N8r. XIX és 304 1. Ára a 7 kötetes teljes mun
kának 14 frt. (Emich nyomdája, Pest.) 

TERMÉSZETTANI FÖLDRAJZ. A miveit rendek szük
ségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek dijával az 
akadémia által jutalmazott pályamunka. Irta Gre- 
guss Gyula. 9 kőnyomatú színezett földabroszszal • 
(Külön czim : TUDOMÁNYOK CSARNOKA. IV-ik 
kötet.) K8r. XV és 231 1. Ara 2 frt 80 kr. (Emich tu
lajdona, Pest.)

NÉPSZERŰ CSILLAGÁSZAT. A rn. t. akadémia által I 
a Magyar Hölgyek dijával koszorúzott pályamű. 
Irta Uollósy Jusztinián, benedekrendi áldozár stb. a 
m. t. akadémia lev. tagja. 111 fametszettel és 3 kő

*) H ogy ez állandó  rovato t m inél te ljesebbé tehessük, 
kére tnek  a  t. k iadó, ille tő leg  szerző u rak , hogy az ú jonnan  
m egjelenő m üvekből egy-ogy p é ld án y t, v ag y  legalább an n ak  
egész czim ét, hozzánk bekülden i sz íveskedjenek.

nyomatú csillagászati abroszszal. (TUDOMÁNYOK 
CSARNOKA. III. kötet.) N8r. 333 1. és IV. Ára 2 
frt 80 kr. (Emich tulajdona, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
L. J. Miskolcz. A küldemény itt van, köszönjük. A töb

bire más alkalommal.
M. G. Kúnszentmiklós. Szívesen. Csakhogy nem esik

hamar.
T. T. urnák. „A m. és végrendelet.“ Olvastuk : tehetség 

van benne : de a végrendelet módjában ne’ini bizarr- 
ság is, mely a komoly részszel nem olvad* elég hu
morosan össze. Hanem azért közölhetjük.

Megtört reményem, s társai. Nem közölhetők.
Május reggelén. Gyönge.
Múlandóság. Hányszor megénekelték már ezt, jól is.
A vadász lovag. Az eredeti bírhat érdekkel, de igy for

dításban nem látszik rajta.
IV. Tr. J. Nehezen válik a mostaniakból kedvünkre való.
Rögös űt és hosszú stb. Alkalminak elég csinos , de 

gyöngéi is vannak,
Kedvesem temetésén. Az érzés ellen nincs szavunk 

csupán a kifejezés ellen, mert az gyönge.
Boldog órák. Nagyon érzik rajta Iduna egyik verse.
Gvadalquivir. Közöljük, ha majd épen ily kicsira lesz 

szükség.
Sokat jártam. Nem találtunk benne saját vonást.
Isten költészete stb. Nagy hang, kevés tartalom.
A véres lant. Indokolatlan események.
A kikelethez. Primitiv versgyakorlat.
A túlbuzgó. Gyakorlatlan kéz müve.
Az ifjú ezredes. Zsenge kísérlet, de még nem oltárra 

való.
A két nővér. A fordítás jó ; eredetijét nem igen szeret

jük, de talán mások jobban. Meglássuk.
I*—ez népköltészet. Pár érdekes adat van benne, de a 

kidolgozás nem tetszik.
Teli Vilmos már rég a színháznál van. A mutatvány

nak nem bírtunk még helyet szorítni.

T A R T A L O M .
Shakespeare, Salamon. F. — Marie de Ventadour. 

(A közép korból.) Tóth E. — Signora Rozetti. Jósika J, 
— Ne szakaszd. . . Dalma. — Egy színésznő életéből. An
golból. Dallas Gy. — A színházi tanodáról, mely létre jő- 
ni készül. E.— R. — Külföldi szemle.— Kazinczy Gábor. 
Necrolog. — Vegyes. — Uj könyvek. —. Nyílt levelezés.

Teljes számú példányukkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1604. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ATALANOS MIVELTSEO

K Ó R É B Ó L .

E lő f i z 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.

(Vege.)

Mindezen színművészek egymás mel
let gyarapodtak, s nem állanak egymással 
ellenkezésben. — Francziaországban acle= 
rus, mely elejénte maga adott életet amy- j 
sterinmok által a szinmtívészetnek , nem
sokára az e művészetbe csúszott vissza
élések miatt gátlója s tilalmazója, végre 
elnyomója lett a színművészet ama kezde
ményeinek. Ott a színművészet traditiói- 
nak fonala megszakadt, hogy csak később, 
a XVII-ik században kezdje újra a költé
szet, a római classicusok utánzásával. El
lenkező történt Angliában. Ott a clerus 
mindig közelebb állott a nemzethez, s a 
helyett, hogy a szinészkedést elnyomta 
volna, jobbnak látta félig engedni az ár
nak, hogy annál biztosabban előmozdítsa a 
vallás érdekeit, s nemesebb irányt adjon 
magának ama kezdetleges művészetnek, 
így  Ion, hogy se az angol népiesen-vallásos 
dráma nem fajult el annyira, mint másutt, 
se a clerus és iskola meg nem szűnt fenn
tartani hagyományos jogait eme művészet
hez, mely általa ment át legbiztosabban és 
közvetlenebbül a nép vérébe. Angliában 
a clerus és iskolák szinészkedése a XVI-ik 
évszázban is, Shakespeare koráig tartott. 
Habár a reformatio kezdetével, VIII. Hen
rik idejében megszorittatott működésök, 
mindjárt utóda alatt föléledett, s a vallásos 
párt viszály ok közt az egyházi színpad hol 
a protestánsok, hol a katholikusok ellen 
intézte gányjait.

Ily sokoldalú részvét mellett a szín
társulatok már korán előállanak a britt föl
dön, s a nép, melynek a gyűlések, együt- 

l tes ünnepek, bennük a költészet és látvány: 
a lakmározáson kívül életszükségévé vált, s 
melynél a papság maga meg nem szűnt 
fölhasználni a nép ünneplési hajlamait s 
eleget tenni a mulatság szellemiebb kellé
keinek, korán talált kielégítést a színi elő
adásokban, mielőtt tulajdonképi irodalma 
lett volna.

Emlitém, hogy a vallásos szinm(íve
ket nemcsak papok adták elő. Már 1400-oti 
innen egészen a polgárok és mesterembe
rek kezébe került előadatásuk. — Ugyan
azon század vége felé, II. Richard alatt, 
(körülbelül I. Mátyás magyar király korá
ban,) már voltak angol szín társaságok, a 
hatalmasabb angol lordok szolgalatjában, 
kik a várak nagy termeiben mulattaták a 
vendégeket azon moralitásokkal, melyek 
szüneteiben a bolióczok tették változatossá 
az előadást. Ezen színészek, fizetett szolgái 
úgyszólván cselédei voltak a főuraknak ; 
de engedély mellett bevándorolták az or
szágot, s nemcsak más nagy urak termei
ben, hanem a városok tanács- és czéli-há- 
zainak termében is tártának olykor előadá
sokat. Gyakran egy-egy minden oldalról 
körülzárt négyszögü udvaron, szabad ég 
alatt játsztak, melyen a színpadot a nem 
alantabb álló nézőhelyektől csak egy kis 
korlát választotta e l ; s az aristocratia által

35
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fény űzési divatból tartott szinészek a vá
sári néptömeget mulattaták, — hogy más
kor meg a király előtt játszsznak.

Még azonban állandó színház nem 
volt, Erzsébet királynő idejéig. 1570 körül 
állítják Londonban az első állandó színpa
dot Leicester lord színészei egy világivá 
tett kolostorban, mely egykor a Domokos 
rendbeli „fekete barátoké“ (black friars) 
volt, ott hol közelebbi időben a világhirla- 
pot, a ,,Times“-t nyomtatják. — A színé
szet ekkor a maga lábán állott s a közön
ség részvételén kívül alig szorult más párt
fogásra, mi azonban szintén megvolt a na
gyok részéről. 1578-ban már nyolcz szin- 
ház volt Londonban, melyek száma 1610-ig 
tizenegyre emelkedett, mi mutatja, mily 
életszükséggé vált a dráma.

Az angol színművészet csaknem egé
szen az angol nemzeti életből nőtte ki ma
gát, — valamint a drámairodalom is ez 
alapon tette nevezetesebb kísérleteit. — - 
Már a mysteriumok és moralitások közben 
előadott kis mutatványok (melyeket közbe
szőtt játékoknak — interlude — neveztek,) 
az angol leleményességnek nyilának tért 
s különösen a bohóczkodások (melyek ne
ve „jig“ volt), angol tőrül szakasztott, 
bár durva előadások voltak. E bohózati 
elem elválhatlan volt már régi idők óta a 
legkomolyabb előadásoktól.

De nevezetes kezdemény történt az 
önálló nemzeti drámairásra is. A nemzeti 
balladák színművekké kezdtek alakulni. A 
rabló hős, Robin Hood és a „szép Marian
na“, valamint a „Fa-ló“ (Hobby-horse)ked
ves darabjai lőnek a közönségnek, s átalában 
más műveket is gyakran kevertek angol 
népballadákkai.

Mig némely m ás, gazdag költői erű 
nemzeteiméi a balladák, az egyes regék, 
melyeket a rhapsodok előadnak, nagy epo- 
sokká idomulnak: az angoloknál egyenesen 
a drámának szolgáltattak nemzeti tárgyat 
és nemzeties inspriratiót.

Azonban még Erzsébet idejéig nem 
volt művészi dráma, — csak oly színi elő
adások, melyekben egyfelől a komoly er
kölcsi leczkézési irány, másfelől a bohócz- 
kodás egymástól különválva tarka és vál

tozatos látványok vegyülete volt. Mielőtt 
a nemzeti dráma elemei megfelelő formát 
nyerhettek volna, komoly veszély látszott 
fenyegetni a kifejlődhetést. VlII-ik Henrik 
udvarában s méginkább később Erzsébeté
ben a latinos Ízlés komoly invasiót tett a 
felsőbb körök műveltségére.

Az olaszos pásztori költemények, Pe
trarcát utánzó sonettek s Bocacció féle no
vellák lettek divatosokká az udvarnál, a fel
sőbb körökben, s ilyenek által nyertek ko
szorút a költők. A pompaszerető V ili. Hen
rik kedvelte a látványokat is ; de az ünne
pélyeken a görög mythologia és az idyllek 
pásztorainak ruhájába öltöztek az ünnep 
szereplői. 1520-ban VIH. Henrik előtt Plau
tus egy vigjátékát játszták el. Erzsébet ki
rálynő alatt Terentius és Euripides művei 
kerülnek színre s Seneca minden tragoediái 
angolra fordittatnak előadás végett. Kevés
sel Shakespeare föllépte előtt, 1568-tól80-ig*, 
tizennyolcz mythologiai tárgyú és klasszi
kái színművet játszanak el Erzsébet ndva 
ránál.

Támadtak már klasszikái modorban 
iró eredeti drámaszerzők is, kik nenn 
csak tárgyukat, hanem a formát is, —  
a mennyire tudták, a hajdankortól kölcsö
nözték.

Azonban, habár az udvar ügyekezett 
klasszikái műveltségű lenni, a népnek egy
kori kedvelt műveit nemhogy le bírta vol
na szoritni, hanem maga az udvar is a 
klasszikái élveket gyakran váltogatta a nép 
előtt játszott látványokkal s „Robin Hood“ 
meg nem szűnt „Cambyses“ mellett a 
színtársulatok repertoirejában maradni. — 
A klasszikái formák és finnyás Ízlés, mely 
Francziaországban a nemzeti költészetet 
lielyettesité, későn érkeztek Angliában ar
ra, hogy diadalmaskodhassanak. A klasszi
kái drámák befolyása nem tett kárt. A 
Shakespeare! közvetlenül megelőzött drá
maírók használtak ugyan hajdankori tár
gyakat, némileg engedtek a nyelvnek és 
külformának;de egészen mássá alakiták őket, 
mint ama forma hozza magával. Az idő-és 
hely-egység nem tartatott meg. A művekbe 
a legnagyobb anachronismusokat szőtték. 
A közönség nemhogy megbotránkozott



volna, hanem saját ízlésével megegyezőnek 
találta, hogy a syracnsai „ Damon11 egy is
mert angol balladát énekeljen el a barátság 
dicsőítésére, hogy Venus és Cupido mellett 
az angol bohócz és bakó szerepeljen.

Közönségnél és íróknál nem a külső 
valószínűség, nem a külső forma kereked- 
sége, hanem már is a változatosság s a jel
lemek hű rajza volt az uralkodó szabály.

De mind azon elem , mely az angol 
színpadot és irodalmat nemzetivé tette, nem 
volt képes magában formát adni neki. A 
nemzeti művészetnek és költészetnek, hogy 
a tökély magasbb fokára emelkedhessek, 
szüksége van idegen érintkezésre is. Az an
gol drámának pedig az idegen érintkezés
re az adott alkalmat, mi a francziáknál és 
olaszoknál elnyomá a valódi nemzeti és 
népi költészet elemeit. A classicus tragoe- 
diák, melyeknek a francziák utánzóivá let
tek, az angoloknál arra szolgáltak, hogy 
megtanítsák a nemzeti költőket, miként le
het kerekebb formát, nagyobb egységet, 
több emelkedést adni azon nyers drámai 
anyagoknak, melyekben a költészet és drá- 
maiság oly sok eleme mintegy készen kí
nálkozott. — Volt egy másik idegen példa 
is, mely befolyást gyakorolt az angol szin- 
irodalomra: a spanyol dráma, mely a cso
dás és kalandos által kívánt tetszeni, s mely 
bonyolodottabb meséjével mintegy ősapja 
a mai úgynevezett intrigás-vigjátékoknak és 
drámáknak. A csodás és kalandos Angliá
ban a históriai adatokon épült elemek mel
lett szintén befogadtatást nyert.

Már Shakespeare előtt, a görög és ró
mai mythologiából s történetirókból vett 
tárgyakon kivtíl, kezdék földolgozni az an
gol krónikák némely episodjait, egy-egy 
romance-ot vagy ismert balladát; már ő 
előtte megalakul bizonyos drámaírói stil, 
divatba jön római mintára, de a germán 
nyelvek természetével egyezoleg is, ajam- 
bus; — föl kezdik dolgozni az olaszos no
vellákat, a bohózatok és vígjátékok számá
ra a közélet festésére adják magukat, s 
élénk drámairodalom kezdődik; de a nél
kül, hogy a valódi tragoedia és vígjáték, 
úgy mint Shakespeare megteremté, meg 
volna még.

Shakespeare, mint magyarázói mond- 
! ják, kevés jót tanulhatott elődeitől a drá- 
I mairás oly tökélyre emelésében, minőre 
' keze alatt emelkedett; de nyilvánvaló, 

hogy meg volt törve számára az ut mind a 
színészetben, mind a drámairodalomban; s 
valamint müveinek egy részére nézve áll, 
hogy tárgyukat félig költői átdolgozásban 
másoktól vette, ső  csak mesteri kézzel újjá 
alkotá, úgy müvei formájára nézve is két
ségtelen, hogy már a közízlésben s a nem
zeti költészet irányaiban, a szinpadi divat
ban készen voltak mindazok az elemek, 
meg voltak téve azon előleges kísérletek, 
melyekből helyes megválogatás utján a vi
lágirodalom számára merőben űj formákat 
alkotott. Az angol színpad története az, 
melynek meg nem szakadt traditióiból a 
keresztyén civilisatiónak a görögétől for
mára, szellemre és tartalomra nézve elütő 
drámája előállott.

A civilisatio mindennemű eleme, s vele 
a költészet mindennemű formája egy pont
ban folyt össze, Erzsébet királynő Angol
országában. Az emelkedő jóllét, mely akkor 
egy embernyom alatt még az alsóbb nép
osztályok közt is soha sem sejtett haladást 
tőn, a Spanyolország elleni nagy küzdelem
ben való mérkőzés, mely az angol nemzet
nek egy fiatal óriás erőérzetét adta meg, a 
szellemi téren is jóllétet és hatalomérzetet 
állított elő. A középkor küzdelmeinek vá
lasztó vonalán s az újkor nagyszerű re
formjának korában, a többi európai álla
mokhoz hasonlítva belső békében, az angol 
nemzet a virágzás korát élte, — s ily föld
ben, a nemzeti szellem tenyésztő melegén, 
s a civilisatio annyifélekép termékenyítő 
hatása alatt természetesebb, hogy épen An
gliában állott elő az újkori civilisatio leg
nagyobb és ennek szellemét legjobban ki
fejező költője, mint Európa bármely né* 
pének kebelében.

Shakespeare annyiféle hatások köze
peit is, melyek müvein is megismerszenek, 
önálló, senkit sem utánzó szellem maradt.

! Úgynevezett históriai müveiben az angol 
drámának egy régibb formáját nemesité és 
kerekítette ki; a tragicum mellett a vig 

i elemek, s átalán a tragicum és comicum
35*
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külön nem választása megvolt, durvább 
alakban és egybe nem olvasztva, már a 
mysteriumok és a moralitások közébe szőtt 
bohóságokban, s átalán Shakespeare bohó- 
czai és tréfásan elmés párbeszédei eredeti 
angol termények ; melyeket azonban ő mű
vészi ügyességgel sző' műveibe s emeli álta- 
lok az egész dráma hatását. Használja ne
hány vigjátékában a spanyolos romanticát, 
szeszélyességet és csodásságot; de szintén 
művészi értelemmel vagy ösztönszerüség- 
gel. Az újkori dráma megalkotásában sok 
oldalról tanult, de művészi érzékkel jártéi, 
— s innen van, hogy bármely oldalrul 
vizsgálják, mindennemű költői oskola talál 
benne valamit a magáéból, a nélkül, hogy 
egyik is magáénak nevezhetné. Gervinus 
helyesen jegyzi meg róla, hogy a középkori 
kalandos, csodás romanticával összehason
lítva — antik költő', az ókori classicusokkal 
szemben modern, a franczia drámaírókkal 
szemben a természet, egykorú és eló'bbi 
angolokkal összehasonlítva a cultura em
bere, a spanyol tiindéres és a lovagias ille
met megtartó költők ellenében realisticus, 
az angol humoristákhoz képest idealisticus. 
Müveit egyszer öntudatlan sugallatból hisz- 
szíik származónak mint a népdalokat, más
kor teljes öntudatu műköltészetre ismerünk 
bennök. Látván, hogy tárgyait a tapaszta
lásból veszi s természenhiven festi, naiv 
költőnek tartjuk; de látván, mennyire át
hatja a költő saját érzelme: sentimentalis 
költőnek vélnek. Mindennemű költői nem
ből és fajból a jó megvan nála, s mindenik 
hibáit kizárja.

Annyiféle oldalról s oly mélyre ható
kig egy költő sem festette tán az embert, s 
elfogulatlansága és úgyszólván pártatlan
sága mellett határozottabb erkölcsi meg
győződés nem található egyr költőnél is. 0  
a bűnt, erényTt a maga nyelvén, leplezet
lenül s oly erőteljesen állítja elénk: hogy 
mint nézők a rokon- és ellenszenv dolgá
ban egy pillanatig sem vagyunk ingado
zók, nem is említvén a végső elégtétel méty 
igazságát s a nemesis kérlelhetlen követ
kezetességét. Az ember életének titka jelle
mében rejlik, s az erkölcsi minőség dönti 
el sorsát: ime ez az elv, melyret a görög

tragoedia „fatuma“ helyett alkalmaz művei 
alkotásában tragicus cselekvényeiben. — 
Az emberi természetet a maga valóságában 
festvén, teljes igazságot tett uralkodóvá 
megragadó rajzaiban.

Ily önálló lélek, ily teremtő erő elő
állása annyival titokszerűbb, mivel a nagy 
ember életéről igen kevés külsőséget s 
majd semmi lényegbe vágót nem tudunk. 
Mint Guizot megjegyzi, olyan e szellem 
ránk nézve, mint setét éjjel a tengerparti 
világitó torony, melynek csak fényét lát
juk, de nem az alapot, melyen emelkedik.

Számos életirói más-más conjecturá- 
kat hoznak föl Shakespeare életéről, — 
tényt minél kevesebbet. Hogy 1564-ben 
született, fiatal korában megnősült s szintén 
fiatal korában odahagyá szülötte földét 
Avon-Stratfoi’dot hogy Londonban színész
nek álljon be a blackfriarsi állandó szín
házhoz 1584-ben, vagy 1585-ben, — s ott 
másodrendű szerepekben játszott; hogy 
nemsokára a felsőbb körök által kedvelt 
irodalmi nemben, a sonettekben próbálta 
meg erejét s szerzett nem kis irói hírnevet, 
s mások drámáinak átdolgozásával tett kí
sérletet, melyeket kezdői tehetsége nem 
volt képes megmenteni a feledéstől, — ezen 
s ezekhez hasonló tények teszik fiatalkori 
életrajzát. Eredeti művei közt említik „Ve
nus és Adonis“, valamint „Lucretia“ czimíí 
költői beszélyét. Mindezek Írásának ideje 
bizonytalan s életirói meghasonlanak né
mely első korbeli drámáinak hitelességén 
is, egyik neki, másik másnak tulajdonítván 
a müvet. Többnyire tagadják, hogy „Pe
ricles“ az ő műve volna, s némelyek kétség
be vonják, hogy Vl-ik Henriknek mind 
három részét ő irta. Bizonyosnak állítják, 
hogy 1595-től 1599-ig irta „Romeo és Ju
liánt, „Hamlet“-et, „János király“ t, „II. 
Richard “-ot, a két „IV. Henrik “-et és „V. 
Henrik “-et, valamint egy-két vig játékát. 
1599-től 1605-ig többnyire vígjátékokat 
szerzett s V ili ik Henriket, melyet alkalmi 
miinek tartanak. 1605-en kezdve Írja leg
nagyobb tragédiái nagy részét: „Lear-“t, 
„Macbeth“-et, „Julius Caesar“-!, „Anto- 

! nius és Cleopatra“-!, „CorioIan“-tés „Othel- 
i lo“-t. Az első korszakban többnyire histo-
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riai műveket ir, az utolsó egészen a tulaj- ! 
donképi tragédiáknak van szentelve.

A históriai művek, melyeket akkor 
egyszerűen „históriákénak neveztek s az 
angol krónikákból vettek, még pedig 
azon kérkedéssel, hogy a színpad bennök j 
mindent a történethez híven mutat fel. már

'  r r  I
húsz évvel Shakespeare előtt divatoztak. O 
a nem elég szabatos formán kezdi, engedve 
a közízlésnek, s ámbár e részben is kitűnik 
alkotó ereje, csak az utolsó korszakban 
emelkedik a valódi tragédiáig.

Shakespeare művei roppant hatást 
tettek a maga idejében, s o a közös nyere
ségre és veszteségre fenntartott állandó 
színháznak is részvényese lévén, vagyo
nos emberré vált. Habár voltak a fórnak 
közt hatalmas pártfogói és barátai, a színé
szet megvetettebb foglalkozás volt, hogy- 
sem a közelismerés társadalmi kitünteté
sekben is részesíthette volna. 1613-ban 
vagy 1614-ben, nem tudni mi okból, oda- 
hagyja Londont, s szülötte városába vonul, 
hol már az ősi kis birtokhoz, maga keres
ményéből, újabb fekvőségeket vásárolt. 
Születése napján, april 23-ikán, 1616-ban 
múlt ki, úgy látszik rövid betegség után. 
— Emlékszobra sírja felett áll máig is, s 
mivel kövére az vésetett, állítólag saját vég
rendeletéből, hogy „átkozott legyen, ki e 
hamvakat háboritni merészli“, nem költöz- 
tötték át „Westminster“-be, az angol nem
zet elhunyt nagyjainak Pantheonába.

Shakespeare példája nagy irodalom- 
történeti tanulságot foglal magában, me
lyet a fentebbiekben ki akaránk tüntetni. 
Azt, hogy a nemzeti költészet csak saját ke- 
belébó'l, saját fejlődése folytán teremthet va
lóban nemzetit és nagyot, mely a világiro
dalomban is számot tesz.

De hogy egyszersmind az önállón fej
lő nemzeti költészet bármely ágára nézve 
nemhogy fölösleges volna a külföldi iro- 

i dalmak némi befolyása, hanem épen ter- 
j mékenyitőleg hat, — s még oly nagy te

remtő lélek is mint Shakespare, a szellemre 
nézve a nemzeti szellemből, a formára néz
ve egy részben a külföldi formákból vett 
inspiratiót és oktatást.

A művelt világ minden nemzete mél
tán ünnepli az európai uj civilisatió tán 
legnagyobb költőjét; méltán ügyekszik ta- 

! tanulni a nagy mestertől; de hiba volna 
azon tulságba esni, hogy őt oly mérték
ben akarjuk magunkévá tenni és magun
kénak nevezni, mint a szomszéd németek 
egy része akarja. — ő k  szójátékot űzve 
a „germán“ elnevezéssel, félig magokénak 
tartják. Azt hiszszük, nem inkább övék 
Shakespeare, mint lesz a mienk, midőn oly 
kielégítő fordításban részesül, mint aSchle- 
gelé, (kinek fordítását hiba összetéveszteni 
az eredetivel,) és drámairodalmunkra nézve 
ezutánra is a legüdvösebb tanulmány Sha
kespeare marad.

SALAM ON FERENCZ.

KÉSŐ ÉJJEL. . .
Késő éjjel, ha fut az álom 
És nyugtot sehogy nem lelek:
Az éjnek titkos susogása 
Elö-elö hív tégedet.

Es félkönyökre dűlve nézlek, 
Kérdem és várom mit akarsz —
S miről hivém hogy rég elmúlt már: 
Elkezdődik a régi harcz.

Karod kitárod, szemed lángját 
Felém lö veled szilaj on — —
Mosolygj, mosolygj, csak ámíts, csábíts, 
Bóditó, kínzó angyalom.

Jövel felém te, a kit ébren 
El úgy sem érhetek soha ;
Te szívem gyötrő vergődése,
Égő sebeim balzsama!

Mi szép vagy ! oh még szebb mint egykor; 
Szebb léssz te, mindig ékesebb -  
Mint égi jegy, mely óvrül évre 
Ragyogóbb, fényesb, teljesebb!

TOLNAI LAJOS,
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S I G N O R A  R O Z E T T I

(Vege.)

Január 10-én 1858. |

A hírességnek is vannak árnyoldalai 
-  főleg oly egyéniségekre nézve mint én, 

kik inkább szeretik a csendes házi életet 
a nagyvilág nyugtalan fényénél.

Nem telik el nap, hogy meghívásokat 
ne kapjak, ebédekre, estélyekre, bálokra; 
Írnokot kellene tartanom, csak hogy felelni 
győzzek e levélkékre. Nem szükség mon
danom, hogy e feleletek többnyire taga
dók. Se kedvem, se erőm nincsen annyit 
járni-kelni. Háromszor, olykor négyszer- 
ötször egy héten fel kell lépnem, s nem 
egyszer tökéletesen ki vagyok fáradva, tes
tileg s lelkileg.

Szabad estéimet itthon szeretem tölte
ni, leányommal s Lenkével, pár meghitt 
barát társaságában.

Nem vágy ok a nagy világra s annak 
bókjaira s hódolataira. Elég jut nekem eb
ből a próbák s föllépések alkalmával. Bár 
tiltva volna, hogy idegenek, olyanok kik
nek ott nincsen dolguk, a színpadra jője- 
nek s a szegény énekesnőket űzőbe vegyék 
szemtelen hízelgéseikkel, melyektől az em
ber vére fölforr.

Gyakran eszembe jutnak most Bara- 
nyiné szavai, midőn előtte azon kívánsá
got fejeztem ki, hogy énekesnő lehessek. 
Isten mentsen! kiáltott föl a nevelőné — 
remélem jobb sorsod leencl az é le tben!

Igaza volt a jámbor nőnek ! szomorú 
sors az, melyre férjem könnyelműsége kár
hoztatott !

Két bankár, három agent de change, 
egy báró, két vicomte és egy herczeg un
tattak már szerelmi nyilatkozataikkal. —- 

* Egy marquis s egy gróf nevűkkel s kezűk
kel is megkínáltak — de ezek szegények 
voltak mint a templom egere , s azt gon
dolták alkalmasint, hogy jó lesz ingyen 
élősködni az énekesnő szerzeményéből, —- 
hiszen boldog lehet az efféle hányt-vetett 
művésznő ha jól hangzó nevöket bírja!

Alig tudtam miként feleljek ez embe
reknek, alig bírtam legyőzni haragomat, 
mély megvetésemet!

Van-q valami külsőmben, megjelené
semben, magam viseletében mi őket e nyi
latkozatokra följogosítja? Nem, nem! csen
des és komoly vagyok -— csak any- 
nyit beszélek a mennyi épen kell ; nem 
fogadom el az ilyféle emberek látogatásait, 
s csak a színfalak mögött, hol ki nem ke
rülhetem őket, állok velők szóba.

Mihelyt eleget tudok félretenni, hogy 
nyugodtan elélhessek s leányom sorsa biz
tosítva legyen, vissza vonulok és soha 
soha át nem lépem többé a színház kü
szöbét.

Szerencsémre az impresario becsületes 
ember, s a mellett házas és családatya. 
Megismerkedtem nejével, leányaival; — 
kedves, művelt család. Gyakran látjuk egy
mást, hol az impresario szállásán, hol az 
enyimen. A karmester is sokat időz nálam, 
úgy hiszem valami vonzza őt házamhoz — 
de e valami nem én vagyok!

Január 22-ikén, 1858.

Tegnap este Anger nem volt a szín
házban, szokott helyén — először mióta is
merem. Különös, mennyire nélkülöztem 
e barátságos arczot — az egész terem üres
nek látszott — pedig tömve tele volt.

Ú gy tetszik nekem, mintha roszabbul 
énekeltem volna a szokottnál , bár a taps
vihar az ellenkezőről látszott tanúskodni.

Nem tudom mi lelt, de nyugtalan, 
kedvetlen valék —- az ének kifárasztott, a 
zene elvesztette vonzerejét •— szivem ren
detlenül dobogott. Roszul is aludtam, s ma 
fáradt vagyok—- csak meg ne betegedjem!

Ma este szünidőm van — nem kell 
föllépnem; örülök neki s annak is, hogy 
az orvos alkalmasint hozzám fog jönni; 
beszélek vele — talán adhat egy kis jó ta
nácsot.
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Január 23-ikán, 1858.

Ah! minő buskomoly vagyok ma — 
nem tudom mit adnék érte, ha nem kellene 
föllépnem; de ki nem kerülhetem. Mi, sze
gény színészek valódi rabszolgák, vagyunk, 
kiknek akarata nincsen. Akár tetszik, akár 
nem, helyt kell állnunk a szokott órában, 
s gyönyört szerezni a színházi közönség
nek, ez arany bálványnak, melynek hódo
lunk.

S e szeszélyes ezerfejü bálvány nem 
egyszer tapsol, mikor nincs miért, s közö
nyös marad, mikor minden eszünket meg
feszítjük , csak hogy tetszését megérdemel
hessük.

Aztán olykor hódol a középszerűség
nek. mig a valódi érdemet mellőzi.

De ma mindent feketén látok — ne
kem épen nincsen okom s jogom a közön
ség ellen panaszt emelni — hiszen kedven- 
cze vagyok s érdemem fölött kényeztet.

Hagyjuk félben az Írást — holnap ta
lán jobb kedvem lesz.

Vajon Anger ott lesz-e ma estve szo
kott helyén? talán elébb nálam is teend 
egy kis látogatást.

Január 24-ikén, 1858.
Mi ez? az orvos zártszéke a színház

ban tegnap ismét üres volt — mi lehet en
nek oka?

Megtudhatnám ha hozzá küldenék — 
de nem — van egy hang keblemben mely 
ezt tiltja; — ha ő ily sokáig távol tud ma
radni tőlem, miért adnék én életjelt? Oh, 
arra igen büszke vagyok.

De mit is bajlódom oly sokat ez em
berrel? hiszen se rokonom, se régi ba
rátom. Alig pár hónapja hogy ismerem, s 
ha Párist elhagyom elébb=utóbb, talán 
soha sem látom többé életemben.

Gyermek vagyok, huszonhárom évem 
daczára, valódi gyermek, hangyából is ele
fántot csinálok.

Nincs-e elég valódi bajom az életben, 
hogy még kép: élt bajokkal is gyarapítsam?

Január 25-ikán 1858.

Tegnap este, midőn a színpadra lép
tem , első tekintetem az orvoséval találko

zott , ki ott volt szokott helyén. Halvány
nak , fáradtnak látszott, de a régi mosoly- 
lyal üdvözölt. —- Nem tudom mi kapott 
meg, de kevésbe múlt, hogy roszul nem 
lettem , s pár másod perczig azt hittem, 
hogy nem fogok énekelhetni. De össze
szedtem magamat, s mihelyt az első han
gokon átestem, kedvem, bátorságom visz- 
szatért, s jobban énekeltem mint akár
mikor.

A közönség tapsviharral üdvözölt, 
mely az egész előadás folytán nőttön nőtt, 
s az utolsó fölvonásban oly zajos és hosszas 
Ion, hogy darabig nem folytathattuk az 
előadást. Az impresario magán kívül volt 
örömében, müvésztársaim vonásaiban irigy
ség küzdött az erőltetett m osolylyal, s én
— gondolkozóba estem.

Mi hatott annyira kedélyemre ? — mi 
ruházott föl kettőztetett tehetséggel s erő
vel? — miért vonultak el egyszerre a le
vertség és buskomolyság ködfátyolai, és 
sütött ki, egész fényében, a boldogság nap- 
sugára ?

Egy ember jelenléte mind ennek oka?
Ha ez igy van, akkor — ah istenem

— akkor én szeretem  ezt az embert!
Mennyi gyönyör, s egyszersmind 

mennyi kin rejlik e szóban: szere tn i!  — 
szeretni és szere tte tn i!

Jaj nekem! nő vagyok s anya — s 
eddig nem tudtam még mi a szerelem! 
Most pedig, mikor tudom, mikor ismerem 
e mennyei boldogságot, mikor szivem min
den lüktetése az övé, csupán az övé — 
most — le kell mondanom e boldogságról, 
vissza kell lépnem a paradicsom ajtajától, 
melynek küszöbén állok — hiszen nem  v a 
gyok többé sza b a d !

Férjem  van — s ha elhagyott is , ha 
megfelejtkezett is kötelességeiről, nekem, a 
nőnek s anyának, nem szabad példáját kö
vetnem.

Oh atyám ott főn az égben’! adj erőt, 
adj elszántságot! jelöld ki az ösvényt, me
lyen haladnom k e ll!  haladnom szabad!

Csengetnek — ő az! érzem — tudom!
— bátorság, gyönge szivem! — bátorság 

: és erő!
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Előérzetem nem csalt — ő lépett szo
bámba.

Most négy napja, mikor már a szín
ház küszöbén volt, utána jöttek, hogy men
jen falura, súlyos beteghez. Ideje sem ma
radt átöltözni, s úgy a mint volt, fekete 
frakkban és sárga keztyüben ült kocsira, 
mely készen állt, s ment a vasút állo
máshoz.

Mikor betegéhez érkezett, ez a halál
lal küzdött, s három napot s éjét töltött 
ágya mellett, mig végre sikerült őt meg
menteni.

E szerint visszatérhetett Párisba, azon 
boldogító öntudattal, hogy egy kétségbe
esett nőnek adta vissza férjét, gyermekei
nek a szerető atyát.

Mily szép, bár nehéz, egy orvos hiva
tása !

Mikor Párisba érkezett, már hetet 
ütött az óra — első dolga volt öltözködni 
s a színházba menni.

Vajon ő is szeret-e engem ? — szavai 
egyszerűek valának, de hangja oly benső 
— tekintete oly — —

De minek gondolkozom erről? — mi 
lehet nekem az ő szerelme ? — tiltott gyü
mölcs, mely után nem szabad vágynom.

Bár ne szeretne — miért szenvedjen 
ő is mint én ? — és mégis — a meggyő
ződés, hogy az kit szeretünk viszonozza 
érzéseinket, oly édes — oly boldogitó!

Önző! — tehát Őt is azon szenvedé
sekre szeretnéd kárhoztatni, melyek saját 
kebledet betöltik?

Nem — ezt nem szabad tennem! — 
hideg leszek iránta és közönyös, hogy szi
vében elfojtsam a lángot, mely az enyimet 
emészti.

Hiszen csak pár hónapig tart még a 
küzdés, és mindennek vége lesz ! Elhagyom 
Párist örökre!

Február 3-dikán, 1858.
Mily könnyű azt mondani: hideg le

szek! s mily nehéz e szándékot kivinni 
ha szeretünk.

Érzem, hogy legjobb akaratom mel
lett sem valék képes oly hideg, oly rátar

tó lenni mint szeretném — és mégis meg
sértettem, elszomorítottam Angert magam- 
viselete által, s ez oly igen-igen roszul 
esett!

Mily gyönge, mily szeszélyes vagyok! 
hiszen ezt akartam, s most midőn jól-roszul 
elértem a mit kívántam, busiílok, mint a 
vásott gyermek.

Ennek nem szabad igy lenni — igye
keznem kell több erőt, nagyobb elhatáro
zást fejteni ki e gyönge szívben, mely nem 
akarja magát szerelmétől s boldogságától 
megfosztatni.

Oh! miért, miért engedtem szegény 
Berkeszi s Baranyiné rábeszélésének — 
miért mentem Radnótyhoz — hiszen tud
tam, éreztem hogy nem szeretem. Ha ak
kor több önállósággal bírok, most szabad 
vagyok — szabad! s annak adhatnám ke
zemet ki szivemet bírja! — De mit beszé
lek — hiszen ha életem más fordulatot 
vesz, ha Pesten, Magyarországon maradok, 
ha Párisba nem jövök, nem ismerkedem 
meg Angerrel — oh, nem nem! inkább 
szenvedni mint őt nem ismerni!

Márczius 19-én, 1858.

Hetekig nem valék képes tollhoz 
nyúlni — oly bus, oly levert vagyok. 
Szenvedek — ahhoz szokva vagyok, a sors 
nem kényeztetett el — de azt, kit szere
tünk, szenvedni látni, s tudni hogy mi va
gyunk oka fájdalmának, érezni hogy 
egyetlen szavunk képes volna fájdalmát 
megszüntetni, s e szót kimondani nem mer
ni — oh! ez fölemészti erőnket.

Anger csakhamar észrevette hidegsé
gemet; s tapasztalván, hogy ez nem múló 
szeszély, hanem állandó elhatározás: vissza
vonult némileg, bár látszik rajta, mennyi
be kerül neki e visszavonulás. Ö, ki mindig 
oly nyugodt, oly vidám volt, kit minden 
érdekelt, ki mindenben élénk részt vett, 
most komoly, szótalan, szórakozott. Arczá- 
nak egészséges színét beteges halványság 
váltotta fe l, s hangja sem a rég i; ezelőtt 
tiszta és csengő volt— most tört és rekedt.

Ritkán jő hozzám, s ha együtt vagyunk, 
társalgása feszes és erőltetett.

Ezelőtt kereste — most kerüli az alkal-
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mat velem találkozni vagy pár perczig 
egyedül maradni, s ha ez mégis megtörté
nik, fájdalmas elfogultság tükrözi magát 
vissza vonásain.

Csak este a színházban van mindig 
régi helyén, mindig a régi érdekkel kisérve 
előadásomat. — Ezek legboldogabb óráim. 
A szerelem, mondhatnám a szenvedély, 
mely csordultig tölti be szívemet, kiárad 
énekemben, játékomban; s távol attól hogy 
ezáltal kifáradjak, könnyebbülést érzek — 
olyan vagyok mint az, ki kénytelen álar- 
czot viselni, midőn ezt pár perezre leveheti 
arczárói.

April 16-án, 1858-

A sír szélén álltam — s neki, neki 
köszönhetem életemet! — Az nap este, mi
dőn utoljára irtani pár sort e lapokra, már- 
czius 19-dikén fölléptem ismét Luciában.

Azon jelenetben, midőn Lucia megő- 
rül, elragadtatva szerepem által, vigyázatla
nul közeledtem a gázlámpákhoz a színpad 
elején, s egyszerre, könnyű fehér öltönyöm 
lángba borult.

Fölsikoltottam, s engedve ijedelmem
nek, futásnak akartam eredni. E pillanat
ban Anger állt mellettem, balkezével visz- 
szatartóztatott inig jobbjával lerántotta a 
vastag szőnyeget egy közel álló asztalról, 
reám borította s eloltotta a tüzet mielőtt 
tetemes sérülést szenvedtem volna, aztán 
karjaira emelt s öltöző szobámba vitt.

Mindez oly rögtön, oly rövid idő alatt 
történt, hogy hasebeim nem sajognak, alig 
tudtam volna, valóság-e az egész.

Midőn e zavarból kissé magamhoz 
tértem, öltöző szobámban, egy nagy karos
székben találtam magamat, mig Anger 
előttem térdein hevert s komornám sürgött 
forgott körülöttem.

Rózám —- mindenem — életem! —  
szólt az orvos, édes anya-nyelvünkön — 
mentve vagy, hála, hála Istennek, mentve 
va g y ! O h! ha az iszonyú tüzhalálnak mar
talékba lettél volna, túl nem éllek! hiszen 
annyira, annyira szeretlek! — Ne taszíts 
vissza -— ne neheztelj! — engedd, hogy 
csak egyszer, csak egyetlen-egyszer tár
jam ki előtted szivemet! Nem tudom többé

magamba fojtani szerelmemet — ha eltá- 
volitsz is magadtól — tudnod kell, hogy 
szeretlek — imádlak!

Olyan voltam, mint a ki álmodik —- 
de az álom oly szép, oly boldogító volt!
— nem bírtam szólni, nem tudtam felelni
— Oh, ha örökké igy álmodhatnám!

Kezem önkénytelenül a szeretett fér
fiúéba lopódzott, s ez fölkiáltott: — Nem 
haragszol — kis kezed felelt már helyet
ted — nem vagy oly hideg irántam, mint 
gondoltam — Róza —- kedves Rózám, te 
is szeretsz!

Szivem összeszorult — alig tudtam 
lélekzeni — mintha fátyol borult volna 
szemeimre.

— Szeretlek! kiáltottam föl végre, fé
lig öntudatlanul, — szeretlek! de nem va
gyok szabad! — férjem él!

— Ah! kiáltott föl Anger s arczát el
födte kezével, tehát nem özvegy vagy ?

— Nem!
E pillanatban hangosabban kopogtat 

tak az ajtón, mely előtt már pár perez óta 
léptek hallatszottak, s mikor intésemre a 
komorna kinyitotta, az impresario és neje 
léptek be hozzám, s utánuk többen az éne= 
kesnők és énekesek közül.

Anger fölugrott az első kopogtatásra; 
mindenki beszélt, kérdezett, örült és sajnáh 
kozott.

Végre Anger, orvosi minőségben, ki* 
jelentette, hogy nyugalomra, pihenésre van 
szükségem. Mindenkit eltávolított, komor= 
námmal együtt a kocsiba vitt, s félóra 
múlva ágyamban valók.

Másnap reggel forró lázban voltam, 
melyből csak most kezdek lábadozni.

Szükségbe mondanom, hogy Anger 
gyógyitott ki e betegségből ?

Négy napja már, hogy naponként pár 
órára elhagyom ágyamat, de bár orvosom 
sokat van nálam, egyetlen szóval sem em
lítettük még azt, mi mindkettőnket legin= 
kább érdekel, t. i. szerelmünket.

Sajgó seb ez, melyhez se ő, se én 
nem merünk nyúlni — pedig igy nem ma= 
radhat a dolog köztünk — szólnom kell
— azt akarom, hogy tisztán lásson — hogy
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tudja, miért nem lehetek az övé — miért 
kell egymástól elválnunk.

April 20-ikán, 1858.

Mily nehéz, nehéz óra volt ez! — mim 
dent megmondtam neki — mindent! — 
tudja, lio^y férjem él s hogy nem lehetek 
az övé soha — soha!

Mennyit szenvedtünk mindketten! — 
s mennyit küzdöttem saját szivemmel s An
ger kéréseivel.

Elfogulva szenvedélye által, Anger 
azt állította, hogy házasságom Radnótyval 
többé nem érvényes, mivel az által, hogy 
engem és gyermekét elhagyta s öt év óta 
tudomást sem vett rólunk, ő maga bontotta 
föl a frigyet, mely engem hozzá csatolt.

— Két év múlva, így folytatá, még 
a törvény is szabadnak fogja önt nyilvá= 
nitni, mivel akkor hét éve leend, hogy férje 
önt elhagyta, s azóta liirt nem adott hollé= 
téről. Oh Róza, Róza! ne legyen szigorúbb 
a törvénynél — ha most nem akar enyim 
lenni, ígérje meg legalább, hogy két év 
múlva ndmleend!

— Lehetetlen ezt megígérnem!
— Tehát nem szólt igazat! kiáltott 

föl Anger indulatosan — szereti férjét! — 
szereti azon embert, ki oly gyalázatosán 
hagyta el önt és gyermekét!

— Csalatkozik! nemszeretem— nem 
szerettem soha; de neje vagyok, s mig él, 
nem lehetek másé.

— Róza, legyen irgalmas! nyugalmam, 
boldogságom — életem függ elhatározás 
sától!

— Örömest odaadnám életemet önért s 
boldogságáért — de bűnt nem követhetek 
el! ön maga vetne meg későbben, ha most 
szerelmem által elvakittatnám magamat. ^

De miért Írnám le körülményesen e 
nehéz órát, melynek súlya alatt csaknem 
összerogytam; — emlékezetembe van ez 
vésve — el nem felejtem utolsó lehelle- 
temig.

Hadd mondjam el, hogy végre g y ő z 
t e m ’, — de mennyi fájdalomba — mennyi 
lelki gyötrelembe került e győzelem!

Rongált egészségemet ürügyül hasz= 
nálván. fölbontám még ma egyezésemet az

impresarioval, s pár nap múlva elhagyom 
Párist.

Nem szólok erről Angernek — jobb 
ez igy - -  csak levél által veszek tőle bú= 
csút — erőm igen csekély arra, hogy ezt 
személyesen tegyem — hátha elhagyna 
épen a válság perczében ?

Brüssel, május 2-ikán, 1858.

Megtörtént — távol vagyok tőle — 
mily üresnek tetszik nekem a világ s mily 
sötétnek!

Itt Brüsselben pár hétig pihenek — 
oly gyönge vagyok még, hogy lábaim alig 
bírnak. Hová megyek azután? — még 
nem tudom. Nem tudom elhatározni maga= 
mat, legjobban szeretnék meghalni! — Mit 
mondtam, hiszen leányomat, kedves kis Jô  
zefámat el nem hagyhatom! — nem 
nem —- nekem élni kell gyermekemért — 
de az élet oly nehéz — oly fárasztó!

Szegény Lenke most is velem van, 
bár azt hiszem, nehezen vált meg Páriától 
— de a jó lélek oly áldozatkész, hogy éret
tem mindent megtesz.

Junius 5-ikén 1858.

Még mindig Brüsselben vagyok, bár 
erőm meglehetősen helyre állt; de itt csen
desen s elég olcsón élhetek, a levegő jó, 
van elég sétahely, hol Jozéfám élvezheti a 
szép nyári napokat. Azt hiszem télig itt fo
gok időzni — aztán újra munkához látok.

Ma reggel a parkban a véletlen egy 
hazámfiával vezetett össze, ki hosszas szám
űzetés után most tér vissza Magyarhonba.

Lenkével együtt ültünk ott, egy óri
ási fa árnyékában, női munkával foglal
kozva, mig leányom mellettünk játszott. 
Mint mindig mikor egyedül vagyunk, ma
gyarul társalogtunk, s Jozéfát is párszor 
magyar nyelven szólítottam meg.

Nem messze tőlünk egy férfiú ült, egy
szerű és tiszta de kissé idegen szabású öl
tözetben , az Indépendance-szal kezében, 
melynek olvasásába el volt merülve.

Jozéfa szemközt velem a gyepre ült 
le. Jozéfám —- szólítottam meg a gyerme
ket, kissé hangosabban — ne ülj a gyepre,
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tudod jó l, hogy meg van tiltva. Látod, ott 
jő már a felügyelő.

A gyermek fölugrott és hozzám fu
tott; de az idegen is felhagyott az olvasás
sal s figyelni kezdett társalgásunkra. Meg
szokván, hogy az emberek csudálköznak 
ha magyar szót hallanak, ez nekünk föl 
nem tűnt, de darab idő múlva az idegen föl 
kelt, s hozzánk közeledve meghajtotta ma
gát és udvariasan szólt:

— Bocsánat hölgyeim, ha bátorkodom 
önöket megszólitni. De önök magyarul tár
salognak, s oly rég nem hallottam anya 
nyelvem édes hangjait, hogy ellent nem 
állhatok a hatásnak, mely közelebb vonz 
önökhez. En is magyar vagyok; tiz évig 
éltem távol hazámtól, — most útban va
gyok haza felé.

Udvariasan feleltünk az udvarias meg
szólításra s egy darabig beszélgettünk hon
fitársunkkal, kinek neve Zágráby László. 
Midőn végre elbúcsúzott tőlünk, engedel- 
met kért bennünket meglátogatni, mivel 
kénytelen, útlevele végett, még legalább 
pár napot Brüsselben tölteni.

Junius 9 ikén, 1858.
Alig bírom e tollat, annyira reszket a 

kezem. Pogyászolnak — holnap reggel Pá- 
risba indulok — oh mily boldog, mily ki- 
mondhatlan boldog vagyok. Övé lehetek
— nincs többé akadály, mely bennünket 
elválaszszon egymástól. — És mégis — 
nem bün-e ez öröm, e kiáradása a boldog
ságnak, mikor szabadságomat egy ember
— férj m halála által nyertem vissza?

Igaz, hogy nem szerettem, hogy nem 
úgy bánt velem, mint férjnek kellett volna 
nejével bánni, hogy elhagyott a legna
gyobb ínségben, s öt éve, hogy úgy szól
ván holtnak’ tekintettem — de mégis fér
jem volt —  gyermekemnek atyja!

Hiába — nincs e világon egészen 
tiszta boldogság — s ez önvádhoz hasonló 
valami, mi boldogságom közepeit nyomja 
szivemet, a kikerülhetlen méregcsöpp, mely 
soha sem hiányzik örömpoharunkban.

Hadd jegyezzem föl, miként tudtam I 
meg, hogy Radnóty nincs többé az élők j 
közt. I

Zágráby tegnap látogatását tevén ná
lam , természetesen beszélgetés közt arról 
is volt a3 Ó, hol töltötte száműzetése idejét,

—fÓaliforniában; lön a felelet.
Összerázkodtam a feleletre. Californiá- 

ban , hová férjem is menni szándékozott. 
Hátha Zágráby találkozott vele? ha is
meri? ha hirt hoz tőle?

Ezek — s ezekhez hasonló kérdések 
hemzsegtek agyamban, lebegtek ajkaimon 
— s még is — ki nem tudtam ejteni — 
mintha torkomon száradtak volna.

Lenke, alkalmasint sejtvén érzései
met , kérdezte Zágráby tói, sok honfitárssal 
találkozott-e ott.

— Nehánynyal; felelt ez — többi 
közt Molitorral és gróf Wass Samuval, kik 
sok szívességgel voltak irántam.

— Ön is , gondolom, megkísért sze
rencséjét az arany keresésben? kérdeztem, 
összeszedvén magamat.

— Kerestem, de nem igen leltem. Én s 
társam nem tartoztunk a szerencsések 
közé; csak épen annyit leltünk, hogy nap
ról r^pra elélhettünk.

— Társa is magyar volt?
— Nem, ő lengyel ki még most is San 

Franciscóban van. De voltak magyarok, 
kiknek kedvezett a szerencse; de a mit lel
tek , azt többnyire el is kártyázták és dor- 
bézolták. Volt köztük főleg egy, ki most 
dúsgazdag lehetne; de a pénznek s arany
nak nem volt nála maradása. A mit ma 
nyert, azt holnap elkártyázta, mig végre a 
halál vetett véget rendetlen életének.

— A halál? kérdeztem, mig szivem 
összeszorult.

—- Igen, a halál. Épen most két éve, 
hogy játékközben összeveszvén a többi já
tékosokkal , ezek egyike lelőtte revolverjé
vel ; — nem ritka eset ez erkölcstelen, ren
det és törvényt nem ismerő országban. A 
véletlen úgy akarta, hogy én is épen a pil
lanatban, mikor e sajnos eset történt, 
ugyanazon kávéházban költsem el estebé
demet , s a szerencsétlen karjaim közt adta 
ki lelkét.

— Ismerte?
— Párszor találkoztam vele, s tudván, 

j hogy magyar vagyok s szándékom elébb
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utóbb haza menni, utolsó perczeiben átadta 
nekem tárczáját, óráját s czimeres gyűrű
jét, hogy ha egykor haza érkezem, kézbe
sítsem mindezt fiatal nejének, ki hátra 
maradt gyermekével Magyarországon, mi
dőn férje adósságok miatt megszökött.

— Megszökött? adósság miatt? — ki
áltottam föl küzdvén az ájulással mely 
környezett — s neve — neve?

— Radnóty Józsi! — felelt Zágráby 
nyugodtan, Rozetti név alatt ismervén csak 
engemet.

— Irgalmas ég!
Lenke hozzám futott, s karjaiban fo

gott föl, mig Zágráby nem értvén mi lelt, 
a legnagyobb zavarban hagyta el ülését.

Radnóty barátném férje volt; — szólt 
Lenke végre Zágrábyhoz fordulván; — 
ezt tudva, nem fog ön állapotán csudálkozni.

Zágráby pár mentegetődző szóval 
visszavonult; s magunkba maradván, áten
gedhettem magamat az érzések egész viha
rának, mely keblemben dúlt.

Pár óra múlva komornám egy lepe
csételt, nekem czimzett csomót adott át, 
melyet épen most hozott el Zágráby.

E csomóban találtam férjem tárczá 
ját, óráját s czimeres gyűrűjét. Mind a há
rom tárgyat jól ismertem. A tárcza ajándék 
volt tőlem, a gyűrűt mindig mutató ujján 
szokta hordani.

Nem lehetett kétség benne : férjem 
nem élt többé!

Junius 11-kén, 1858.

Itt vagyok ismét Párisban — ama 
városban, melyet tört szívvel s úgy hittem 
—- örökre hagytam el; régi szállásomon, 
mely véletlenül épen üres volt.

Mit csináljak most? fölkeressem An- 
ger-t, ki csak pár lépésnyire, ugyanez ut- 
czában lakik? nincs erre bátorságom. Ide 
hivatom — de megtiltom a bérinasnak, 
hogy nevem említse. Mondja csak, hogy 
egy idegen hölgy küld orvosért.

Már félórája, hogy az inas visszatért 
— otthon lelte, — azt üzente, hogy tüs
tént jő.

Léptek hallatszanak — ez ő, ez ő!
Az ajtó nyílik, Anger a küszöbön áll — 
mily halvány — mennyire meg van 
fogyva!

Most feléje fordulok — rám ismert!
— Róza! ön itt Párisban-— oh! minő 

boldogság!
— István! a tied! örökre a tied! sza

bad vagyok!
Karjai közt találom magamat — a 

földön vagyok-e még, vagy az égnek di
csőségében ?

JÓSIKA JULIA

G Y Á S Z D A L .
(Scott W. — Lady of the Lake. Canto III. 16.)

Ott tűnt el a lombok alatt, ott 
A dombnál elveszve örökre ! 
Mint ér, mit a nyár kiapasztott, 
Új kínt torlasztva szivünkre. . . 
Az ér kiújulhat idővel,
Egy nyári esős zivatarral: 
Egünkre vigasz soh’se’ jő fel 
S nem kél Duncanra se’ hajnal!

Sarlót akkor vet a gazda 
A búza tövére, ha érett —
De mi szívünk jajra fakasztja: 
Hogy gyászunk férfiuér lett! 
Már fonnyad a lomb, mikor eljő 
Érette az ősz szele, búgva: 
Virágunk akkor vala fejlő, 
Megtörve hogy elhala búnkra !

Gyors lábú! vadfektibe látó!
Ki annyit mentél ki a bajból, •— 
Véres kezű harezba’, te bátor! 
Sírodba’ mi csöndesen alszol. . . 
Mint napsütte dombon a harmat; 
Mint csermely súgva, csörögve; 
Mint lágy buboréka a habnak 
Úgy tűnt tova élted------ örökre!



AZ I F I Ú  A H A R C Z B A  I N D Ú L .
(Orosz népdal, Wenzig után.)

Egyik nővére ménét tartja,
A másiknál van ősi kardja.
— Kérdi bátyját a kisebbik lány :
„Mikor térsz meg a harezból ismét?“
,Végy egy marék fövenyt s azt hintsd szét 
Ott fönn a magas, kopasz sziklán; 
Ontözgesd folyvást könyeiddel:
Mikor a reg-csillag kilángol,
S ha a fövény kizöldül, hidd el 
Én is megtérek a csatából. .

SZÁSZ BÉLA.

E G Y  S Z Í N É S Z N Ő  É L E T É B Ő L

(Vége.)
Nehány perez múlva meghallottam a lord 

jól ismert lépteit, melyek robogása elfeledhetlen 
bűbájos zene gyanánt hatott ream. Szivem dobo
gott a gyönyörtől, de nem mozdultam az állásból, 
melyet készakarva választottam. A mint folytat
tam szinlelt foglalkozásomat, a kapitány durva, 
gyűlöletes hangja sérté fülemet, és a szoba túlsó 
szögletébe riasztott.

— Jupiterre esküszöm , Thoriston — hal- 
iám a szót — ön ügyetlen vadász! Elriasztotta a 
kedves gerliczét az ablakból. Mert kedves arcz 
az, melyn ík oly szép haja van, folytatá dúdolva.

Esztelen, neveletlen süheder! Szép légvá
ram lerombolva oly szentségtelen kezektől! Ez 
bőszültté tett. Thoriston lord épen az az ember 
volt, kit a legkisebb nevetségessé tevés elriaszt
hat imádottjától. És most tanúja volt megalázta
tásomnak.

E mélyen boszantó gondolat keserű könye- 
ket facsart szememből. Magam sem tudom, mit re
méltem ama veszélyes enyelgésböl, melyet a lord
dal űztem. Oly természetű nő, mint én vagyok, 
mindent merészel ott, Imi a legkevesebb valószí
nűség van a sikerre. — Epen ez csigázza fel min
den idegét, épen ez feszíti meg minden tetterejét.

Hogy oly férfiú, mint Thoriston lord, rövid 
idővel menyegzője előtt, feloldja viszonyát a leg
kedvesebb leányok egyikével gazdasszonya ked
véért, az nem látszott valószínűnek. De az én szi
laj, regényes képzeletem (hisz akkor még fiatal 
voltam) ily ábrándképet festett magának.

Egy szilárd akaratú és túlságos cynicus em
ber házasságra lép egy szende, egyszerű leány
nyal, mivel erős hite, ímgy ez nekivaló nő............

Egy talán még szilárdabb akaratú és más
kép is rokontermészetü nő véletlenül találkozván

ama férfiúval, kire egykoron nagy befolyással birt, 
elhatározza magában, hogy visszanyerje e befo
lyást, sőt ha lehet, még növelje is azon tragicus 
hatás által, melyet hősére mostani megalázó helye- 
zete tesz, szemben születése-, szépsége-, és mű
veltségével.

Ila jóakaratu olvasóm meggondolja, hogy 
szenvedélyek által dúlt életperczeinkben csak a 
jelen lebeg előttünk, és borzadálylyal kerüljük a 
jövő árnyképét: akkor talán felment a csábítás 
bűne alól, bármi erős színekben tűnjenek is fel 
hibáim.

Azt a finom különbséget, mely az előre meg
fontolt és kiszáradott vétség és szenvedélyek ro
hamában elkövetett közt van, nálamnál senki sem 
ismeri jobban.

Hogy csak a tiszta igazságot mondom, mi 
sem bizonyitja világosabban, mint e sötét lapok, 
melyekben erős kézzel festettem saját jelle
memet.

Rövid időre azon nap után, melyről most be
széltem, szerencsétlen megalázóm fiatal életének 
fáklyája erőszakosan oltatott el.

Az ifjú katona, — a bálványozott fiú — a 
gyöngéden szeretett fivér, estve még vérei közt 
mulatott, és reggel már halva volt.

Mint serdülő ifjú, a távol Kelet véres harcz- 
mezején veszélyesen megsebesülve terült le ; de 
kigyógyulva sebeiből, nem is álmodta, hogy az 
atyai ház csendes falai közt rút gyilkoskéz oltsa 
el hősileg elkezdett életét.

Szíven lőve találták; meglőve saját piszto- 
lyai egyikével. A lövést nem hallotta senki. Ki 
volt a gyilkos ? azt meg nem tudták soha. Annyi 
kétségtelen, hogy házbeli nem volt. Az időtájt két 
gyanús egyén, talán szökött gályarab, kóborlóit



a vidéken ; ezekre esett a gyanú: de nem tudták 
elfogni őket. Feltűnő volt azonban, hogy a meg
gyilkolt szobájából nem veszett el semmi. Oh, mi
lyen volt az egész család állapota ezen rút tett 
után! A lovag kétségbeesetten törte kezeit, és tehe
tetlen kis gyermek módjára sírt szüntelenül; Mar
git kisasszonyt rémület tölté e l, és majd őrülten 
sikoltott fel, majd ráborult a szeretett testvér hült 
tetemeire és csókjaival boritá hideg, mosolygó ar- 
czát. Thoriston lord, jelleme szilárdságánál fogva, 
magába fojtotta fájdalmát, kerülte a sötét tett szín
helyét, rés sürgött-forgott a gyilkos felfedezésében.

En magam is szivem mélyéből sajnáltam a 
szegény áldozatot.

A gyűlölet, melyet a szegény gondatlan, 
pajzán ifjú iránt tápláltam, a legőszintébb szána
lommá változott át szerencsétlen vége által.

E borzasztó esemény nagyon megrázkódtat
ta a különben is gyönge testű és gyöngéd szivü 
Margitot; és következményei nem sokára oly erős 
forró lázban mutatkoztak, hogy azi orvosok egy 
ideig kevés reményt nyújtottak felgyógyulásához. 
Betegsége alatt énnekem kellett ápolnom, és ez 
gyakrabbi érintkezésbe hozott a lorddal is, kinek 
semmikép sem volt Ínyére a család mostani hely
zete. 0  nem olyan ember volt, ki nagy részvéttel 
viseltessék már emberek fájdalma iránt. 0  csak 
az élet örömeit kereste, fájdalmait pedig kerülte. 
Igen valószínű, hogy menyasszonya, a beteg saját
ságos finom érzékével, érszrevette ezt rajta. Ta- 
gadhatlan, hogy ragaszkodása annyira meglazult, 
hogy nem igen vágyódott látni.

Én vittem a hirhordó szerepét köztük. Egy 
ily küldetés alkalmával történt, hogy a lord, fejét 
karjára és karját a kandalló párkányára támasztva, 
tüzes szürke szemeit a ragyogó tűzre szegezve, 
halk hangon kérdé: — Florence, emlékszik-e 
még ön néha a múltra ?

Szivem szorongott e kérdésre és meg kellett 
feszítenem minden erőmet, hogy a felelet torko
mon ne akadjon. A varázs meg van oldva tehát; 
-— a győzedelem az enyém ; büszke szelleme meg
törve! . . . Elfeledém a múltat a diadalmas jelen
ben, és félig gúnyos hangon felelém :

— Nem igen gyakran, mylord; oly természe
tű emberek, mint én vagyok, inkább a jövő re
ményteljes képeivel foglalkoznak, minta szomorú 
múltéival.

— Szabad-e kérdeznem, dicsvágya milyen 
képeket fest a jövőről ? kérdé a lord oly hangon, 
mely félreérthetlen czélzás volt jelen szolgai hely
zetemre. Erős lángra lobbant természeti büszke
ségem, és elhatároztam magamban, hogy megalá
zom, bármi módon s bármikor, gúnyolom gőgjét.

— Semmikép sem vágyom oly nagyságra, 
hogy a meg nem érdemelt szerencsétlenség felett 
gúnyolódjam, feleltem határozott hangon, és büsz
ke fejemet meghajtva, eltávoztam mielőtt a lord 
szóhoz juthatott volna. E találkozás után két na
pig nem mentem a lord felé. A harmadik napon

magához hivatott komornyikja által azon ürügy 
alatt, hogy menyasszonyának szeretne valamit 
üzenni általam. •— Lordom az olvasó teremben 
várja önt, mondá a távozó komornyik, gúny- 
mosolylyal.

— Lordja csak a nappaliban beszélhet ve
lem ; az olvasó teremben nekem semmi dolgom 
sincs.

A bérruhás szolga bámészkodott vakmerő
ségemen.

Nagyon bántott, hogy inasát küldte a lord 
értem, s föltettem magamban, hogy megéreztetem 
vele eztazuj sértést is. A mennyire csak lehetett, 
rendbe szedve, és a tükör előtt tetőtől talpig 
megnézve magamat, úgy tetszett, hogy sokkal 
szebb vagyok, mint a múltnak ama fényes szaká
ban, melyre a lord gunyolólag ezélzott.

Elmentem a nappaliba. A lord már ott volt. 
Beléptemkor kérdezte;

— Hogy van úrnője ?
— Mint rendesen szokott lenni, mylord, fe

leltem; nem kiván önnel beszélni, tevém hozzá 
nyomatúkkal.

— Szegény ördög! ám lássa maga, dörmü- 
gé a lord, fogai között. S az öreg hogy van ? foly
tatta gúny mosoly lya!, gyönge, mint mindig, nem
de? — Arden ur nagyon roszui van, feleltem igen 
nyomatékos hangon, csak keményszívű ember 
gunyolódhatik oly szerencsétlen sorsú ember fe
lett, mint a milyen Arden úr.

— Ha! milyen érzékeny ön! Higye meg 
hogy az nagyon roszui illik önnek. Szép ajkaira 
nem valók az ily köznapi frázisok. Nem volna ked
ve megmagyarázni, mitért a „kemény s z í v “  alatt. 
A keménység erőt foglal magában. Milyen termé
szettel szeretne ön inkább bírni, gyöngével, mely 
határos az együgyüséggel, vagy erőssel, határo
zattal? S milyen az ön természete, Florence? kér- 
dé azon a csípős hangon, melyen nehány nappal 
ezelőtt múltamra ezélzott.

— Az én természetem? Az kitanulhattam
— Meglehet, más emberek előtt: de nem én 

előttem, mert én régóta tanulmányozom. Jól tu
dom, hogy ön a tulságig makacs, és ép oly önhitt 
és gőgös, a mily gyönge és tehetetlen az én kis 
galambom odafenn. De ez a hely itt nagyon al
kalmatlan arra, hogy elmondjam önnek mindazt, 
mi már régóta szivemen van. Határozzon nekem 
egy alkalmasb helyet, a hol önnel találkozhas- 
sam. —

— Semmi esetre sem a lovag házában, fe
leltem határozottan. A lordnak kemény ítélete jel
lemem felett, nem boszantott annyira, mint „az én 
galambom“ kifejezés, melyet beteg menyasszonyá
ról használt. Bármely kemény természetűek va
gyunk is mindketten, annyi tiszteletet — ha nem 
is részvétet — kell mégis tanúsítanunk e szeren
csétlen család iránt, hogy saját házok fedele 
a la tt------ —

— Az égre kérem, Florence, ne érzelegjen1
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Nem tűrhetem olynemü szép nőtől, mint ön. De 
fogadja kemény szivem azon gyöngéd vallomását, 
hogy én önt szeretem; — hogy szerettem találko
zásunk első perczétől fogva; *— s hogy ön iránti 
szenvedélyem ismét fellobbant, midőn megismer
tem ebben az álruhában, melyet annyira utálok, 
de melyet megkedveltem, mivel ön viseli. Talál
koznom kell Önnel valahol még ma estve, mondja 
meg, hol ? kérdé hevült, indulatos hangon.

— Margit kisasszony lúgosában, felelém, és 
érzém, mint gyulasztotta arczomat a diadal 
érzete.

— Ott leszek.
— Este nyolcz órakor.
— Igen, nyolcz órakor, ismétlé a lord és 

távozott.
És ez első találkozás után a kisasszony be

tegsége alkalmat adott nekünk a naponkinti ren
des összejövetelre, és én mohón ittam a csábítás 
méi’ges kelyhéböl, melyet oly bűvösen nyújtott 
felém az a férfi, kit szerettem vagy csak hittem 
szeretni.

Én indulatos, szenvedélyes, de nem romlott 
lelkű nő voltam, és nem sokára átláttam, hogy 
mostani helyzetem nem tarthat tovább, a nélkül, 
hogy a lovag és leánya előtt a legalábbvaló nő szí
nében ne tűnjek fel.

Elhatároztam tehát, hogy egy hónap lefoly- 
ta alatt elhagyom a házat, és e határozatomat kö
zöltem a kisasszonynyal is, ki azt könnyes szem
mel vette: mert mint gyönge, szerencsétlen beteg, 
ragaszkodott hozzám mint anyjához vagy nővéré
hez, és gyöngédsége megszégyenítően hatott reám 
és megerősített határozatomban.

A lordot illetőleg azt hittem, hogy a fönálló- 
viszonyok közt szívesen veendi távozásom hirét; 
de épen ellenkező hatást tön reá.

— Miért tette azt, az én hírem — tudtom 
nélkül ? kérdé legközelebbi találkozásunk alkal
mával. Hisz, jól volt minden.

— Nem magamra nézve, uram. En nem tűr
hetem a kisasszony irántam való gyöngédségét; ez 
éles tőrként furdalja lelkiismeretemet.

A lord arczkifejezése e nyilatkozatomra hir
telen megváltozott; a leggyötrőbb boszuállás ki
fejezését olvastam benne, és mindjárt hozzám in
tézett szavai bizonyiták, hogy nem csalódtam. —

— Életben marad-e? kérdé tőlem.
— Ki? Margit kisasszony? kérdém, hogy 

egy kis időt nyerjek összeszedni hanyatló erő
met ; mert jól tudtam kit gondol.

— Igen, Margit, ismétlé 5 mert ha életben 
marad, becsületem van lekötve, hogy nőül ve
szem.

— Igen, életben marad, feleltem elkesered
ve, és feléje tartva kezemet, hideg és gúnyos han
gon hozzátevém : mi elválunk egymástól, uram ; 
köszönöm hogy kinyitá szemeimet.

Oh! mily keservesen tűrtem el ama perez I

megalázását. Margit iránt elkövetett vétkem száz
szorosán meg volt boszulva.

Azon ajkak, melyekről a leggyöngédebb 
szerelmi vallomások Ömlőitek számomra, most ily 
nyilatkozatot ejtettek. Házasság más nővel! Ek- 
kép végződjék tehát diadalmam gyönge vetélytár- 
sam felett ? Nem láthattam magamat e perezben- 
tükörben; de hiszem, hogy a keblemben dúló vad 
szenvedélyek oly kifejezést kölcsönöztek arezom- 
nak, mely még a cynicus lordra is nem csekély 
hatást tett; mert egy kis szünet után meglepő ér
zékeny hangon kiáltott fel:

— Nem, nem, Florence, nekünk nem lehet, 
nem szabad elválnunk egymástól! S ismét oly 
gyöngéd és igéző vallomásokat tett, hogy jobban 
szerettem öt, mint valaha 5 de szándékomban ingat
lanul megmaradtam. Fel akartam áldozni maga
mat, és öt megbüntetni azáltal, hogy vetélytár- 
samnak átengedjem. Tudtam, hogy ama gyöngéd 
testű és gyönge természetű lényben meg leszek 
boszulva. Lord Thoriston nem lesz képes öt úgy 
szeretni, mint engem, de e szavak által: „ha élet
ben marad, el kell vennem“ szememben ismét visz- 
szanyerte tekintélyét versenytársam. E pereztöl 
fogva szüntelenül reá gondoltam, forgattam fejem
ben fellábadásáriak lehetőségét; betegágya nap
pal-éjjel előttem lebegett, és midőn egyszer az or
vos egy gyógyszert kezembe adván, azt mondá: 
„vigyázzon ön e szerre, mert nehány cseppel több, 
mint a mennyit rendeltem, igen veszélyes követ
kezést hozhatna a betegre“ annyira megijedtem, 
hogy nem mertenra veszélyes orvosszert magam 
kezelni, hanem átadtam a lordnak, és ismételve 
előtte az orvos utasítását arra kértem, hogy bizto 
sabb keze lévén mint nekem, nyújtaná ő maga a 
betegnek, és midőn szemét rémülten tudakozódva 
reám szegzé, erőltetett, nyugodt hangon folytat
tam : „igen, uram, azt tanácslóm önnek, hogy ne 
adja ki kezéből; mert ön legjobban van érdekelve 
Margit kisasszony egészsége által.“ A lord egy 
szóval sem felelt ez intésemre, de arcza elhalavá- 
nyult, és én odahagytam, mély gyűlölettel keblem 
ben tehetetlen vetélytársam iránt, ki akadály
ként állt köztem és szenvedélyem tárgya közt.

Azon egész nap gondosan kerültem a lor
dot és a beteg szobáját.

De későn estve, épen midőn már napi dol
gomat elvégezve szobámba készültem, a lord ko
mornyikja egy levelet adott át, melyben — mint 
mondá — egy orvosi rendelet volna a beteg szá
mára ; de a feltűnő gúnymosoly, melylyel a szolga 
a levelet átadta, sejteté velem, hogy más a tartal
ma, és mély utálattal telt el keblem mind magam 
iránt, mind azon kétes szerep iránt, melyet 
játsztam.

Szobámba érve felbontottam a levelet, mely 
tele volt a legforróbb szerelmi vallomásokkal, a 
nélkül, hogy a lord legkisebb szándékát is elárul
ta volna lemondani mostani menyasszonyáról.
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Dühöngve téptem a levelet apró darabokra, melye
ket egyenként a tüzbe dobtam.

Lefeküdtem, és várakozásom ellenére mély, 
háboritlan álomba merültem, minőt a természet 
kegyes szeszélylyel olyan emberekre is szokott 
küldeni, kiknek keblét a leggyötrőbb érzések 
dúlják, — és melyből csak hajnalban egyik szol
gálónk jajgatása riasztott fel, ki azon éjjel az én 
helyemet foglalta el a beteg ágyánál, és saját vallo
mása szerént oly roszul tölté azt be, hogy mély 
álmából csak a beteg kisasszony őrült jajkiáltásai
verték fel./

En megrémülve ugrottam ki ágyamból, és 
lerohantam a beteghez ; de ő, mihelyt fehér reggeli 
öltönyömben és rendetlen kuszáit hajammal meg
látott, borzasztóan felsikoltott, s lecsendesedvén 
örült ember módjára össze-vissza hadart és cseve
gett mindent, mi megfagyasztá egész lelkemet. 
Hányszor töltöttem azóta borzadálylyal a zsúfolá
sig telt színház közönségét, midőn ama jelenetet 
a szinpadon eljátsztam, s mindannyiszor saját lel
kemet is valami babonás szerű rémület fogta e l!

Azonnal a legközelebbi orvosért küldtem. 
Thoriston lord, ki maga is megrémült, lóháton a 
legközelebbi vasúti állomásra vágtatott el, hogy 
onnan a távirda által valami hires orvost rendeljen 
Londonból. Az öreg lovag felriasztva azon lelki 
tompúltságból, melybe fia halála ejté, remegve és 
kezeit törve közeledett a beteg ágyához, és két
ségbeesetten kiáltott fel: „Ismét egy áldozat! Oh, 
oly hamar mind a kettő!

A forró láz egész napon át tartott. A londoni 
orvos megérkezett és oda nyilatkozott, hogy a be
teg nagy veszélyben van. Körülményesen kikér
dezte a szolgálót, ki az éjjel a beteghez volt ren
delve. Véleménye az volt, hogy valami hirtelen 
megijesztés ejté a kisasszonyt e lázas, eszméletlen 
állapotba, melynek a vidéki orvos állítása szerént 
a legkisebb kórjele sem mutatkozott az előtte va
ló napon. A szolgáló azonban azt állitá, hogy ő 
se nem hallott, se nem látott semmit; csak midőn 
reggel felébredt a beteg, reá mere^zté mozdulat
lan szemeit, úgy hogy összeborzadt tőle, mire az
tán a láz kitört. Ennél többet én sem bírtam belő
le kivenni.

Margit négy napig forgott a legnagyobb ve
szélyben, midőn a láz ép oly hirtelen megszűnt, a 
hogy keletkezett. Midőn szemeit kinyitá, legelőször 
ősz atyára szegzé, ki ágya előtt térdepelt, imád
kozva érte> és gyöngéd, alig hallható hangon mon- 
dá neki: — igen, kedves atyám, én vissza va
gyok adva tenéked, hogy többé el ne váljak tőled 
soha! Igen, mind megcsaltak, csak te nem! Ezt 
számtalanszor ismétlé.

Mondják, hogy ily betegségben a leigázott 
testben a lelki tehetségek erősebbek, az érzelmek 
tisztábbak. Tény, hogy Margit most meg volt győ
ződve Thoriston lord hűtlenségéről, és gyanúja 
egyenesen reám esett; mert azontúl nem eresztett

maga elé és elforditá fejét valahányszor szobájába 
léptem.

Az erős láz nagyon elgyöngité Margitot, és 
napokig feküdt majdnem mozdulatlanul. A lord 
nem látszott túlságosan örülni, midőn az orvos 
veszélyen kívül nyilatkoztatta menyasszonyát.

0  jól sejtette, hogy első találkozása arájával 
végzetteljes lesz reá nézve.

A mint Margit elég erősnek érezte magát, 
e találkozás meg is történt. Egy délelőtt küldött 
érte, midőn az atyját reávette, hogy kissé kiko- 
csikázzon.

A lord majdnem két óráig volt Margit
nál, és midőn kijött, egészen meg volt változva 

' irántam.
A vetélytárs, kit én gyöngeségénél fogva 

megvetettem, erősebb volt mindkettőnknél.
A lordot elutasította, ellenem pedig, nem tu

dom mi által, úgy felingerlé, hogy a legkeserübb 
szemrehányásokkal halmozott.

En képzelni sem tudtam, Margit mit mond
hatott rólam a lordnak. De akármi volt is, tökéle
tesen megtette hatását a cynicus természetű lord
ra, ki — mint a legtöbb hozzá hasonló ember — 
hiszékeny volt, mint a gyermek, mihely hiúsága 
meg volt bántva valami által.

Meggondatlan, szenvedélyes szemrehányá
sait körülbelül e szavakkal végzé :

— On idegenítette el, . . ön fosztott meg tő
le. . . Önnek gőgje és roszlelküsége nagyobb bűnt 
követett el, mint azt, melynek színlett szenvedé
lye által oly makacsul állott ellen.

E keserves jelenetnek köszönöm nagyrészt 
későbbi híremet. Nem volt-e ez a legjobb elöisko- 
lája azon pályának, melyre születtem? Mely szin
padon láthattam a véletlen és halálos eseménye
ket, a szenvedélyt és boszut jobban kitüntetve, 
mint saját életemben ? Szivem égett a vágytól, 
hogy mindezeket fessem a néző tömeg előtt, mely 
a reátett hatás által bizonyítsa, hogy az részemről 
nem szinészkedés, hanem egy hatalmas égésfo
lyamnak tuláradása!

A lezárt erő, megtörve igáját,
Sokszorosan fejti ki hatalmát.

Szépségem, heves természetem, hódítási és 
feltűnési vágyam — hol találhattak háladatosabb 
tért, mint a szinpadon ? E naptól fogva a színi 
pályának szenteltem életem minden perczét. És 
ezen nyertem hirt, vagyont és dicsőséget. Vissza 
utasítottam több udvarló komoly ajánlatait; kik 
mindnyájan sokkal kedvezőbb anyagi helyzetbe 
juttathattak volna mint Thoriston lord, és diada
laimat az által tetőztem, hogy e gőgös és cynicus 
föurat is újonnan elutasitám.

A nép kegyével biró diadalmas színésznő 
egészen más lény, mint egy közép vagyonú, isme
retlen család gazdasszonya!

Ugyanaz nap estéjén, melyen levélben meg
kért, hogy a legkomolyabb szándékból szeretné 
régi ismeretségét velem folytatni, a szinpaddal
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szemközti páholyban jelent meg, és én többnyire 
feléje fordulva játsztam.

A színésznek, ki velem játszott, hasonló 
szerepe volt, minőt a lord velem a valódi élet szín
padán játszott. Rája röpítettem a legmetszöbb 
gúnynyilaimat, és a legalkalmasabb perczben egy 
oly pillantást vetettem a lordra, mely válaszom 
volt komoly ajánlatára. E pillantás letépte fejérül 
nemesi czimereinek koronáit, e pillantás lábbal 
tiporta gőgjét.

Azon este — mint mondják, — fölülmúl
tam Önmagamat; és a közönség szűnni nem akaró 
tapsvihara, midőn a függöny legördült, fényes ta
núbizonysága volt a hatásnak, melyet játékom tett.

Megjelenvén az elragadtatott közönség előtt, 
ez a legnagyobb kitüntetésekkel halmozott. Csak 
egyetlen-egy sápadt, szenvedély-dúlt arczczal talál
kozott szemem, és ez Thoriston lordé volt; s ez 
is bizonyitá, hogy játékom nem volt hatástalan.

Több ilyen előadás talán életembe került 
volna. De ezúttal csak szobaleányomnak került 
egy rémületes, álmatlan éjszakába, ki azt állitá, 
hogy álmámban egész szerepemet újra eljátsztam. 
Egyszersmind azt is bizonyítgatta, hogy én azt már 
többször tettem, midőn a kelletinél jobban meg
erőltettem magamat a színpadon : testtel-lélekkel 
játszván valamely nagyobb szerepemet. E körül
mény is kétségtelen jelül szolgált nekem, hogy 
valódi művésznő vagyok , és hogy saját érzéseim 
is azon mértékben indulnak meg keblemben , a 
minőben a közönség érzéseit megindítva érzem ; 
hogy a perez uralkodó szenvedélye önmagamat 
is elragad; és hogy csak erős akaratom által va
gyok képes a kellő mértéket megtartani. Ez erős 
akaratnak köszönhetem híremet, dicsőségemet, és 
ez erős akarat volt őrangyalom — a kísértetek 
órájában is ! . . . .

Angolból
DALLOS GYULA.

T Á R S A D A L  M Ű N K R Ő L .
IV.

A nyájas olvasó, ha még nem unta meg e 
„steeple-chaise“-t, e szellemi „akadály-versenyt“, 
melyben figyelme korábban kidőlhet, semmint én, | 
rögeszméim vessző paripáján nyargalva, a czélt 
megközelíteném, talán még e IV-dik czikk végéig ! 
is elkísér; vigasztalásul megígérem , hogy ha még ] 
ezentúl is marad mondani valóm e thema felett, 
úgy inkább könyvet irok róla, melynek aztán nem 
fogván kiadója akadni, mind a „nyájas“ olvasó, 
mind a türelmes „Koszorú“ a legszebb módjával 
megszabadulnak tőlem.

Hiány gyanánt említettem fel a múltkor azt, 
hogy mi magyarok nem igen becsüljük az időt, s 
hogy, mig p. o. az angol, a franczia stb. akkor 
tálaltatnak, mikor a dolgukat elvégezték, az alatt 
minekünk akkor kell félbeszakitni, abba hagyni 
a dolgot, mikor — tálalva van. Nagyobb baj az, 
hogy mindnyájan igen szeretünk nagy kanállal 
enni, s kevés dohányunkat is nagy pipából szivo- 
gatjuk. Leplezetlenül szólva: « magyar rangkór- 
ságot értem.

Nálunk mindenki urhatnék. A béres lenézi 
a napszámost; öt lenézi a zsellér; mindakettöt a 
telkes polgár. A mesterember fólebb tartja magát, 
felesége már nem akarja az „ifjasszony“-t elér
teni, hogyan is ! mikor a zsidó árendásné már meg
szűnt „asszonyság“ lenni, s „teins asszony“-nyá 
növi ki magát. „Tekintetes ur?“ ha valaki akarna 
is lenni, meg nem akadályozhatja, hogy nejét 
„nagyságos“ asszonynak ne czimezzék.

Hogy is lettünk mi, kik korábban, a régi jó 
„táblabiró“ világban oly igen tekintetesek valánk, 
most, e kis napokban, annyira, ha nem is nagyok, 
hát legalább nagyságosak ? — Bizony csak az

asszonyok által, ü g y , hogy elkezdtük ezekef 
„nagysád“oknak nevezni, s e czim, még a „nagy- 
sám“ és „nagysáskám“ féle csempe kinövésekkel 
is , szintén meghonosult ujabbkori társalgási nyel
vünk szótárában. — Miért? Hát azért, mert Köl- 
cseyként: „sujtásos nép vagyunk barátim!“ Nem 
szeretjük , —• bár néha negélyezzük , — az egy
szerűséget , nem igen tűrjük , — bár sokszor ki- 
ezégezzük, — az egyenlőséget.

A franczia, mely különben a leghiúbb nem
zet a világon , „madame“-nak szólítja a szent La
jos trónutóda s a „parvenu“ ő felsége nejét, nem 
különben mint ama jó „bourgeois“ feleségét, kitől 
a boltban vásárol, s azt a szegény asszonyt, kinek 
kezébe csúsztatja az ajándékot vagy alamizsnát.

11a oly dühös demagóg volnék, minő , biz 
isten, nem vagyok, s ha politikai szenvedélyeimet 
még a szépirodalmi és ismeretterjesztő lapokba is 
átcsempészném, — mely jámbor intentiótól a „Ko
szorú“ bizonynyal minden támogatását megvonná; 
— ha nemzeti hiúságunk ez egyik ártatlan sal
langja ellen komoly harezra akarnék kelni, úgy 
előhozhatnám, hogy még imában is azt mondjuk: 
„asszonyunk szűz MáriaI“

De ha ily nagy, ily szent szó az : „asszony“ - 
tehát ne játszszunk vele. Kövessük — ha úgy tet
szik — a divatot, s nagyságosuk meg, con amore 
magunkat és egymást. — Mert, ha nejeink és 
gyermekeink nagyságosak , világos , hogy mi sem 
maradhatunk hátra. Ugyan melyik inas volna oly 
logikátlan, — a nélkül, hogy egy második Rous- 
seaut véljünk bérruhája alatt lappangani, — hogy 
reánk ne bámulna, ha azt kérdenök tőle az elő
szobában : itthon van-e a nagyságos asszony és 
a teins ur ?

Volt oly idő, — ha szabad e rövid mámorra 
visszaemlékeznünk, — midőn országszerte a „pol-

36
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gartárs“ járta, de az bizonyosak a franczia „citoy- I 
en“ raajmolása volt, s ezer szerencse, hogy bár 1 
mennyit elkövettek is minden oldalról, még odáig 
nem jutottunk, hogy — nadrágtalan ( =  sanscu
lotte) legyen a magyar!

Ha Lamartine elmondhatá európai Török- j 
országról, hogy annak el kell vesznie „törökök 
hiánya miatt“ ; úgy bátran elmondhatjuk, hogy 
Magyarországban, — szolgáljon az megnyugtatá
sul mindenkinek , — respublica nem állhatna fen 
republicánusok nemléte miatt, s hozzá merem 
tenni, — vegye tudomásul bárki, — • forradalom 
sem igen lehet nálunk, minthogy forradalmárok 
alig vannak. Nincs nemzet, — kiveszem az an
golt, — mely a fenálló régi iránt annyi ragaszko
dással viseltetnék , s melynek , — bocsássa meg 
D. F. indiscretiómat, hogy magán körben mondott 
e jellemző pár szavát, a közönség előtt utána mon
dom : — igen, nincs nemzet a világon , melynek 
aristocratiája oly democrata, s népe oly aristocrata 
szellemű volna.

S e szellemnek megvan az ő jó , megbecsül
hetetlen, fényes oldala. Aristocratia, mely a nép 
szeretetére, nép, mely arisíocratiájára büszke, köl
csönösen egymásra támaszkodnak, s oly oszlopát 
képezik az országnak , melyet a ki megrendít, 
bibliai Sámsonként a templom romjai alá fog bi
zonynyal temetkezni maga is.

Meggyujtván e kis tömjént nemzeti — még 
pedig magasb nemű — hiúságunk oltárán, egy 
füst alatt tán ismét visszaeshetem fölvett Mephis- 
tói szerepembe s egyet mást oda vethetek, a mi 
kevésbbé jó szagu,

A németeket, hajói emlékezem, az a rósz 
szájú Börne két részre osztályozá : udvari taná
csosokra t. i., és olyanokra, a kik azzá lesznek.
— Úgy van-e még? azt nem tudom; de ha tör
tént némi változás, ebben , ne tagadjuk , az olyan 
Börne-féle gúnyoros szellemeknek is van némi kis 
érdemük. Mi magyarok , tudva levő körülmények 
miatt, igy osztályozva soha sem voltunk; hanem 
urak lenni — vagy legalább uraknak látszani, — 
már az igaz, mindig szerettünk.

Veszedelmes hajlam annyiban, hogy <.z em
bert a többnek látszani akarás hinárjába csalo
gatja, a hol, mig erszényét a „lapos ménkő“ üté
sei kerülgetik , őt magát a nevetségesség lidérczei 
veszik körül, s megesett némelyiken , hogy mire 
visszatért, becsületében is kárt vallott.

Ni lünk , hogy valaki a „jó“ társaságba be- 
véve le yen s ott némi positiót foglalhasson , csak 
e három, kívántatik, a következő betűrendben : a) 
születés ; b) pénz; c) ész. Szükség esetében elen
gedünk egyet; de ha ez épen az a) vagy a b) vol
na , akkor emberünk nagyon sántikáí, s lépést 
nem tarthat. Jó családból is lehet, de ha üres az 
erszénye, és esze súlyát sem vetheti a mérlegbe,
— azaz, ha kettőt nélkülöz a három kellékből,
— már akkor keveset fog nyomni • még keveseb
bet, ha a) a családi összeköttetés és b) az értelmi

ség hatalmát egyaránt nélkülözve, csak teli erszé
nyére támaszkodik; épen semmit, ha születés és 
vagyon nélkül csak c) eszével jelenti vagy jelen
tené magát a versenytéren. Szóval, ha az előso
rolt qualitásokból kettő együtt félig meddig meg
járná is , de egy, s főleg a c) magában véve már 
sehogy sem futja ki.

Rajta is vagyunk, hogy a c)-vel megszerez
zük a b)-t, s az a)-nak, minthogy ezt szerencsére 
megszerezni nem lehet, legalább ügyesen ellep
lezzük némi hiányosságát. Innét van, hogy atya- 
fiszeretö már csak előkelő rokonai iránt sok em
ber, s a szegény atyafiakat vagy lenézi, vagy ott, a 
hol lehet, megtagadja. Úgy de az előkelő roko
nok ismét a magasabbakhoz szítnak , s igy addig 
kergetik egymást, mig egészen idegenekké vál
nak. Innét van , hogy régi iskolatársak , gyermek
kori barátok nem ismernek többé egymásra ; s a 
kik otthon, falun, ősi magyar szokás szerint, ebéd 
előtt és ebéd után megpuszizták egymást, s néha 
el sem lehettek egymás nélkül, már itt p. o. az 
Europa teremében, a csillárok fényében, egymás 
mellett nem tudnak jól el lenni, attól tartván egyik 
vagy másik., hogy kedélyes jó ismerőse vagy ro
kona itt e körben talán nagyon falusias kinézésű 
s majd J. grófné nem fog oly igéző nyájas m osol
lyal elébe jönni, ha megtalálja tudni, hogy . . 
amolyan rokonai és ismerősei is vannak. — Szép 
látvány egy olyan bál, rózsákkal van elhintve 
minden, fény tengerben, illatözönben úszik lel
künk; ki hinné mennyi tövis lappang e mosolygó 
virágok alatt, mennyi sebzett s z í v  , mennyi sértett 
hiúság! — Az égben kötött szivfrigyek első bol
dog sejtései mellett, tán megannyi csirája az em- 
bergyülöletnek is !

Szeretünk kérkedni, még pedig leginkább 
azzal, a mivel nem bírunk. A világ, azt tartjuk, 
úgy is örömest levon, kövessük tehát a nein-szo- 
lid kalmár pé'dáját, ki áruit magasabbra mondja, 
hogy aztán alkudni lehessen. A leányt, ha sze
gény, öltöztessük a legpompásabb ruhába, hiresz- 
teljük (nem létező) hozományát s főleg ritka há
ziasságát; a fiú, kinek lesz egykor 200 holdnyi 
öröksége, beszéljen jószágairól, gazdatisztjeiről, 
lovairól, magas összeköttetéseiről, s főleg ne fe
ledje magát kellőleg megnagyságoltatni; ez, ha 
nem használ, úgy bizonynyal nem fog ártani.

Aztán, jól rá vigyázz, kivel társalogsz, az 
az, hogy melyik szabónál varratja a ruháját az, 
a kivel karöltve végig mégy az utczán. Te ma
gad elmondhatod , hogy beszéltél Pepivel (t. i. b. 
Eötvös Józseffel), hogy megmondtad Ferinek (t. i. 
Deáknak), s hogy megyédben „felkértek“ erre 
vagy arra, aztán „tetu“ lehetsz a lovaregylet s a 
csónakda ifjabb tagjaival, végre beajánltathatod 
magad a casinóba, — mert a kör-he többnyire csak 

* ('bocsánatot kérek a házas emberektől!) tekinte- 
! tes urak járnak ; ha pedig befizetsz mind a ket

tőbe, akkor lehetsz tekintetes és egyúttal nagy- 
I ságos is! — De arra minden körülmények közt
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fő gondod legyen — már ha a jó tónus ellen véteni 
nem akarsz, — hogy figyelmed mindig fölfelé s 
ne alá, azaz : a magasabban állók s ne a szegény 
emberek felé legyen irányozva. — Maid, ha va
lami alkotmányos élet, holmi választások lesznek 
s népszerűséget kell szerezni, annak ismét más 
tempói vannak, a mikre alkalmilag tán szintén 
meg foglak tanitani.

Az, hogy mi, kivétel nélkül mindig és min
denhova, négy lovon járunk, s átaljában , a „nagy 
adó“ daczára kellőnél nagyobb háztartást vi
szünk, szintén ama többet mutatás viszketegének 
tulajdonítandó. —- Ezt falun értem, mert már a 
mi p. o. az úri fogatokat illeti, akár számukat, 
akár fényüket tekintsük, nem mondhatnék , hogy 
Pest e tekintetben Bécset raegközelitené. (Láss 
egy májusi „Praterfahrt“-ot).

A kereskedő, ha meggazdagodott, meg nem 
foghatja, miért ne legyen ő nemes; a nemes, ha 
csak 5—6 ezer holddal bir, nem látja át, miért ne 
lehetne ő gróf vagy báró, főleg, —■ a mi a „hol
dak“ oly kedvező állásánál már plausibilissé vált, 
— ha ipa vagy veje már az. Végre is csak azzal 
fogja némileg megnyugtatni magát, a mit Julius 
Caesarról mondanak, hogy díszesebb neki övéi 
közt, bármi kis körben, elsőnek, mint másutt má
sodiknak , — hogy ne mondjam , tán az utolsók 
egyikének — lenni.

Utolsó lenni? Hátul állani? — Ezt a ma
gyar ember nem tudja! Az Úristen is aristocratá- 
nak teremtette. A szent borroméi Károly nem az 
ö számára Íratta fel nemesi czimere mellé — az 
Isola bella tündérpalotáin mindenütt olvasható — 
ama megható jelszót: „Ilumilitas !“ — Mit jelent 
ez? kérdi a magyar utazó. — Alázatosságot!? 
Ez nem fog neki tetszeni, mert ő . . . büszke, sőt 
kevély, mint a minőnek a spanyolt szerété a sivár 
lelkű Ií-dik Fülöp. De még a német „költőkirály“ 
is , — kit inkább k :rályok költőjének keresztel
tek el vérmesebb kortársai, — a philosoph szel- 
szellemü Goether„lump“-oknak nevezte a szerény 
embereket. — Én legyek hát az első, a különcz, 
a ki védelmére kel — az utolsók“-nak ? a „szerény 
lumpoknak f /“

De nálunk nem csak utolsó nem akar lenni 
senki; de második sem igen. Úgy van-e ?

Z A.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(April 23-kán.)

A Szélit Iván éji álom. Színmű 5 felvo
násban. Irta Shakespeare, fordította Arany János. 
Ünnepélyes előadás Shakespeare születésének há- 
romszázádos emlékére. — A magyar irodalom és 
szinészet is megülte a Shakespeare emlékünnepét. 
A Kisfal udy-társaság e napon adta ki Shakespeare 
minden munkái forditmányának első kötetét; a

lapok tárczái telvék Shakespeare dicsőítő czikkek- 
kel; a nemzeti színház fényes előadást rendezett 
és Shakespeare egy uj müvét hozta szinre ; a kö
zönség omlott a színházba, annyira, hogy az elő
adást egymásután még kétszer kellett ismételni, 
íme kelet népe is leróvta adóját nyűgöt legna
gyobb költőjének. Lehet, hogy e lelkesülésbe a 
divatnak is volt része, hogy e zajba affectatio is ve 
gyűlt. Lapjaink megkoszorúzták Shakespearét 
versben és prózában, üdvözölték a Kisíaludy-társa- 
ság Shakespeare vállalatát, de vajon szivükön fék 
szik-e mindig a drámai művészet és irodalom va
lódi érdeke? Vajon szépirodalmi lapjaink ezelőtt 
egy pár hónappal nem gunyolódtak-e a Kisfaludy- 
társasággal, mert holmi eredeti regények helyett 
Moliére és Shakespeare-forditmányokat ad ki? 
Vajon politikai nagy lapjaink nem gondolnak-e 
napról napra kevesebbet az irodalommal és mű
vészettel. Színészeink igyekeztek emelni az 
ünnepély fényét, de vajon igyekeznek e mind
nyájan azon, hogy legalább évenként egy pár 
Shakespeare drámát lehető gonddal adjanak 
elő s a régi rósz forditmányok helyett, melyek 
a repertoire szégyenei, a jobb ujjakat tanulják be ? 
A közönség nagy számmal tisztelte meg a költőt, 
de vajon megtiszteli-e máskor a szokottnál vala
mivel számosabban, s a Shakespeare-drámák ada- 
tásakor nem épen páholyaink üresek-e, honnan 
méltán várhatnánk egy kis Shakespeare cultust?

E kérdések önkénytelen jöttek toliam alá s 
lehetlen volt őket elnyomnom, de távolról sem ál
lítom , hogy irodalmunk és színészetünk csak di
vat- és affectatióból ülte volna meg Shakespeare 
emlékünnepét. Az őszinteségnek és valódiságnak 
is volt abban része. Nem dicsekedhetünk ugyan 
oly Shakespeare cultussal, mint a németek , nem 
mutathatunk föl oly gazdag Shakespeare irodal
mat, mint ők, kik közül némelyek már oly nevet
séges állításokra is vetemedtek , hogy a német 
nemzet elébb méltányolta és j’obban érli Shakes- 
pearet, mint az angol, de annyi bizonyos,hogy negy
ven év óta folyvást érezhetni Shakespeare hatását 
irodalmunkban. — Katona Bánkbánja e hatás első 
szüleménye. Katonát, ki hivatva volt megalapíta
ni a magyar tragédiát, Shakespeare szelleme gyuj- 
tá lángra. S minő erőteljes kezdemény, erőtel- 
jesb, mint Goethe és Schillerelsö kísérletei, kiket 
szintén Shakespeare lelkesített. Költészetünk újjá 
születése harczaiban is részt vett Shakespeare szel 
leme. Az a két legnagyobb magyar költő, kik 
végkép megdöntötték a klasszikái eszményt s ieg 
hathatósban eszközlötték költészetünk nemzeties 
új já születését, az uj kor legnagyobb nemzeti köl- 
töje Shakespeare tanítványai voltak, ki először 
rázta le Hellasz és Róma aranyos igáját, először 
hirdette a gondolatot és képzelet szabadságát, elő- 
s zor olvasztotta össze a népiest és nemzetit az uj 
kor miveltségével. „Shakespeare jó fordítása a 
leggazdagabb literaturának is fölér legalább felé
vel“ — kiált föl Vörösmarty : „Shakespeare egy

36*
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maga fele a teremtésnek“ — mondja Petőfi. S a 
két költő ajándékozta meg egyszersmind nemze
tét először Shakespeare egy pár müvének oly for- 
ditmányával, mely méltó e nagy névhez. Színé
szetünk emelkedése, művészibb fej lé se is Shakes
peare nevével van kapcsolatban. Legszebb kor
szaka épen azon évekre esik, midőn szinészeink, 
kivált Egressy és Lendvay, vetekedtek Shakes
peare drámiá szinrehozatalában s érdeket tudtak 
gerjeszteni Hamlet, Lear, Coriolan, Ric hard, Ro
meo és Júlia iránt, oly időben, midőn még kriti
kánk igen keveset tett a Shakespeare tanulmány 
fölébresztésére nézve. Shakespeare vezette vissza 
színészeinket a természethez s bár a shakespearei 
szenvedélyek erőteljes ábrázolata s a magasb 
drámai szavalat még nem ülhette teljes diadalát, 
mégis színészetünk a fejlődés egy r \y stádiumát 
érte el, hogy már némi büszkeséggel tekinthe
tünk reá. Nem ok nélkül ünnepelte hát Shakes
peare emlékét a magyar irodalom és színészet, s 
a ki ismeri nemzeti költészetünk és művészetünk 
történetét, a kit áthatottak fejlődésünk reményei 
és aggodalmai, nem divatból s affectátioból vett 
részt ez ünnepélyen. Vajha e nap Shakespeare 
nyomosb és átalánosb tanulmányának volm kez
dete. Vajha Shakespeare müveinek átültetése, 
melyet a Kisfaludy-társaság annyi küzdelmek 
után végre megindított, a közönség részvétével ta
lálkoznék. Valóban igy ünnepelnők legméltóbban 
Shakespeare emlékét.

Miért épen a „Szent-Iváu éji álom “-mai ün
nepelni meg Shakspeare emlékét, miért nem Mac- 
bethtel vagy Othelloval, valamelyik első rendű 
tragédiájával, mondák némelyek, kik csak híré
ből ismerik e müvet, vagy ha ismerik is, egyoldalú 
Ízlésüknél fogva képtelenek méltánylatára. Való
ban én is féltem ez ünneptől, nem mintha Shakes- 
pearet féltettem volna,mert e müve is méltó nagy ne
véhez, hanem féltettem közönségünket, s kritikánk 
némely képviselőit. Tartottam tőle, hogy közönsé
günk előtt épen a Shakespeare-ünnepen fog meg
bukni Shakespeare, mert nehézkesebb, ünnepé- 
lyesb természetű, mintsem ilyenkora legköltőibb 
bohózaton is gyönyörködjék. Féltem, hogy Puck a 
földszinten épen úgy megtréfálja valamelyik tisztes 
kritikusunkat, mint Zuboly uramat a színpadon, 
s másnap olvasni fogunk egy pár oly kritikát is, 
mely Shakespearet annak rendi szerint ledoron
golja. Hála istennek, csalódtunk. A közönség, bár 
eleinte vontatva, de mégis csakugyan átadta ma
gát e mü varázsának. Kritikusaink majd minde- 
nike méltánylattal szól róla, habár kissé mérsé
kelt lelkesüléssel. Csak egy lap akadt, mely illő
nek találta Shakespearet ledorongolni — a „Pesti 
H iruök.“ Tudniillik azt mondja, hogy e mü csak 
azoknak tetszhetik, kiknek minden jó, ha Shakes- 
pearetöl jő , a mint ez a nagy költőnek igen sok 
felületes ismerőivel igy van, kik félnek valamit 
remeknek el nem fogadni tőle, nehogy az által tu
datlanságot áruljanak el. Puszta vasárnapi darab

nak tartja áz egészet, mely komoly bírálatra nem 
érdemes s a budai színház „Ördög pilulái“-val és 
„Szamárbör"-ével teszi egy sorba. íme a „Pesti 
Hírnök“ hogyan tiszteli meg Shakespeare születé
sének háromszázados emlékünnepét. H ja! ennek 
igy kell lenni, mert a „Pesti Hirnök“ epy idő óta 
aesthetikáraadta fejét. Úgy látszik, hogy Széche
nyinek herolddá alázott képe, melyet e lap hom
lokán visel, lassanként aesthetikai jelvénynyé ala
kul át; nagy buzogányával nem azokat fogja 
többé ijeszteni, kik a szerkesztőt sehogy sem 
akarják Széchenyi tanítványának elismerni, ha
nem azokat, kik nem hódolnak ízlésének. De 
van-e a szerkesztőnek izlcse, adta-e jelét irodalmi 
tanulmányának, kritikai lelkiismeretességének 
bármily csekély részben csak mint szerkesztő is ? 
Ezelőtt kilencz évvel megfeleltem a kérdésre, mi
dőn az akkor általa szerkesztett „Pesti Napló“ 
irodalmi eljárását birálat alá vettem , furcsábbnál 
furcsább dolgokat mutattam ki benne, különösen 
oly irodalmi elvtelenséget, melyhez hasonlót alig 
találhatni journalistikánk történetében. S vajon 
ily szerkesztő, ily lap ellenében kell-e védenünk 
Shakespearet? Képes-e a „Pesti Hírnök“ Shakes- 
peareröl írni vagy általában a drámai költészethez 
hozzá szólani ? Hiszen csak ezelőtt nehány nappal 
is a dramaturgiában való járatlanságának oly je
lét adta, mely még a mi irodalmunkban is hallat
lan. E számában az akadémia drámabiráló választ
mányának tartott leczkét s a tragikumot úgy ha
tározta meg, hogy az tulajdonkép nem egyéb, 
mint azon egymásból folyása a drámai cselekvé- 
nyeknek, melyek által egyik esemény a másikat 

. mintegy kényszerüleg követi. E tan szerint minden 
dráma, tragédia, még a vígjáték is, mert ebben is 
meg kell lenni ez egymást követő események 
kényszerűségének , e szerint a történelem és élet 
minden oly eseményei, melyek egymással szoros 
kapcsolatban állanak már tragikum ; e szerint ha 
a Hirnök szerkesztője elveszti kalapját, aztán be
megy a boltba s mást vásárol, az is tragikum, mert 
a két esemény közt kényszerű kapcsolat van. Ily 
fogalma van a Hírnöknek a tragikumról. Ily lap 
meri Shakespeare egyik ritka becsű müvét silány
nak nevezni! Minő fogalma lehet a Hírnöknek 
Shakespeareről, mutatja az, hogy a midőn dicsér
ni akarja is, olyanokat mond , melyek lélektani 
képtelenségek. „Romeo és Julia“ hő^képzeletüÍrója 
— mond a Hirnök — valóban nem ismerő az ér
zelmeket; hidegen, anyagi gondok közt folyt le 
élete, mindazon indulatok és gerjedelmek nélkül, 
melyek a nagy költők müveit sugallták.“ Ilyene
ket mondanak 1864-ben a magyar irodalomban 
Shakespeareről és ily írók merik bírálni Shakes
pearet ! Valóban kedvem volna a „Pesti Hirnök“ 
Shakespeare czikkei bonczolatával tölteni meg e 
hasábokat,hogy megtoroljam Shakespeare szelleme 
ily megcsúfolását. De egyéb dolgom van. A Szení- 
Iván éji álomról kell írnom, s már fogyok a tér
ből, bár hozzá sem kezdtem.



429

A „Szent-Iván éji áloméról írni mindene
setre nehéz feladat. Alig van müve Shakespeare- 
nek, mely annyira megpróbálja a kritikust, nem 
mintha ez volna a legremekebb vagy épen a leg
nehezebben felfogható. Oh nem, de e müvet tulaj
donkép érzeni, élvezni kell s egészen átadni 
magunkat amaz önkénytelen és naiv felindulás
nak, minőt csak egy bohó, de kedves álomkép, 
egy rég elhangzott, de folyvást viszhangzó nép
mese emléke költ fel lelkűnkben. A kritikai esz
mélet ily műnél sokkép árthat. Nem az élet tragiku
ma- vagy komikumával van dolgunk, melyek a már 
tárgyul vett positiv viszonyoknál fogva is igény
be veszik értelmünk egész komolyságát, a bánat 
és derültség felindulásai közt is. A könnyű, vidám 
naiv képzelet üz itt játékot velünk, leigázza értel
münket, elvarázsolja kedélyünket, mint a népme
sék bizonyos fajában. Ki fog a phantasia és ke
dély némi naivitása nélkül gyönyörködni a nép
mesékben, ki fogja, csak magyarázatból, érteni és 
érzeni szépségüket? Ide nem elég az értelem, bár
mily miveit legyen, nem elég az érzés, bármily 
nemes szívből áradjon, sőt oly phantasia sem, 
melynek csak a nagyszerű és fönséges iránt van 
érzéke. Ide bizonyos primitiv fogékonyság szük
séges, vagy sokoldalúan kimivelt ízlés. A ki érzi 
a népmesék szépségeit, nem igen van szüksége 
magyarázóra, például a népnek 5 a ki nem érzi, 
az a legjobb magyarázót sem fogja megérteni, 
így van a dolog a „Szent-Iván éji álom“-mal is. 
Ha bonczolni kezdi az ember e szeszélyes, játszi 
s mégis minden követelés nélkül mély értelmű 
álomképet, e mintegy oda lehelt tündéri látomást, 
úgy jár, mint a gyermek a pillangóval, letörölte 
minden fényporát s csak roncsolt szárnyakat sző
rit kezébe. De minthogy szerencsétlenségem kri
tikákat írni, megpróbálom a mit tehetek. Bizo
nyára most lesz legkevésbbé az én hibám, hanem 
tudom kellő világitásba helyezni ez annyira saját 
ságos és ritka becsű müvet. Tulajdonítsa ezt az 
olvasó Shakespeare csodálatos géniuszának, mely 
annyiszor daczolt már a legkitűnőbb kritikusok 
élcselmüségével is s e müvében a vásott Puckként 
épen gúnyt űzött bölcseségökből.

E műről is, mint Shakespeare mindenik mü
véről, sok mindent írtak már össze a Shakespeare- 
magyarázók, de nekem úgy tetszik, hogy, bár sok 
szépségét kiemelték, az egész alapeszméjét és 
compositióját illetőleg, egy pár lényeges dolgot 
mellőztek. Nem ismerem ugyan a Shakespeare- 
magyarázók mindnyáját, sőt négyedét sem, de 
nehányat, sőt egy párt a híresebbek közül is, meg
forgattam. Nem táraaszkodhatom hát egészen reá- 
jok, bár inkább szeretném csak az ő fejtegetéseiket 
összeállítani s még részben sem tolni elő az enyé
met. Egy pár pontban minden esetre el kell tőlök 
térnem, ügy hiszem, az alkalom, melyre Shakes
peare irta e szinmüvét, a népmese, mely részben 
alapeszméül szolgált, nevezetesb szerepet játszik 
az egész mü aesthetikai becse megítélésében, mint

egyelőre látszik. Lássuk először, hogy az elsőre 
nézve mit mondanak Shakespeare életirói és ma
gyarázói.

Némelyek szerint Shakespeare e müvet 
1594-ben irta, mert ekkor volt oly időjárás, mi
nőre a második felvonás első szinjében czéloz : hi
deg, esős nyár, terméketlen év ; mások szerint 
1598 ban, még pedig barátja és pártfogója Sou
thampton lord tiszteletére, ki ez évben kelt össze 
Miss Vernonnal. Sokan az 1597-ik évet vitatják 
benső okokra támaszkodva, mert e müvében te
hetségének oly fejlődését találják, mely költői 
pályájának csak második korszaka végére vagy a 
harmadik elejére eshetik s igy 1596—97-ik évek
re. Annyi bizonyos, hogy e mü 1598-ban már is
meretes volt, 1600-ban már nyomtatásban is meg
jelent. Az is kétségtelen, hogy alkalmi színmű 
volt, melyet a költő, valamelyik nagyúri pártfo
gója vagy barátja lakadalmi ünnepélyére ir t i  Min
ket ez utóbbi körülmény érdekel, az elsőt csak 
azért említettem, hogy megczáfoljam a „Pesti Hir- 
nök“-öt, mely e müvet Shakespeare első gyarló 
kísérletének hirdeti. Tehát Shakespearenek al
kalmi müvet kellett irni, egy főúri ünnepély fé
nyét emelni, vidám és szellemdús lakadalmi né
pet mulattatni. Ez igen divatos volt akkor Angol
országban, főúri körökben nem eshetett ily ünne
pély drámai előadás nélkül, sőt a mesteremberek 
is játszottak a magok és mások mulatságára. A 
drámának egy egész uj faja képződött k i , mely
nek épen úgy nem volt határozott formája, mint 
az akkor szintén divatos úgy nevezett históriák
nak. E körülmény is mutatja, hogy Shakespeare 
kora mennyire kedvezett a drámai költészet fej
lődésének. Népnek és aristocratiának kedvencz 
mulatsága volt a dráma, nem unalomból, divatból, 
hanem benső szükségből. Valóban ez a nép és 
aristocratia megérdemelte a nagy drámaírót; még 
a televér democrata is elismerheti, hogy Shakes
peare a mai fogalmak szerint sem alázta meg ma
gát, midőn géniusza fényével tisztelte meg vala
melyik derék angol lord lakodalmát. Már csak 
azért, is örvendenünk kell, hogy nem vetette meg 
az alkalmi színmű nemét, mert oly költőivé al
kotta, minővé sem előtte sem utána senki.

Gy. P.
(Vége köv.)

Bálint napja Angliában.
A törököt kivéve, legkevesebbet vigad ma az 

angol az európai népek között. Angliában a va
sárnap a legzajtalanabb és komolyabb napja a 
hétnek. Csak két-három napja van az évnek, mely 
kivétel. Egyik csodálatosképen nagypéntek, mely 
a keresztyénség többi részénél épen a legcsende
sebb ; másik husvét másodnapja, harmadik a ka
rácsony, midőn a nép zenével és tánczczal mulatja 
magát. — Még csak egyet említhetünk ezeken kí
vül, mely nem egyházi és hivatalos; de ezer meg
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ezer emberre nézve a szív, a szerelmi vallomás 
ünnepe: ez Bálint napja, febr. 14-ike. — Miért 
viseli e nap az angol nemzet védszentje nevét, 
már nem tudni. Annyi bizonyos, hogy e napot a 
középkorban a inégkatholikus angol nép is megül
te. Ma, a protestáns Angliában ez ünnep levél és 
torzrajzok váltására szorítkozik. A postáknak ek
kor van legtöbb dolguk ; ez nap öt millió levél
lel többet szállítnak, mint más közönséges napon.

Bálint napján kérésé föl eg) kor a lovag 
imádottját; ekkor hajított ez neki a vár erkélyéről 
egy-egy rózsát, szalagot vagy keztyüt, melyet 
ereklyéül viselt a csatákban. Azon időkben a höl
gyek nem igen értettek szerelmes levelek Írásá
hoz, — tinta vagy inkább irástanitók hiányában. 
Amaz ereklyével a lovag egész éven át a hölgy 
„Bálintijává, azaz védő lovagjává lön elszegőd- 
tetve.

Múlt században, a czopí és paróka korában, 
ama szerelmi szolgálat ideje egy hónappá rövidült, 
s maga a nap, haszonnal járó házasságok megkö
tésére, a kérők hivatalos napjává lett.

Az angol nép, ismert jelmondata ellenére, 
hogy „az idő pénz,“ Bálint napját máig sem en- 
gedé elvétetni ünnepei közül. Skócziában a ,,Bá- 
lint“-ok szolgálatideje 24 órára szorult ugyan ösz- 
sze ; de e napot az utolsó napszámos is a derült
ségnek és kedélynek szenteli. Némely helyen a 
leány választja „Bálintiját egy csókkal, — ha t. i. 
ez nőtlen ember; más helyeken az lesz a Bálint, 
kivel a lyány az nap reggel először találkozik. 
Ekkor az egész fiatalság kora reggel már talpon 
van s a kik „ismerősök“, csodálatosképen mindig 
legelőbb találják egymást az utcz’ajtóban. Néhol, 
falu helyen az ifjú dallal kelti fel még alvó ked
vesét.

Városokon ily korai látogatások a kényel
met zavarnák. Itt, a ki költői tehetséget érez ma
gában, a Bálint napi verset maga írja meg. A le
velezés névtelenül foly, s átalános a társadalom 
minden rétegében, elkezdve a selyemruhás nagy- 
ságos asszonytól, ki kézírását elváltoztatva ir egy
két gunyoros sort egy-egy hűtlen boszantására, az 
utolsó szakácsnéig, ki durva kezébe tollat ragad
ván, oly súlyos, erős és nagy szerelemről beszél, 
mint maga.

Azonban az angol gyárnokok megkitnélék 
a fáradságtól a szerelmeseket vagy azokat, kik 
szerelmi boszút akarnak állani. Londonban száz- 
ezerenként vásárolják a Bálint Dapi illustrált leve
leket: csak kis részök nem torzkép, satira és 
gúny. Bajos lenne megmondani, több örömet, ke
délyes nevetést, vagy több könyet és boszuságot 
okoznak-e e névtelen levélkék. Néha bantalmazási 
perek támadnak belölök. De föl lehet tenni, hogy 
igen sok esetben a néma szívek a könnyen kita
lálható névtelenséget használják titkuk leleplezé
sére, midőn az alkalom vagy bátorság hiányzik 
rá, hogy a hódításra nyílt sisakkal lépjenek föl.

V E G Y E S .

— Az akadémia közelebbi ülésében (apr. 
25.) Greguss Ágost r. tag ismertette s bírálta egy
szersmind Renannak a „Jézus élete“ hires Írójának 
bölcselmi levelét a természettudományok haladá
sáról, kimutatván az abban uralkodó pantheista és 
materialisticus elveket, s ezek ellenébe a szemé
lyes istent, Renan fajról-fajra tökélyesedése ellené
be az egyéni tökélyesedést állítván. „A haladás 
— úgymond végül — az egyéniségeket illeti, s 
abban áll, hogy erejök, felsőbb fokon lelkek, esz
méletük, szellemök mind fokozódjék, mind telje
sebb legyen, mindinkább közeledjék amaz egyet
len egyéniséghez, mely túl van minden haladáson, 
de a mely felé irányúi minden haladás : a minden- 
ség öntudatos gondolájához.“ Ez előadás után 
Henszlmann 1. tag bemutatá a stambuli könyvtár
ból eddig tudomásra jutott könyvek jegyzékét; 
Toldy r. tag pedig az arehaeologiai bizottság véle
ményét olvasá föl a Mátyás-könyvtár ügyében, 
mely odamegy ki, hogy az akadémia ne mulasz- 
sza el az e könyvtár megvizsgálására nyert enge
délyt mielőbb felhasználni. Végre Na<;y Iván 1. 
tag az akadémia kézirattárát Szo.ntagh Dániel úr 
ajándékával gazdagitá:„a trencscni várak törté 
netével“ Kerekes János-tói. Az akadémia köszö
nettel fogadja. Összes ülés állván be, a titoknok 
fölemlíti Kazinczy Gábor 1. tag gyászos kimúl- 
tát, s felhíja az akadémiát hogy emlékbeszéd tar
tásáról gondoskodjék, a mi meg is történt. — A 
titoknoki jelentések közül kiemelendő még, hogy 
Némethy József és neje 1000 ftot hagyományoztak 
az akadémia tőkéjéhez. Valaki egy oly gépet ta
lált volna fel, melyhez az eddig ismert mozgató 
erők egyike sem szükséges: az akadémia felszó
lítja válaszában a feltalálót, küldje be gépét hogy 
meg lehessen vizsgálni.

* A Shakespeare ünnepek lefolytak , s talán 
már el is vannak feledve, de hadd maradjon la
punkban is nyomuk. Pénteken a budai népszín
ház kezdé meg III. Richard és Dobsa „István ki
rálya“^  egy-egy felvonásával, magyar tánczczal, 
és Shakespeare apotheosisával.— Pesten a „Szent- 
iván-éji álmot“ nézte meg annyi ember, a mennyi 
csak a szinházba beférhetett, bár a „P. H.“ szin- 
birálója nem helyesli, hogy épen e darab válasz
tatott az ünnepélyre. Különös, hogy Europa kü
lönböző részein legalább tiz fővárosban ugyan 
ezen hibába estek a választásra nézve. — A kép
zőművészeti társulat első nyilvános feloh ásását is 
majdnem Sh. ünnepélynek lehet tekinteni — bár 
a társulat tiltakozott ellene — a mennyiben Dal- 
los Gy. Sh. élet- és jellemrajzát adta elő benne, 
Egressy pedig igen szépen szavalta Szász Károly- 
nak egy alkalmi költeményét. Ez utóbbit la
punk fogja közölni. — Sőt még a vidéken 
is megülték e nagy napot : Sopronyban Szigeti 
Imre színtársulata, „Julius Caesarral“ ; Aradon is
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szándékoztak , de közbejött akadályok miatt nem ! 
lehetett megtartani.

* Szükölködöin'kröl mindig több-több helyen í 
emlékeznek meg; újabban Schweizból érkezett 
több rendbeli küldemény; a zürichi Schindler- 
Escher ház már régebben juttatott b. Eötvöshöz 
tetemes pénz összeget, most pedig 204 mázsa élel
mi szert küldött, mit a szegényebb rendű nép 
gyűjtött maga közt. — A „Gazette de Lausanne“ 
szerkesztősége szintén 1550 frankot küldött az 
udv. cancelláriához, ugyan e czélra.

* Mint a „M. S.u bécsi levelezője értesül, a 
cancelláriánál most folynak az elöleges munkála- j 
tok a nemzeti színházi subventio ügyében s csak j 
az intendáns végleges számadásait várják a már 
kapott segély hovaforditásáról, hogy az újabb 
iránti kérvény a legfelső helyre terjesztessék. ! 
Ugyané tudósitó szerint színházunk igazgatóságá- i 
nak végleges szervezése is szőnyegen forog.

* A szembeteg festész, Mezei József, már i 
emlitett 12 olajfestményét Erdélyben sorsolják ki. í 
B. Orbán Balázs, a „K. K.“—ben lelkes felhívást i 
intéz ez ügyben az erdélyiekhez. Egy-egy sors- ■ 
jegy ára 50 kr., — csak kár, hogy Pesten — leg
alább még eddig — nem kaphatók , mert hihető, | 
itt is akadnának mübarátok és jóltevők , kik vala
mivel járulni akarnának, egy vakság küszöbén i 
álló festész segélyezéséhez.

* A „P, N.“ bővebb ismertetést közöl Vi- | 
déky János hazánkfia már említettük remek fest- i 
ményéről, mely keresztyén martyrokat ábrázol, i  
vadállatok közé csukva, midőn a Vezúv, Pompeji j 
felett kitörvén, mindenki menekedni igyekszik, i 
s az ott feledt vértanukat egyfelől az oroszlánok j 
ordítása, másfelől a tornyosuló láva ejti rémületbe, j 
Az emlitett lap e képről a turini „Revista italiana“ j 
Ítéletét is közli, mely a legelismerőbb és dicsérőbb 
szavakkal szól róla, 3 azt mondja, hogy a színe
zés a legtökéletesebb, a mit művész valaha elért.

* Dietze Sándor és Sternberg Adolf, Arany 
János „Buda ha!álá“-t németre fordítják. Csak 
kár, hogy a fordítók kiadót nem kapván, kényte
lenek művöket egyik helybeli német lapban köz
zé tenni, pedig hosszabb műnek a szakadozott ol
vasás mindig hátrányára van. Egyébiránt a könyv 
külön lenyomatban is kapható lesz. Hát Dietze ! 
több rendbeli fordításaiból — „Ember Tragédiá- j 
ja“, „Petőfi elbeszélő költeményei“ —  mi lett? j

* „Kálvin élete“ Révész Imrétől, az egya
ránt jeles történésztől és egyházi szónoktól, a kö- j 
zelgö Kalvin-ünnepre már megjelenik. Osterlamm I 
Károly, a mű kiadója, felszólítja az ivtartókat, i 
hogy a náluk levő aláirási iveket mielőbb küld- j 
jék be, hogy a könyvet azonnal megküldhesse az j 
illetőknek, megjelenése után. Mint halljuk, az elő* i 
fizetők oly nagy számmal gyűlnek, hogy már a j 
második kiadást szedik, mielőtt az első megjelent | 
volna.

* A győri ponyván ily czimü füzetet árul- j 
nak : „Országgyűlés pokolban, vagy az Antikrisz- i

tusnak, Renannak, az ördögök által lett instellál- 
tatása Luczifer király udvarában. Irta György 
vitéz.“

* A nagylaki (Csanád). fiuk voltak azok, kik 
iskolába vitt uzsonnájukkal s megtakarított éte
lükkel ínséges tanulótársaikat a télen át táplál
ták. Egy emberbarát most e jószivü gyermekek 
számára 12 ezüst húszast küldött az odavaló lel
készhez, kiosztás végett; de a derék fiúk, kik 
úgyszólván, szájukból vették ki a falatot társaik 
számára, e jutalompénzt is közül-akarattal kis 
szűkölködő testvéreiknek ajándékozták. Eljene- 
nek a nagylaki iskolás fiúk!

* A budai népszínházhoz újabban Kölesy 
Luiza k. a.-t szerződtették. A Csikósban már föl is 
lépett s a lapok egyhangú elismerésében része
sült. Kiemelik szép csengő hangját, s természe
tes, minden modorosságtól ment játékát, — egyszó
val üdvözlettel fogadják a fiatal művésznőt. Mi 
pedig üdvözöljük Molnár urat az ily irányú tér 
jeszkedés terén.

* Károly- vagy mint régebben nevezték 
Gyula-Fehérvár mellett fata-morganát láttak; mi 
is látunk itt Pesten hetenként, mert egy ily czimü 
német lap jelenik meg Cziglér Hermina szerkesz
tése mellett, elég csinosan, elég tartalmasán.

* Gallmayer k. a. nálunk is kitett magáért. 
Az idevaló szinigazgatóval is összeveszett, s ven
dégszereplését a minap előadás közben szakította 
meg. —

* A bécsi főrangú hölgyek által rendezett 
kiállítás eddigelő 20000 ftot jövedelmezett szü- 
kölködöinknek.

* Egy külföldi lap írja , hogy a Baján meg
jelenő „Postbote“ szerkesztője Jovanovics György 
10 db. aranyat tűzött ki a lapjában megjelenő 
legjobb „postás novellára.“ Beküldési határidő 
junius 1-seje.

* Renan könyve egy egész irodalmat tá
masztott ; de nem csak támadói: védői is vannak. 
Újabban bizonyos Peyrat lépett síkra elvtársa 
mellett, a XVIII. évszáz fegyvereivel felfegyver
kezve. Voltaire és az encyclopaedisták gúnyjával 
és éles kritikájával támadja meg a legiószámu 
czáfiratokat. Előadása hideg, kicsinylő, kimélyte- 
len , úgy hogy még keményebb ellenzésre számít
hat, mint Renan.

* A párisi vizsgálati fogházban egy Pom- 
meraye nevű homoeopatha ül, azzal vádolva, hogy 
egy patiensét megmérgezte. A tisztelt doctor sza
bad idejét egy öt felvonásos rémdráma megírására 
fordította, melynek hőse önmaga. A külvárosi szín
házak igazgatói pedig törik magukat, hogy me
lyik foglalhassa le e nagy jövedelmet ígérő dara
bot. Pommeraye ur egyébiránt már haladást tanu- 
sit az e nemű irodalomban, mert Lafarge asszony, 
a méregkeverőnö, „Szent Tropézi urnö“-jét leg 
alább elitéltetése után irta.

* Két angol nagyság életrajza jelent meg 
nem rég. Egyik Scott Walteré Elze Károlytól,
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németül, a másik Sterne Lőrinczé Fitzgerald Per
cétől , angol nyelven. Mindkét munka már tört 
utón halad, de az „Europe“ szerint egyiknek úgy 
megvan becse és érdeke, mint a másiknak. Külö
nösen az utóbbiról szól nagy elismeréssel, s kö
szönetét szavaz neki, bogy Sternéböl ismét embert 
csinált. Tudniillik Thackeray igen kevésre be
csülte.

* Egy franczia főpap következő hatalmas 
czáfolattal lépett föl Renan ellen: Nomine non so
lum, verum re nanus haberis. Azaz : Renan nem
csak névleg, hanem valóban is (re) törpe (nanus).

* Egy angol kiadó, a kedvelt látogató-jegy 
alakú fényképekből, életrajzokkal ellátott albu
mot ad ki, ily czimmel: „Portraits of men of emi
nence in literature, science and a rt, with biogra
phical memoirs.“ Az első füzet 24 nevezetesség 
arczképét tartalmazza, köztük: Cruikshank, a 
torzkép festő ; Faraday a természettudós; Scott, 
az építész ; Thackeray stb. A könyv mottója Sha
kespeare látnoki szavai: „The glorious sun Stays 
in his course and plays the alchymist.“ (A nap 
megáll útjában s alchymistává lesz.)

* Alouisianai uj kormányzó tiszteletére ren
dezett szörny-concertröl bámulatosakat beszélnek 
az amerikai lapok. A néphymnust 500 zenész, 
10000 éneklő gyermek, a város harangjai, kétez
red gyalogság sortüzelése és dobzörgése, végre 
50 ágyudörgése adta elő. De szép lehetett!

* Mig az egész világ Shakespeare-iinnepet

ült, a franczia főváros hallgatott — a felsöbbség 
parancsa folytán. Nemcsak a Porte-St.-Martin 
színház díszelőadását, hanem a fiatalok 23-ikára 
tervezett lakomáját is betiltották. A kormánynak 
nem lett volna kedvére az az üres szék, mely a 
távollevő elnöknek — Hugo Viktornak — hagya
tott volna fenn. Említettük volt, hogy Sand 
György levélben köszöné meg e lakomára való 
meghivatását; a levél igy hangzik: „Jeles eszme 
nagy halottakat megünnepelni. Azok jósok és 
szentek, kiknek nevét naptárainkba kellene igtat- 
ni. En egész hitemmel és lelkemmel csatlakozom 
önök ünnepélyéhez. Gondolatban jelen leszek. 
Igyék ott nevemben Shakespeareért, ki mindnyá- 

| junknál jobban érzi magát, mert legyőzte Voltai- 
í  rét, kinek hatalmas kezei közül ép bőrrel szaba

dult ki. Később, daczára ennek Voltairet, ünnepel- 
| ni fogjuk, mert annyira győzelmeskedett. De a 

mi dicsőségünk lesz, ha mestereinket ugyanegy 
pantheonba helyezzük, és ha megértettük, hogy 
minden lángész ugyanegy istentől, azon istentől 
származik, kihez minden szép ut vezet, kinek 
temploma az igazság. Tiszteletemet és barátságo- 

i inat testvéreimnek Shakespeareben! Sand György.“ 
— A lapunk közelebbi számához mellékelt 

■ arczkép (Baróti Szabó) némely példánya véletle- 
I nül nem oly szép papírra nyomatott, mint az ed

digiek. Csupán azért kívántuk ezt megjegyezni, 
i hogy nem gazdálkodásból történt, s intézkedésünk 
j után reméljük, ily eset nem fog előfordulni többé.

UJ KÖNYVEK *)
BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 

Antal. LXII e's LXIII. füzet. N8r. 183—378 11. Ara 
egész évre 10, félévre 6 frt. (Emich nyomdája, Pest.)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns tudományos 
folyóirat. Szerkeszti és kiadja Erdélyi János■ Nyol- 
czadik évfolyam , vagy új folyam első éve. II. szál
lítmány. N8r. 97 -  192 1. Ara egész évre 6, félévre 
3 ft.

EREDETI és FORDÍTOTT BESZÉLYEK Szabó Ri- 
cliardtól. K8r. 313. 1. Ára 1 f. 40 kr. (Emich sajátja- 
Pest).

A SZOMBATHELYI DALÁRDA-EGYLET első évi 
jelentése 1863-dik évre. 8r. 19 1. (Bertalanffy nyom
dája, Szombathely).

*) 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.

NYÍLT LEVELEZÉS.
T. U. P. tanár urnák. S. A. U.jhely. A második félévi 

folyammal, mely magában is teljes, czimlapja s ta r
talomjegyzéke van , — szolgálhatunk egy kép Mán ; 
de az első félévi folyamból 3—4 szám egészen elfo
gyott, és igy csonka,

Szegedre Tr. I. urnák. A 10 ft. pótlást megkaptuk. Az 
eredeti jegyzéket most még nem adhatjuk ki ke
zünkből; visszaélni azonban vele nem fogunk. Ná
lunk akárki megtekintheti.

Sz. K. Vettük, s közöljük , de jegyzést nem lehet alája 
tenni.

T A R T A L O M .
Shakespeare. Salamon. F. — Késő éjjel. . . Tolnai 

L. — Signora Rozetti. Jósika J. — Gyászdal. Az ifjú a 
harezba indul. Szász B. — Egy színésznő életéből. An
golból. Pallos Gy. — Társadalmunkról. Z. A. — Nemzeti 
színház. Gy. P. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt leve
lezés.

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1861. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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A SZÉPIRODALOM S ÁTALANOS MIVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

MÁSODIK ÉVFOLYAM. MÁJUS 8 . 1864. ELSŐ FÉLÉV. 19. SZÁM.

S H A K E S P E A R E
NÉMELY MÜVEIRŐL.

E lő f i z e t é s ;  egész é»re 
12 írt, félévre 6 frt. 1 

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.

I S z e r k e s z tő  s z á l l á s a ,  
j hová a dolgozatok, elöfize- 
j tési pénzek, reclamatiók is 

küldhetők : Üllöi-út 7 sz.

Azon szellemről, mely isten után leg
többet teremtett, egész — és pedig nagy 
terjedelmű irodalom keletkezett, különösen 
az utóbbi száz év alatt. Saját irodalmunk
ban, ha alkalom szerint, egyes müvei ada- 
tása vagy megjelenése alkalmával, volt 
róla szó több kevesebb, tüzetesen valóban 
igen ritkán s kevés vizsgálódás történt, 
aránylag legalább, körűié s művei körül. 
Legutóbb, ha nem csalódunk, Emerson 
„Representative m entjéből volt, egy kéz
től de két helyen is, jeles jellemrajza kö
zölve, leginkább átalános szempontokon.

Természetes, hogy a nagy brit szel
lem-óriás önálló elemzésében, sőt tulajdon- 
képi méltatásában is, nekünk magyarok
nak ily hátra kell államink. Hiszen műveit 
magokat sem birjuk még nyelvünkön tel
jesen. Hamar számot adhatunk róla, mit 
tettünk eddig e részben. Döbrenteytől 
1830-ban vette a magyar irodalom Mac- 
bethet, halehet összehasonlitást tenni, Sha
kespeare legnehezebb (fordítású) darabját, 
nehézkesen, de nem erőtlenül, az akkori 
nyelv-állapotok-, az uttörés- s a fordító 
költői egyéniségéhez képest. Ezt emlitjük 
első lépésül, mert hogy a gondját minden
re kiterjesztő Kazinczy már 1790-ben adá 
Hamletét, szívesebben nem számítjuk be, 
mivel az egy roszul szinre alkalmazott és 
sokkép elferdített német fordítás után ké
szült; ugyanennek újabb, de tán ismét 
csak azon alapon javítgatott második át
dolgozása, valamint Macbeth is, a Heliconi

Virágok második folyamába szánva, már 
1794-ben készen, — kiadatlanul maradtak. 
— Döbrentei Macbethje után tiz évvel 
(1840) adá Návay Antal Romeo és Júliát, 
halvány, s bár elég értelmes de erőtlen for
dításban. Ugyanazon évben, előzőit egy 
szerre végetlenül túlszárnyalva, s először 
Shakspearehez méltóan, Vörösmarty Julius 
Caesart, melyből készülése alatt már előbb 
is ada mutatványokat. 1845-ben Lemouton 
Emilia vállalkozék Shakespeare összes szín
művei fordítására, a hűség és fesztelenség 
megőrzése végett prózában (!) és pedig 
annyira prózában, hogy például a Vihar
ban , Ariel tündér énekei is , dalforma he
lyett, a többinek folyamatos prózájában 
adattak; öt mű jelent meg összesen, s a 
kiadás félben szakadt, irodalmunk semmi 
kárára. 1847— 8-ban Vörösmarty, Arany 
s Petőfi egyesültek Shakespeare remekeinek 
műfordítására. Ez egyesülésnek köszön
jük Coriolanust Petőfitől — és Leart Vö- 
rösmartytól. Amaz (1848-ban jelenve meg) 
nyitja meg s zárja be az abban maradt 
gyűjteményt. Ha simaságban, csínban hát
rább áll Vörösmarty Julius Caesarjánál, 
de erőteljes nyelve jobban találja el, külö
nösen a népies és a szenvedélyes helyeken, 
Shakespeare nyers erélyét. Lear, mely Vö
rösmarty halála után (1856.) jelent meg, 
a költő külső okok miatt csüggedt erejével s 
Julius Caesarnál kisebb szerencsével készült 
bár, de azon s Coriolanuson kívül minden 
mások dolgozataitjóv.al túlszárnyalja. A har-

37
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madik társ, Arany, János király fordításá
nak — fájdalom mind máig — csak töre
dékeivel maradt; Ács Zsigmond Velenczei 
kalmárját alább említjük meg.

Ez irodalmi munkálatokon kívül, szük
ségeihez képest a színpad nyitott tért Shakes
peare drámái fordításának. Nincs módunk
ban nemzeti színházunk Shakespeare-reper- 
toirejának teljes lajstromát adni, de a meny
nyiben emlékezetünk segítségével összeál
líthatjuk: IV. Henrik első része, III. Ri
chard, Romeo és Julia, Julius Caesar, Ham
let, A velenczei kalmár, A makranczos 
hölgy, A tévedések vigjátéka, Coriolanus, 
Antonius és Cleopatra, Lear király, Othel
lo, Macbeth, Windsori vig asszonyok (ti
zennégy darab) van eddig eléadva.*) E for
dítások legnagyobb részét azonban , iro
dalmi nyereségnek bajosan tekinthetjük, 
egy rész épen alul áll a legközépszerübb 
irodalmi szinvonalon is. Bár nyomtatásban 
megjelent, ide számíthatjuk azon, a színpad 
számára készült, de tudtunkkal elé nem 
adott fordítást, mely a „What you will“ 
czimü gyöngyörü vígjátékot, egy Dein- 
liardstein-féle színpadi átdolgozásból Viola 
czimmel adta, s a Nagy I^nácz Szininűtá- 
rában jelent meg.

lm ennyi történt nálunk a legújabb 
időig Shakpearenek irodalmunkba átül
tetésére. Nem sok valóban, — s halaszthat- 
lan irodalmi szükség lön már egy uj, hatá
rozó lépést tenni ebben valahára. S ez 
csakugyan mégis történt, részint (a kivitelre 
nézve) megvan kezdve. Szomorú jellemzé
sére szolgál irodalmi viszonyainknak, hogy 
a legcsekélyebb nyereségre is számitó kiadó, 
Shakespeare összes művei — sőt csak leg- 
remekebbjei — kiadására nem mer (s jó
zanul alig is merhet) vállalkozni, és egy 
lelkes magán-egyénnek kelle a kiadás 
anyagi létét s a műfordítók nagyon is sze
rény díjazását biztosítania. E pártoló, hogy 
a kiadás szellemi oldala lehetőleg ellen
őrizve legyen, a Kisfaludy-társaság mint 
szépirodalmi intézet kezelése alá adta s 
tekintélye és egyszersmind felelősége alá 
helyezte.

Skakespeare fordítása nem oly mű, mit
- *) Még. 4-gyel többet számának. Szerk.

rögtönözni, vagy kissé póriasabb kifejezést 
engedve meg magunknak, a mit felfújni 
lehessen; s a pár év óta folyvást tartó orszá
gos, —- s irodalmi működéseinkre is oly 
zsibbasztólag ható — feszült állapoton kí
vül, ennek kell tulaj donitni azon lassúságot, 
mely a vállalat késedelmes megindulásában 
mutatkozik. Bár átalános felszólítás történt 
irók- és műfordítókhoz, s több jelesek vál
lalkoztak — eddig, tudtunkkal, aránylag 
kevés mű van a Társaság elé terjesztve.

Mindazáltal remélni lehet, hogy a 
teljessé válni akaró Shakespeare-kiadás, 
Tomory Anasztáz ur áldozatkészségéből 
s a Kisfaludy-társaság aegise alatt,- egyszer 
megindulva lassankint czéljához ér.

E kiadást mintegy bejelenteni, sőt né
mi tekintetben előkészíteni, tűztük, e lapok 
t. szerkesztőjének s olvasóinak engedelmé- 
vel, feladatul magunk s e czikksorozatunk 
elébe. Természetesen, hogy itt azeszközlött 
s eszközlendő fordítások minőségéről szó 
nem lehet; azokról az, ki a munkában ma
ga is tettleges részt vesz( ítéletet nem ejt
het. Czélunk csak az, hogy a nagy brit 
drámairó átalános jellemzését s méltatását 
másokra bízva (vagy máskorra hagyva) 
azon sorban, mint a Kisfaludy-társaságtól 
a forditmányok elfogadtatnak vagy kiadás 
alá készíttetnek, az egyes darabok részle- 
tesb ismertetését adjuk, s különösen a sze
replő egyének jellemeit, tőlünk kitelhetőleg 
s Shakespeare nevezetesb tanulmányozói 
által gyámolitva, elemezni megkísértsük. 
Mondanunk sem kell, hogy dolgozatunk 
az eredetiség dicsőségére igényt nem tart. 
Bár személyesen is vizsgáljuk s elragad
tatással tanulmányozzuk Shakespearet, saját 
egyéni ítéletünkben nem vagyunk annyira 
elhízva, hogy olvasóink elébe azt is szük
ségesnek ne tartanok terjeszteni, mit mé
lyebb vizsgálói mondanak róla. Széltiben 
használjuk azért, angol kiadásai s jegyze- 
tes kíséretei közül a közönségesbek mellett, 
Deliust, kinek kiadása fordításaink alap
jául is el van fogadva, továbbá Kreyszig 
élvezetes felolvasásait, mindenek fölött pe
dig Gervinust, Shakespeare legjelesb német 
commentátorát, kiről az angol irodalmi 
jelességek is nagy tisztelettel s elismere's-
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sei szólnak s kinek Shakspeare-je nem 
rég jelent meg, harmadik, egészen újra át
nézett kiadásban. Kezünkön e kiadás forgott.

Kezdjük, az olvasó engedelmével min
den további bevezetés nélkül, Othellón.

I. OTHELLO.
(Szomorujáték 5 felv.)

Othello Shakespearenek, s átalában az 
összes költői világirodalomnak, legtökélete
sebb alkotásai közé tartozik. Azért mondjuk 
ezt, mivel a legnagyobb mélységet a lélek
tani felfogásban, a legnagyobb magossá
got a költői tárgyalás erejében — a leg
nagyobb egyszerűséggel egyesíti. Ez az 
oka, hogy Shakespeare minden darabjai 
közt — a mellett hogy a legosztatlanabb 
kedvességii, a legkönnyebben megérthető 
is. Azt mondhatjuk, hogy mindenki érti, a 
a költő commentatorai pedig egészen ki
merítették, ha ugyan oly végetlen gazdag
ság, mint e mű egyszerűségében van, vala
ha kimeríthető. Magyarázói, Johnson óta, 
egymást s magokat felülmúlják egyes jel
lemei mély felfogásában, részletei s egész 
szerkezete szétbontásában s megítélésében. 
A világirodalomban nincs mű, melyről oly 
biztosan lehetne ítéletet ejteni, mint épen 
Othello.

Egyetlen kifogás lehet (s van több ol
dalról emelve) e különben tökéletes mű el
lenében. Végezzük ezzel mindjárt, röviden, 
— hogy aztán zavartalanul élvezhessük az 
egészet. Azon novellának, melyből Shakes
peare Othellojának nyomorult vázlatát át
vette, hogy belőle lángelméje egyik reme
két alkossa, mintegy erkölcsi tanúságát 
maga a szerencsétlen hősnő igy fejezi ki 
egy helyen: „Félek,még intő például kell, 
fiatal leányoknak, szolgálnom: hogy szü
lőik akarata ellen férjhez ne menjenek, s 
hogy olasz nő oly férfiúval ne lépjen há
zasságra, kit tőle természet, éghajlat, élet
mód, oly különbözővé tettek.“ Meg kell 
vallani, hogy e prózai életszabály tanúsá
ga, — bár a költészet egész erejével felru
házva, — Shakespeare tragédiájában is 
megvan. Miért kell, kérdjük, Desdemoná- 
nak halnia? — mert e kettős bölcs tanúsá
got figyelembe nem vette. S vajon, ama ta

núságok mellett szól-e oly erős társadalmi 
és erkölcsi érzés, mely tragikailag igazzá 
tenné miattok Desdemona gyászos esetét? 
Valljuk meg, hogy társadalmunk s erköl
csi érzetünk nem követeli, különösen az el
sőt, oly parancsolólag, — hogy e tekintet
ben saját érzetünk a költő igazság szolgál
tatásával ellenzésbe ne jőjön. Nem tarthat
juk Desdemona hibáját, ballépését olyas
nak, miért igy kellene bűnhődnie. De ha 
ezt valljuk, ne feledjük Shakespeare ko
rát se, mely ily szigorúbb morált követelő
leg tett szükségessé; se a költő magasztos 
szándokát, ki Learben, Cymbelineben, 
Othelloban és a Téli regében, mind ugyana
zon képnek, a családi fölbomlásnak külön
böző oldalait állítja elénk, s mindenütt a 
legmagosabb és legszigorúbb erkölcsiség 
szószólója. Szerinte Desdemona hibája na
gyobb mint szerintünk, — valódi ballépés; 
s ő ezt elég nyomatékosan kitünteti Bra- 
bantio fájdalmában, nagy lelki zavarában, 
méltó elkeseredésében, mely nemes szivét 
végre is megtöri s a becsületes öreget sír
ba viszi. Álljunk a magunknézpontja helyett 
Shakespearére, s az egyetlen ellenvetés is 
elenyészik.

Annyival inkább, mert azt sem szabad 
felednünk, hogy nem Desdemona a fősze
mély, nem ő a cselekvő s nem az ö sorsa, 
mi a költő előtt végső feladatúi állott. Az 
ő feladata volt: oly fokozatos emelkedésben 
mutatni föl a féltés szenvedélyét, mig oda
ér, hogy a szerető képes legyen szerelme 
(s féltése) tárgyát meggyilkolni. Ily tettre 
kiválólag oly embert gondolnánk képes
nek, ki dühe és vére által igazgattatik csak 
minden tettében, ki ezt is őrjöngő hév ön
kívületében követi el. De ily tett nem költ- 
hetne drámai érdeket, mert erkölcsi betu
dás alá, mint ösztönszerü vadállati tett, alig 
jöhetne; ily ember költői részvétet sem 
költhetne bennünk tragi kai sorsa iránt. A 
költő feladata tehát az volt, oly embert 
vinni szenvedélye által e tettre, ki nemes 
indulatu, erős elméjű, cselekvés módjában 
meggondoló, — ki tette előtt egész rokon- 
szenvünket s érdeklődésünket bírja, s tette 
után, annak daczára se veszítse el szánal
mas részvétünket. Csaknem lehetlennek
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látszanék: ha Shakespeare a föladatot töké
letesen be nem töltötte volna. Othello épen 
ez az ember.

Fontos s érdekes szemlét nyújt azért 
meglátnunk: mi eszközök által lön e czél el

érve? mily jellem Othello már akkor, mi
dőn a darab megnyílik s ő Desdemona sze
relmét megnyerte úgy, hogy az nemcsak 
a velenczei tanács, —- hanem a mi erköl
csi érzetünk előtt is igazolva legyen ?

(Folyt, köv.)

SHAKESPEARE.
(Született Stratford-on-Avon-ban. 1564. Apr. 23.)

A m. képzőművészeti társnlatban
szavalta

EGRESSY GÁBOR.

Szelíd Avon, mi büszkén lejt habod ma!
S melynek falát dicsfényben tükrözöd:
Ifjúltan á llazó  Stratford, ragyogva!
— Mert bár csekély a városok között,

Mint Efratáuak kis Bethleheme 1):
De rajta függ, ma, a világ szeme.

Miért van, életúnt vén Európa,
E lelkesült zsibaj, ma, partidon ?
S tán mérleg és szám mind „javára“ róva,
Hogy igy örül a kalmár Albion?

S kardját, a testvér véritől pirost,
Amerika hüvelybe rejti most!

Ma, rózsahajnal, biborlángu estpir,
Csak őt köszönti, rajta vesztegel:
A csillagon, a melynek neve Shakspere,
Mely a nap fényinél se’ veszhet el,

Együtt robog az ég űrén tova,
S egyszerre ég ki azzal, vagy soha!

Háromszor fordult század év azolta,
Hogy földi testbe szállt ez égi fény;
De csillagának lángja nincs kioltva,
Most ott ragyog az örök ég ivén;

S a milliók a földön idelenn 
Melegszenek lángjánál szüntelen.

Mert a mi szívbe lángot, életet gyújt:
Eladdig a művészet béna volt.
Majd mert, —- s bukott; majd rejtekébe megbújt, 
Rajzolt, faragcsált, vagy szókat tagolt;

De nem lévén hatalma isteni:
Egy élőlényt nem birt teremteni.

Ez a nehézkes vésüt vette kézbe;
Vásznát amaz s festékit, ecsetét;
Zengő rimén ring s lejt a szó művésze ;
— De ko hideg, szó bárgyú, szin setét.

Mind szertemálló töredék csupán,
Nem egy s egész, csak holt egymásután.

Akkor jövél, — s mely addig szertehullva, 
Megannyi tag, hevert, élettelen :
Most összeforrt, megéledett a hulla,
Lelket kapott, megszólalt hirtelen ;

S egyszerre im nem halvány, néma, holt: 
Mindjárt alakja, színe, hangja volt.

Alakja, mint a domború szobornak ;
Es színe, — vásznon nincsen oly való !
S mint húr, min a dalok zsibongva forrnak,
Oly kész az ajk, olyan megszólaló.

S a képzelet mélyéből lengve fel :
Valódi lény lesz mind, mely él, lehel.

Mind él, lehel; mind jő, megy ; mind cselekszik ; 
Az életnek mind tolja kerekét;
Hasznát emez, amaz munkálja vesztit;
Amannak lelke fényes, ez setét;

Emez világ-ur, az függ sors kegyén;
Ez törpe, az nagy; — csakhogy mind Egyén.

Itt Caesar, Brutus, Octav, hős csoportban,
A sárga Cassius s bősz Coriolán; •
Itt nőik is, sorsukkal egybeforrtan:
Dicsőn s silányan, — fényben s pongyolán ;

A buja tündér itt, kígyóival — a)
S e bősz anya, ki zúg mint a vihar. J)

Ott más csoport: a mór dühös szivével, 4)
S ábrándival az édes Rómeó ;
Macbeth, ki névtelen vérmüvet érlel,
S Hamlet, ki szörnyű titkot félve ó ;

Richárd vállán vérfoltos hermelin, — 5)
De nyomorúbb a hülye Cymbelin. ß)

A jó öreg bolond Lear, dúlt agyával,
Szivébe törve három szörnyű nyil;
Egyik : hogy jó lányához menni átall,
A más kettő. . . Hah, Regan, Goneril!

Körűié Gloster, Kent, szegény Tamás, 7)
S irtóztató vész, dörgés, villanás ! . . .

') Profétia Jézus születéshelye'ről: Mikeás V. 2. ■— -) Cleopatra.— 3) Volumnia, Coriolán anyja- — 4) Othel
lo. — s) III. Rikhárd. — fi) A hasonczimü drámában. ~  7) Személyek mind Lear királyban. —
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Helyet, helyet! mert angyalok közelgnek! 
Nem angyalok, nem ! Több : — valódi nők, 
Sovárgva, nyújtva üdvöt és szerelmet,
Magasztosak s gyöngék..........Csak a minők !

Szivünk miattok lángol, sir s nevet:
Oh gyöngeség, hogy asszony a neved!

Mig szép Miranda csábszónak nem enged — 6 
Lángolva áll s epedve Júlia.
— Ha vannak őrző angyalok : tiednek,
Szűz Desdemóua, elpirúlnia

Nem kell, tudom; mig lady Macbethen 
Az ördögök kaczajja nagy leszen!

Bölcs Portiáért, három zárt szekrényen 
Kincs, hatalom, hűség vetekszenek. <J)
Szép Jessicát, egy hold világos éjen,
Dal, szerelem s hő vágy ejtette meg. l0) 

Kaczérka rózsa vagy te, Viola! “ )
Kis Imogén meg szende viola! lZ)

Szűz ártatlanság bűvé Perditának ; l3)
Pajkos mosoly Page asszony ajkain. l4) 
Cordéliát a mély, bár lassú bánat,
Oféliát megörjité a kín.

gyanúba fúlt s z ív  bús emlékéül:
Érző szobor, hű Hormióne ül. lJ>)

S mind e nagyok, dicsők, — és mind e gyöngék 
S kiket nyomor, kiket vérbün nyomaszt, 
Halhatlanságot kérnek, várnak önként,
Az ő kezéből várják, veszik az t:

Mert oly hatalmat nyert ő, végtelent,
Hogy halhatlan legyen, mit ö teremt!

’) A századok majd századokat űznek;
Alakjait nem mossa szét idő ;
S melyen nyomát hordják az égi tűznek, 
Homlokukon nem támad egy redő.

Maradnak úgy, nem érintvén halál,
Mint Ő teremté, mint ö gondolá.

Mert ő, a mit szív érez, áhit elme,
Megleste titkos lüktetéseit;
Megnyílt a lét ezernyi ős-rejtelme,
Belát csirája erjedéséig.

S hol biztalan rezg más mérő-fonál:
Előtte a szív mélye nyíltan áll í

Költő, művész azért örök időkig 
Tanúlni, élni csak hozzá jövend.
Neve körül gyöngykoszorú fűződik,
Hol minden gyöngy egy csillagot jelent.

A csillagok közt helye, ott lakik:
Honnan szava világra hallatik !

Avon hattyúja! szárnyaid szelétől 
Lég, tenger, sz ív  megmozdúlt s reszkete.
Magosból, honnan a sas is leszédül,
Nyugton tekintesz a mélységbe Te,

Nézvén  ̂az Idők forgó árjait:
Hir és Oröklét a te szárnyaid!

SZÁSZ KÁROLY,

A Z  É L E T B Ő L .

(Egy történet.)

I. !
ESTELI IMA ÉS HAJNALI SZERELEM.

Csendes tavaszi hajnal volt, ébredező 
ibolyák illatával; csak egy-egy virasztó | 
csalogány szólalt meg a sötét bokorból, — í 
vagy az enyhe fuvalom, álmos falevelek
ről, éjsirta gyémántcseppet gördite le . . .  . i

A kem enesi  kastély egyik földszintes j 
ablakából, mely a torony-szárny aljában j 
nyílik, nő-alak hajol ki, homályos körvo- i 
nalakkal. De a hajnal emelkedő világa j

8) A Viharban. M) — A Velenczei kalmárban. — 10) 
ban n) Cymbelineben. — 13) A Téli regében. — “) A

mind jobban fényt derít a szőke fürtökkel 
köritett homlokra, habár nem leli is föl 
rajta a másik hajnalt — az ifjúság hajna
lát, mely itt már az élet delének adott he
lyet. Ködlepelként takarja könnyű szövetű 
köpeny a fehér vállakat, s a hószin karok 
szenvedély mámoros mozdulattal akarnák 
beölelni a friss levegőt, hogy a keblet htít- 
sék véle. És csaknem visszavarázsolja ar- 
cza szép, nemes vonásira az ifjúság letűnt 
bájait az ajk, a mint megszólal :
U. o. — ") A Vizkereszt v. A mit akartok ez. vigjáték' 
Vindsori pajkos nőkben. — '.*) A Téli regében.
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Jer hajnal, napsugaras fénynyel,
Űzd el az éjnek rút árnyékát!
Szárítsd fel, a mit sírt az éjjel,
Csalfa könyeknek gyöngy harmatját!
Jer hajnal, napsugaras fénynyel, 
Arczodat pirítsa kebled tüze :
Mintha fölébred a násznap szüze : 
Estnyoszolyádhoz ragyogva siess!
Oh, jer hajnal, napsugaras fénynyel . . .

S a hajnal eiérkezék, vörös sugarai
val bevérezve a természetet; a csend is 
szünöben van, koránkelö bogár dong s a 
madarak mind fölébredeznek.

A virasztott h ö lg y , mintegy kifárad
va lelkesedésében, az ablak előtti karszék
be sülyed s láthatólag erőlködik, eszmekö
rét rendbe szedve, a költészet és az égi tü
nemények messze honából megterelni szál
longó gondolatait a mindennapiság bilin
csei alá. — Egy bársony kötetü nagy 
könyv után n yú l, aranylakatjához keblén 
függ a kulcs, felnyitja, lapozgat benne s 
gyors kézzel ir tele uj lapokat:

„Hajnal lett s még sincs álom szemei
men , mintha hotelen né vált ifjúságom gú
nyosan mondaná : lesz még elég nyugo
dalmas éjszakád, légy ébren a mig lehetsz, 
nyilt szemmel élvezd minden perczét a már 
hanyatló szép kornak. Nem sokára szitkot 
hánysz a csalogányra, hogy fölver álmád
ból, s óvod fázékony, kihűlt kebledet; — 
sérti majd szemeid az első' sugár pírja is,
mert nem lészsz már fiatal.......... Igen, az
élet egyenlítőjéhez érkezém, és onnan to
vább, oh be keserves út vár reám! Az ifjú
ság vége mért nem az élet vége egyszers
mind ? Mennyi csalódás, mennyi keserv 
felé indulok, s utitársul a sors ez átkát nyer
ve: ifjúságot rejteni a nem ifjú kebelben. 
Ezután minden léptem egy új ellenmon
dása valómnak, mely az ész győzelme ál
tal szivem felett — kínná válik. Hol lelek 
támaszt, segélyt ily egyenetlen harcz át- 
kiizdésére, én gyenge n ő , úgyis a szenve
délyek martaléka!? — S már kezdődik a 
harcz, s szivem csaknem megtört a legelső 
rohamra. Alfréd nem szeret többé; mért 
ámítsam magam; azért én imádhatom to
vább, mi akadályoz benne? Élvezem félig 
úgy is a menyországoi, s a másik felét —

rég nem érdemelem; én esküszegő, házas
ságtörő asszony, rósz anya . . .  A legszebb, 
a legnemesebb férjhez kötött az oltár s 
nem bírtam szeretni ő t , — és e zsarnok 
férfinak rabja vagyok a mióta megláttam 
először. S mit szeretek rajta? A gúnyos 
ajkát-e, mely többnyire bántalomra nyílik 
ellenem; azt a sötét szempárt-e, melynek 
fenekén csak saját bűneimet látom szünte
len ; s egész lénye nem hordja-e magán az 
élet undorának bélyegét, a lelki unatko
zást , házunkban való helyzete ferdeségé- 
nek kinyomatát ? Hogy mit szeretek e fér
fiún , nem tudom; de csak egyet tudnék a 
mit szeretnem benne nem lehet —  s ki- 
gyógyulok bűnös nyavalyámból. Úgyszól
ván szünet nélkül lelki forrólázban sinlődöm 
s kettős kisértet van velem, egyre, mind 
egyre. . . férjem, a nemes, jó lélek, ki évek 
óta tartó rendetlen életmódomért egy szócs* 
kát sem ejtett szemrehányólag — oh miért 
is nem tévé? — ki tisztelettel bánik ve
lem s vagyona, fényes háza valódi úrnő
jévé avatott! — A másik árny szegény 
Dezső, a szép, ártatlan, művelt ifjú, kinek 
tapasztalatlanságával visszaélve, fölhaszná- 
lám féltékenység gerjesztésére, ha Alfréd 
szeszélyei a türhetetlenségig fokozódtak. 
Nagy bűn az, mit e gyermek ellen elköve- 
ték : fölgyujtva keblében ideje előtt a szen
vedélyt , most midőn lángra kap, nem olt* 
hatom a viszontszerelemmel s csak élesz
tem a mint terveim igénylik. Szégyenpír 
futja el arczomat, ha rám ejti tiszta tekin
tetét, szivem felé nyúlok ilyenkor — hogy 
van-e igazán ? — Oly boldogtalan vagyok, 
mert boldogságomat egy halvány csillag 
fényéhez kötöttem; mert nem őt szeretem, 
kit szeretnem kellene — tán viszontszerel- 
m e, mint a nap sugározna fölöttem! — 
Mért nem jár a bánattal az örök feledés, 
még bírnék uj életre születni, — de a kéj
telj es elmúlt idők emléke nem tűrne tán 
egy másfajta gyönyört is? Tehát csak élek 
a jelennek, mig egy tisztább jövő kiment 
az örvényből; gyenge vagyok magamon 
segitni. A tegnapi est csalódásinak köszön
hetem lelki bátorságomat, ily hidegen el
mélkedni most szivem állapotján. O meg
szűnt előttem ama felsőbb lény dicsköré-
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vei bírni, melyhez szilárdan fölnéznem ed
dig lehetetlen volt. Azt az érzelmet érintve 
kíméletlenül, mi bennem még tisztán, ma
gasztosan á ll, eljátszá előttem az ő érzel
mei nemességében vetett vakhitemet; s ki
sebb lett általa lélekben — bár szerelmem 
kötelékén is tágított volna e tapasztalás — 
de nincsen ágy! A s z í v  vesztesége nem 
mindig az ész nyereménye . . .  (A tegnapi 
esi.) Örvendve ama ritka órák egyikének, 
midőn egyedül vagyok, — lesieték a kert 
legtávolabb eső ligetei felé, félénken nézve 
körül, ha nem foszt=e meg egy váratlanul 
érkező vendég a magánosság jóltevő per= 
czeinek élvezésétől. Háboritlanul jutva a 
fenyvekkel koszoruzott domb tetejére, le- ' 
hanyatlám a kőpadra, melyet a sötét ágak 
eltakarnak egészen. A nap már jó éjt kívánt 
a vidéknek, s szétmaradt sugarait is össze- 
hiva, leszállt a bérez m ögé; a kemenesi egy
ház siralmas harangja megkondult, bucsii- 
zóként. En csak e helyen és ilyenkor tu
dok legjobban imádkozni; — elővéve áhí
tattal a velem hozott könyvecskét, ott nyi- 
tám fel, hol a kis imádság van kedves gyer
mekemért; magam szerkesztém e nehány 
sor fohászt, mivel csak én tudhatom, mi
ként kell imádkoznom gyermekemért. És 
ezt rebegém:

„Teremtőm, foszd meg a most előtted 
térdelőt minden irgalmadtól, melylyel a vé
tekben elmerülteket istápolni szoktad, s 
áraszszad azt egy ártatlan angyal üdvös
ségére, kinek a mostoha sors oly szülőt 
adott, hogy anyja érdemeiért nem számít
hat mennyei boldogságra. Önts szivébe a 
gyermeki szeretet helyett csupa vallásos 
buzgalmat, hogy ne támadjon benne kínos 
hézag, ha majd egykor szülőjét szeretnie 
nem lehet. Mentsd meg mind attól, a mi az 
én boldogságomat képezé e földön, s in
dítsd oly pályára, hol kevesebb a kincsek 
nyomora s nagyobb a lelki gazdagság. 
Nyisd meg elméjét szivével egyszerre — s en
gedd szülőjét csak azért tisztelnie, hogy mint 
parancsod igéré, hosszú életű lehessen. Te
remtőm ! engedd örök életemmel megválta
nom gyermekem földi boldogságát. Amen.“

Kiejtve a végső szót, már a földön tér* 
delék, összetett kezekkel, s rajongástól túl

áradó keblem patakként hajtá fel a kés er= 
vés könyeket; de e keserv — gyönyöröm, 
hisz általa rovom le tévedéseim egy részét. 
Vad kéjjel türém a kavicsok élét, a mint 
gyönge térdemen sebet vágtak, s a hideg 
esteli szellőtől várva vártam , hogy halálos 
lázig hűtse feltakart vállaimat . . .

Egy kaczaj rázott fel csöndes imám
ból! E kaczaj tőle jött, ki azt okozá, hogy 
igy lettem kénytelen imádkozni. Borzadás 
fogott e l , a rósz szellem kárörömteljes ha
hotáját vélém hallani a menyekig föl 
nem hatolt bünbánat sóhajára, s bűnös lel
kemnek isten előtt történt feltárását szé
gyenlém egy tanú hallatára.

— Csak tovább, bájos grófné', csak 
tovább — mondá gúnynyal — mint meg
tört magdalai Máriát úgy sem ismerem m ég!

— Azt hittem egyedül vagyok, vi- 
szonzám reszketegen, azok előtt nincs bá
natom, kik nálamnál nem jobbak.

— Javítson hát rajtam: feleié csábí
tóm, újra kaczagva.

— Oh csak ne rontott volna meg 
elébb ! mondám, a megvetés tekintetével os
torozva homlokát, mely e perezben először 
hajolt le előttem; s e győzelem több erőt 
adott. Bár meg ne rontott volna elébb — 
folytatám, tán tiszta életem tükrébe nézve, 
lelne most ott egy üdvteljes képet, mely
nek mintája szerint helyrehozni képes len
ne egy más áldozaton elkövetett vétkeit.— 
Egy nemes férj oldalán, ölemben angyali 
gyermeket ringatva éltem ; sorsomat irigy
lék az emberek a fény miatt, szivem is lel
hetett volna a családi boldogságban táplá
lékot: és akkor jő ön, a házibarát veszélyes 
álarczában, s megcsalva barátját, kinek 
fedele alatt hazát lelt, a belső nyomort hoz
ta cserébe a vendégszeretet javaiért !S most 
kaczag ön, midőn isten előtt porban látja 
a nőt, kit megfoszta az erény büszkeségé
nek koronájától! El kaczajának köszönöm, 
hogy eltűnt előttem homlokáról a fénykör; 
— ohmért nem kaczag még egyszer: elűz
né szerelmem nyűgét is!?

S kimerülve e feljajdulásban, elállt sza
vam ; kezeimmel szoritám vissza a s z í v  lükte
tését, s a földön heverő kis imakönyvet föle
melve , ajkamhoz vivém , es’ókolván rajta a
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feszületet valódi lelkesedéssel. Alfréd alakja 
elmosódék a fenyőfák sötét törzsei közt, s in
kább csak árnyékát láttam a fehérlő kőpad
hoz dőlve t mozdulatlanul. De a mint a me
redek ösvényen lerohanék a szabadba, — 
mintha édes hangjával hitt volna vissza ma
gához: „Mária, Mária, ne hagyjon el. . . .“

A fáradt kéz nem birta folytatni nap
lóját. Leirva az utolsó szavakat, félálomban 
hallá esengeni a könyörgő viszhangot: 
Mária, ne hagyjon el! Mindent lelt e szó
ban, bánatot, bocsánatesdést, fötójult sze
relmet. . . Reggeli szellőt kívánt megint a 
táguló kebel, s kihajolt a megnyílt ablakon, 
mint korábban, hajnalhasadáskor.

— Dezsői kiáltá ijedten, meglepetve 
az ablaka alatt fekvő ifjú által, ki a mohos 
földön nyugodva nézte csöndesen a nap 
keltét.

—- Igen, én vagyok, grófné.
— De mondja, Dezső, mért feküdt 

épen az én ablakom alá?
— Miért? ismétlé a fiú bágyadtan; 

én nem tudom magam se. . . .
— Jött volna szobámba, hisz tudja 

hogy ilyenkor mindig fenn vagyok.
—- Jobb nékem itt! — rnondá az a 

kedvetlenség és ellágyuíás sajátságos ve- 
gyületével.

— És még jóreggeltsem kívánt!szólt 
kis szünet múlva a grófné enyelgőn.

Az ifjú hirtelen fölegyenesedék s az 
ablakszárnynyal játszadozó nő kezét meg
ragadva, hosszú csókot nyomott rá, s újra 
visszadőlt helyére, sűrű ftirteinek a hideg 
falat véve párnául.

Az ablak becsukódott. Szegény fiú! 
suttogá a grófné, és szórakozottan járva 
föl s alá, csöngetett:

— Mit akarsz? Vagy tejősz, Nanet
te! jó, hát készítsd a lovagló ruhát —* ad
dig alszom egy keveset. S mig bent az 
álom lezárta, nem minden ellenszegülés 
nélkül, a szemhéjakat, — Dezső ajkai is ál
modva ismételgetnék :

„Jer hajnal, napsugaras fénynyel. . .“
A szerelmes gyermek ott tölté az 

egész éjszakát a virasztó nő ablaka előtt.

VADÁSZAT ÉS PÁRBAJ.

A kemenesi kastélyban napok óta 
csak arról volt szó, hogy az első tavaszi 
kopó vadászat mikorra tűzessék ki. Az öreg 
urak ellenzék e tervet, sajnálva vetéseik 
bársonyát az ebek és paripák seregével 
gázoltatni, s roszalva az állatország mézes 
heteinek háborgatását; de okoskodásaikra 
viszont nem hiányzók a tüzes fiatalok ezá- 
folata, kik a sport e csaknem legszebb ne
mét felül helyezék a njuíltenyésztő gyalog
vadászok aggodalmain. A háziúr, mint 
szenvedélyes vadász Jovas, döntött szavaza
tával, s a szokásos előkészületek parancsára 
megtétettek.

Ama reggelen, midőn Mária grófhét 
oly késő álomba merülni láttuk, a fogatok 
rendre követék egymást a kastély fel járásán, 
hozva az egész vidék vendégkoszoruját. 
S már egybegyült volt a társaság, — mire 
a grófné férjének salonjaiba lépett, hol tü
relmetlen zsibongással várták mindnyájan, 

i hogy a reggelizés után azonnal indulhassa
nak. A habár rövid nyugalom tiszta fényt 

i adott mély sötétkék szelhetnek, s gránátszi- 
nű bársonyöltönye , arczát fehérítve, elő
nyösen rajzolá ki növése kerekded hajlá= 
sait. Mária szebb volt e reggel, mint rende
sen, s a hangos üdvözlés, melylyel vendé
gei fogadák, kíméletlenül elárulá ez átalá’ 
nos nézetet, de ő bókjaikra nem is igen hall
gatva , révedező tekintete Dezsőt für- 
készé.

— Egyre keresem, szólt élénken, 
meglátva őt, s gyorsan ment feléje: jóreg
gelt, másodszor. . . .

Dezső csak tétovázva merészlé a 
nyújtott kezet megszoritni, mig a grófné 
hamisan nevetett, mintha azt akarná mon
dani: ketten értjük ezt! Tán egyedül Al
fréd látta még az ingerlő mosolyt, a kinek 
tulajdonkép szánva is volt.

— Dezső ur már rég élvezi a reggelt, 
vágott közbe a báró, kapva az alkalmon 
párbeszédjökbe elegyedni. Láttam hogy 
járt fel s alá a tornáczon ; természetes: uj 
előtte az efféle, fölizgatja most még!

II .



— Világért sem, — viszonzá Dezső | 
nyugodtságot erőszakolva magára. A fe
jem fájt ez éjjel s azért mentem a fris le
vegőre.

— Jó, jó, elhiszem, — ismerjük mi 
már azt a gyerkőcze-lázt!

— A régi időből? kérdé az iíju, rög
tön megtorolva a czélzást, s a „Magyaror
szági Sport“ díszes cartonjait kezdé lapoz
gatni, de a többiek jóizün nevettek. Lásd 
Alfréd! hallatszék minden sarokból.

- -  Hisz abban semmi sincs, kezdé új
ra a vereséget szenvedett báró, lefojtva 
nagy nehezen boszuját; nem is tagadom 
én, hogy már átestem mindennek a kezde
tén, — de a gyepen majd tapasztalásom
mal én leszek előnyben, Dezső urfi ifjúsá
gának zsenge ötletei fölött. . . .

— Meglátjuk, meglátjuk! feleié az 
megint, föl sem nézve a képekről, és Al- 
frédban forrt a méreg e hidegvérüség mi
att, melyen minden sérteni akaró szava el
tompult.

A lovászmester jelentésére, hogy a pa
ripák készen állnak, egy-szökéssel állt fel az 
egész társaság, s nem sokára nyeregben 
ült vagy harmincz lovas, köztük több nő; 
s a nagy falka harriertol körülugrált 
hundsman kürtje harsogása mellett, kisebb 
csoportokat képezve, megindultak a vadá
szat helyisége felé. Már jó hosszan folyt 
a kopózás s két lialali tétetett kisebb aka
dályok leküzdésével, midőn egyszerre a 
legelői vágtató falkár visszakiált: a „mes
ter-árok !“ S e  perczben föltűnik a megfu
tamodott nyúl egy halom tetején, — majd 
meg rögtön láthatlanná válik, — s újra 
felbukkanva, csak ügetve folytatja menek
vését. „Túl van már a mesterárkon“ hang
zók boszusan a vadászok csoportjából. De 
a kopók éles csaholással követék felhajtott 
prédájokat és sorban buktak le és föl a 
a széles árok pártolásán. „A falkár átug
rott!“ kiálták ismét, s az urak részvétteljes 
szemekkel kisérék a bátor legény angol 
ménje vágtatását s midőn szellőként átleb- 
bent a veszélyes akadályon, hangos „bra- 
vók“ jutalmazák. <J ezalatt lován megfor
dulva, kezével balra mutat, a helyet jelölve 
ki, hol az árok keskenyebbé szorul. A va

dászok arra tartanak, csak Alfréd báró, az 
elismert jelességü sportsman, ki mindig 
legelső a falkiír mögött, követi azt most is; 
sebes train-de-chasse-ban száguld a kipró
bált Doubtless s már az árokpartra érnek, 
midőn a ló hirtelen m egáll; de sarkantyút 
kap, — ágoskodni kezd, a pálcza ketté tö
rik rajta: s most mint a forgószél egy-hely- 
ben fordulva meg — leveti lovasát s nye
rítve áll meg szelíden mellette. . . És a bá
ró még a földön hever a szégyen és düh 
leírhatatlan érzései közt, midőn felnézve 
Mária grófnét látja jőni; vágtat a sárga a 
hogy tud, Dezső mindjárt mögötte. — Utá
nam ! kiáltja a grófné követőjének vissza. 
Alfréd erre főikéi nagynehezen, mert azt 
képzelé hogy öt lóra emelni sietnek; de 
midőn elsuhan mellette a két paripa, gú
nyos „god by-t“-hoz feléje a szellő, — s 
már túl is vannak mindketten a mester-ár
kon ! — Erre kitör a lelkesedés, szűnni 
nem akaró „éljenek“ hasítják a levegőt, 
de ők nem hallják, száguldnak a nyúl után 
s a falkárral egyszerre érkeznek a dicsősé
ges lialali színhelyére. — Most a grófné 
megindulással szoritja Dezső kezét, s lépés
ben közelednek a társasághoz, mely a ke
rülő miatt megkésve, üdvözölni jő a bátra
kat. Köztük van már Alfréd báró is — s 
„gratulál.“ Ot ellenben vigasztalják, hogy 
a világ első lovasán is eshetik efféle; — 
csak Dezső nem szól egy kukkot se, s mint
ha mégis egyre azt mondaná: ki a nyertes?

Ily rendkívüli hajtással a vadászat
nak véget kelle vetni; s miután a nyúl fü
leit a nap hőseinek kalapjaira feltüzék, 
élénk megbeszélése közt az egyes körül
ményeknek , lassacskán a kastély irányá
ban mozogtak, lesetve már a kiváncsi öreg 
uraktól, kiknek nem győzék ismételni az 
utolsó halali nagyszerűség 't.

Nehány óráig tartó pihenés után a 
felső termekben találkozók újra a vendég
sereg , már az ebédre felöltözötten; s látva 
most az uszályos selyemruhákat, a legye
zőkkel fegyverkezett hölgyeket, nem hinné 
senki, hogy szenvedélyes vadászok köré
ben van. — Barátnői óhajtására lekülde 
Mária grófné a kis Katinkáért, elengedve 
üzenetében leányának a még hátralevő
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tanóráit. Kevés idő telt belé s*már közéjük 
termett Katinka, a tizennegyedik évét meg
haladott szép gyermek; egy őzecske negé
des mozdulataival járta s üdvözlé rendre 
a nőket, urakat, kik csodálva nézék majd
nem földig érő, magyarosra befont hajte
kercseit, melyek karcsú pruszlikos derekát 
még jobban kiemelték. Édes anyja forrón 
ölelé’’keblére a lyánykát, ki irigylendő ra
gaszkodással viszonzá csókjait.

— Katinka, mondá a grófné nevetve, 
nézzen oda az asztalra: mit lát ?

A lyányka sikoltott örömében:
— Jaj mamácska, megint nyúlfület 

kapott! s tapsok közt forgatá a jelvényes 
kalapot, melyet pályatársával együtt ka- 
czér hivalgással tett ki közszemlére a győz
tes sportslady. Katinka határtalan öröme 
anyja vivmányai fölött átalános vidámsá
got szült. „Ez aztán szép díj a mesterárok 
átugratásaért !í£ mondák többen szóba állva 
az élénk lyánykával; de ez rögtön csak el
némult , mintha egy gondolat szállta volna 
meg s halaványan közeledve anyjához, rá
hajolt, s alig érthetőn kérdezé:

— Dezső bácsi is átugratta a mester
árkot ?

— O és én, mi ketten csak! válaszolá 
a grófné, s magához szoritá újra, hogy el
takarja gyermeke piruló arczát. De a min
denütt őrt álló báró ur látta a jelenetet s 
ajkát a sajnálkozás játszott kifejezésével 
mozgatá. A háziúr, ki nem oly komolyan 
fogta fel Katinka érdekeltségét — előszó' 
litá Dezsőt a mellékteremből.

— Mutassa maga is a kalapját Katinká
nak, mondá Mária a belépőnek, hogy a 
közönyös társalgás terére vigye újra az 
egészet.

De Katinka félénken vette azt át s a 
nyálfül helyett Dezső fekete szemeibe néz
ve , rajtok felejté saját fekete szemeit . . . 
ott maradt az ifjú oldalán s ájtatosan hall- 
gatá a vadászat elbeszélését Dezső tréfás 
előadásában. Még kevés alkalmuk volt ily 
hosszasan beszélni együtt, s az ifjút mind
inkább meglepék Katinka észrevételei; 
csaknem oda lánczolva érezé magát a nyi
ladozó bájoktól, s megszűnt előadó képes
sége a gyermekes enyelgő hangra. Mária

grófné feszült figyelemmel kiséré minden 
szavukat, de maga sem tudá tisztán, ha 
aggodalomtól-e vagy a belső elégtétel ér
zetével? Alfred báró társalgása azonban 
kétségkívül alkalmatlanul jött, és a lovag 
ur, delnője kedvetlenségét észrevéve , De
zsőre czélozva szólt, hogy e szórakozottság 
vélt okát elmozdítsa s ezenfelül szunnyadó 
boszuján szellőztessen kissé.

— A győzedelmes Dezső Katinka 
| kisasszonytól is egyre szedi babérait! mon- 
j  dá roszul takart ingerültséggel.

E megjegyzés annyira nem volt he
lyén , hogy átalános csend követé. De Al
fréd nem az az ember vala, ki akár a köz
hangulat nyomására, akár az első lépés si
kertelensége miatt, tervéről letenne azonnal.

— És Katinka a babért, úgy látszik, 
bőven osztja! folytatá fokozott ingerült
séggel.

Dezső, természeténél fogva, csak a 
második támadás után szokott síkra száll* 

! ni, mint a kitartós jellemek átalján, s vála 
| szolt:

— Megkívántad a babért talán V
— Ma épen, jól tudod, nem érdemiem.
— Pedig reggel még fennszóval igér 

tél sikert magadnak: viszonzá újra Dezső, 
kire ellensége kihívó testtartása, ülőhelye 
előtt, sértőleg hatott.

— Azt akarod mondani, hogy nem 
szoktam ura lenni Ígéretemnek?

— Nehéz lenne egyszerű vonatkozá
somból ily nagy dolgot magyarázni ki.

— Ü gy hát, kérlek, igazitsd helyre 
roszul választott kifejezésedet! szólt most a

í báró akadozva s szikrázó szemekkel.
— Maradok annál, a mit mondtam! 

feleié Dezső felkelve nyugalommal, s érez= 
vén e válasz liorderejét.

A szerepét és kötelességét jól ismerő 
háziúr, Alfrédot udvariasan karon fogva, 
mielőtt ez még ellenválaszra képes lett vol
na, nehány halk szóval lecsöndesité. Á töb
biek uj tárgyat penditének meg, s a grófné 
visszaküldé Katinkát a nevelőnőhez. De
zsőt is körülvették nehányan, villámhárí
tóként a fergetegnek, mely hogy elérke
zendő volt, azt reggel óta mindenki érezé. 
És a fergetegnek kísérője, a nehéz szorult
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levegő sem hiányzók a teremben, elfojtva 
a fényt és illatot , úgy mint a kert virágai 
is vesztenek szinökben és illatokból, ha vi
haros felhők tornyosulnak az égbolt te
tején.

Kis vártatva már hiányoztak a salon- 
ban a szóváltók, a gróf s még egyik a vi
déki urak közül. A feszültséget és izgatott
ságot kevesen birták legyőzni, noha a tár
salgás hangulata iránt való kíméletből senki 
sem akará az aggodalom okát nyilvánosan 
kiejteni. Mária grófné legtöbbet szenvedett; 
vonzalma fölébrede újra teljes erővel, ve
szélyben gyanitva őt; de kettős volt az aggó= 
dás, mert Dezsőért is reszketett. Mint házi
asszonynak elég ürügye lévén, csakhamar 
távozók s férje lakosztályába rohant: a 
szobákat csendben, üresen leié. Ösztönsze- 
rüleg nyitá most be a fegyverkamrát, — a 
falról négy kard hiányzott. E kevésbbé ve
szélyes fegyvernem választása megnyug- 
tatá némileg, több valószínűség nyílt drága 
életüket mentve látni. De mégis, félig alélt- 
ságban, félig buzgalomból térdre rogyva, 
imához folyamodók; Dezsőért lyánykája 
könyörgését rebegte el, s a másik üdvére 
egy miatyánkot zokogott, — csak e két 
imádságot ismeré, a kaczaj feledve volt! . . .

Ütött már az ebéd órája is, — s az 
óránál is pontosabb komornok, az ajtó füg
gönyei mögött, be-bedugta haragos fejét, 
ha végre együtt van-e az egész kör, hogy 
a tálalást jelenthesse. Csak a háziúr hiány
zott még, — Alfréd báró visszatért volt, 
beolvadván, mintha mi sem történt volna, 
a hölgyek ártatlan vitáiba. Most a függö
nyök minden lebbenésével Dezső beléptét 
vágyták a szemek — helyette a gróf jelent 
meg egyedül.

— Dezsőt fektetém le, mondá mosoly- 
lyal az aggodalom eloszlatására, — bo= 
csánatot kéret tőled Mária, hogy nem jő az 
asztalhoz.

— Baja esett? kérdék most mind egy
szerre, mig a grófnénak a lélekzete is el
állt.

— Csekélység az egész, a vadászat 
okozta; viszonzá kétértelműleg, s hogy ele
jét vegye a tudakolásnak, mindjárt vezeté 
egyik hölgyet az étterembe, hol ismét meg

került a jó kedv, s éjfélig mulattak utána. 
Mária grófné arczán ült legtöbb vidámság, 
habár szivével ellenkezőleg; keserűen érzé 
férje iránti viszonyának hidegségét, mely 
nem engedte, hogy az ifjú valódi állapotja 
felől bizonyos kérdést tegyen.

Midőn a társaság szétoszlott, lankad- 
tan várta cabinetje homályában az egész 
kastély népe nyugalomra szálltát; — vég
re nem hallva már semmi neszt, kézi lám
pával indult a vendégszobáik folyosója felé s 
észrevétlenül jutott a sötét lépcsőzeten az 
ifjú lakásáig. Itt hallgatódzék kissé — min
den csöndes volt; óvatosan benyitá. Az 
ágy végén Dezső szolgája bóbiskolt, mel
lette egy széken hideg borogatások készle
te. A mélyen alvó ifjú égő arcza és a sebes 
lehellet elárulák lázas állapotját: selyem- 
pokróczát is feltakará, s a halovámy éji 
mécs egy remek képet világita meg. Balke
ze vánkosul fekvék visszahanyátlőtt feje 
alatt, s jobbkezét mellén keresztül a tér
deire hajtá, mint Thorwaldsen „fekvő pász 
tora.“ A sebet egy vizes vászondarab fődé; 
Mária tündérkezek gyöngédségével emelé 
föl: a vágás hosszú de sikér volt. Fris ron
gyot nedvesite most reá s gondosan beta
karta az alvót, érinté lihegő ajkát arczá- 
val, úgy mint az anya gyermekének estéli 
csókot ad, hogy róla álmodjék szépen. . .

III.

BOLDOGÍTÁS ÉS GYÓGYULÁS.

A jellemek ugyan cselekvényökben 
rajzolódnak legszabatosabban, de ily váz
latszerű elregélésben, mint a milyen e kis 
történet, nem fölösleges a főalakokat ne
hány magyarázó szóval kisérni.

Alfréd báró múltja röviden elmond
ható : korán kezdve élni, — korán is kelle 
nélkülöznie az élvezések ama nemesebb 
zamatját, melyre csak az ép ifjúság bir fel
fogó érzékkel. Szép vagyonát nagyúri szo
kásai, a keleti kényelem s drága szenvedé
lyek emészték föl, csekély maradványig, 
ily  állapotban Ion a kemenesi gróf szorosb 
házi barátjává, bár gyermekségük óta is
merték egymást, mint egy kor- és vidékbe-
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Iiek. Társasága igéző birt lenni, s a nélkül | 
hogy arcza vagy alakja a szabályszerű 
szépség szerényebb követelményeit is ki- 
elégitkette volna: tetszelt mégis a nővilág- 
nak az „ellenállhatatlan“, ahogy otirigyei 
emlegeték. A kemenesi háznak már évek 
óta rendes lakója volt, minden jogczim nél
kül, csak örökös vendég-képen, de tapinta
tos viseletével tekintetben is tartva mindig 
sajátságos helyzete korlátáit.

Mária grófnéról sokat beszéltek az 
emberek. Ritka jóság, ajtatos érzület s ma
gas műveltség mellett, volt egy nagy fo
gyatkozása is, mely azon erély hiányából 
állt, hogy szive igényeit a közelvek szigo
rának alárendelje. Férjét nem szerette so
ha rajongással, s kezét is szülőinek taná
csára fogadá el, mely kéz fényes állásra 
emelé azt, a ki nyerte. Lyánykájuk szüle
tése után azonban szilárdabb Ion a frigy: 
a no eszével, a tetőtől talpig lovagias férj 
jellemével egyengeté ki az itt-ott fölmerülő 
ziláltságot, —• s nem mulattaták a világot 
botrányokkal. Házuk messze környékben 
elsőnek, rendben és pompában egyaránt 
mintaszerűnek ismertetett el.

Mária ismeretsége Alfréddal uj lapot 
képez élete könyvében. Akkor ismeré meg 
e férfiút, midőn még, ifjúsága teljében, a 
szív hangosan dobogá vágyait, kívánva a 
szerelmet, mint éhező a szükséges tápot. 
Alfréd lassan és terv szerint ébreszté azt 
benne, s midőn már a főpontra emelkedék e 
szenvedély,. — hideg számítással uralgott 
felette s gyakran anyagi czélok előmozdí
tására hasznositá. A már mindinkább tűrhe
tetlenné váló zsarnokság könyitésére, vá
ratlanul jőve a segély.

A grófnak egyik távoleső rokona, ki 
hitvese után halt el, egyetlen árváját, a te
temes vagyon kezelése mellett, gondviselés 
sére bízta utolsó akaratában. Dezső, ki már 
szülői életében a fővárosban neveltetett, 
huszadik évének betöltével gondnoka csa
ládjának körébe vétetett föl, hol szép mód
ja, külső és szellemi előnyei által közszere
tetben részesült. A háladatos ifjú mély ra
gaszkodással vala Mária grófné iránt, ki 
az idegen hajlékból szülői házat varázsolt 
köréje. — De milyen árt szabott utólago

san e jótéteményért ? Tudjuk már a napló 
írónője őszinte vallomásaiból, hol egyszer
smind csirája is fekszik ama összeütközés
nek, mely a párbajt eredményezé.

Dezső sebe gyorsan hegedt ; nem 
volt se orvosi felügyelet, se betegápolók 
hiányában. A gróf nála tölté a nap legna
gyobb részét s kebleik rokonszenvvé forr
tak egybe, a mint a gróf mind mélyebben 
s mélyebben birt hatolni az ifjú lelkületé 
be, mely nemes erezek aknájaként, fenekén 
rejté a legdusabb ereket. Mária grófné is 
gyakran meglátogatá a „hideglelőst“ size- 
neteket hozott Katinkától, ki mulattatására 
képeskönyveit küldéföi s kezecskéivel sze
dett ibolyakoszonít font neki, hogy szobá
jában is tavasz legyen. Alfréd báró, a vi
lágfi ildomosságával, időnként szintén töl
tött egy-egy szempillantot ellenfelénél. — 
Dezső, felüdülése után az első reggel, Mária 
belső lakosztályába nyitott; a kastélyban 
nem lévén vendégek, a ház asszonya élvez- 
lieté nyugalmának úgyis ritka perczeit s 
jelenleg ez élvezettől egészen áthatottnak 
látszék. A könyv, melyből olvasni kezde — 
a szőnyegen hevert már, s inkább követé 
szemeivel folyondáros ablakán keresztül a 
felhő foszlányok gyors húzódását az égen.

— Zavarom, grófné ? kérdé az ifjú 
szerényen.

— Dezső! kiálta ez meglepetve: 
hogyan van édes betegem?

— Épen köszönni jövök helyreállt 
egészségemért. Ü gy ápolt a grófné, a mint 
csak szegény anyám tehette volna.

Mária elérté ez egyszei ü, de forró kö- 
szünetet, mely a drága halott emlékének 
idézésében rejlék.

— Üljön ide mellém s beszélgessünk. 
Elfáradtam már a felhők röptét követni s 
le is hangol e látvány engemet: úgy tűn
nek el egymás ulán, mint minden, a mi az 
életben kedves és boldogító; mindenik fel- 
hőgomolyban volt egy vágyam, egy remé
nyem, mely a teljesülést várta . . . s most 
oda van a remény is ! — Hát maga, Dezső, 
mért oly levert és szomorú ?

— A grófné azon bánkódik, hogy a 
húzódó felhők elhagyják, —- én azon, hogy 
követnem kell ők et. , .
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— Dezső, mit beszél? szólt Mária 
élénken, az ifjú kezét megragadva — fe 
leljen!

—- Már nem merem kimondani . . . 
viszonzá ez, s a bágyadtság erőt von sza
ván, mig jobbját visszavonni igyekvék.

— Ez a fájós f  Bocsánat! könyörgé a 
grófné zavartan s belépirulva, hogy elá
rulta magát.

—- Es tudná a grófné? kérdé most az 
ifjú is lángba borulva, tudja, hogy önért a 
vérem folyt ? Oh mily boldogság!

— Az istenre kérem, Dezső, ettől az 
álmától váljon meg, rég gyanítom vonzal
mát , s tán magam is segitém előidézni, — 
de bánom keservesen, s az nem is lehet, 
az nem lehet, én anyja akarok lenni De
zső . . . érti ezt?

Az ifjú egy nyugszékre hanyatlott s 
arczát kendőjével födte be ; hosszú csend 
következett, s Mária erosbödék e csend 
alatt. Bársony kezével a bánkódó homlo
kát simogatá, ki fájdalmasan nézett föl hoz- 
zíja s azután a megadás hangján szólt:

—- Ne tartson tőlem már: egy nem
rég elfojtott láng utolsó lobbanását látta 
csak. Mért űzött ily játékot velem ? Mária 
grófné, ugy-e nem veendi szemrehányás
ként? De könnyebben érzem szivemet, 
hogy ezt kimondhattam . . .

És a kő, mely róla legördült, Mária 
szivére nehezedek, egy hosszú sóhajt szo- 
ritva fel ajkáig:

— Hozzám képest gyermek még, De
zső. A kora ész, a kora férfiasodás nem 
mindég pótolja az életiskoláját, a tapaszta
lást; s van e kis rejtekben tömérdek oly- 
nemü talány, a milyet csak az érezhet, ki 
már fejtett meg hasonlót. Drága tudomány; 
ne vágyódjék soha utána; boldogabb leend 
amaz ösvényen járva, hol nyíltan áll min
den előttünk.

— S ne lehetne a talányok honából 
újra e nyilt ösvényre térni ? kérdé az ifjú, 
bátran szögezve üde tekintetét az elcsön- 
desült nőre.

— Az erősnek, igen; szólt kishitüen.
*— Legyen hát erős — grófné — oly

nemes férje van s egy angyali gyermeke.

— A legnemesebb férfi e világon, 
mondá lelkesedéssel, kezét nyújtva az ifju= 
nak, s az árnyékos rácsozathoz voná. De 
mért emlité Katinkámat : őt nem lehetne 
forróbban szeretnem!

— Lehet még forróbban, azzal, hogy 
áldozatot hoz érte.

Mária soká nem felelt; rég valának 
érzelmei ily fenekestül fölzaklatva s mégis 
annyira gyöngéden, hogy a neheztelés véd- 
fala mögé sem vonulhatott. Hosszasan néze 
az ifjú arczára, leolvasondó róla a csáb- 
szert, melylyel az úgyszólván még gyer
mekkorú, egy sokat élt nőnek lelki orvos 
ságot nyújtani mert és tudott.

— S ha ez áldozat után még sem lát
nám biztosítva gyermekem boldogságát, 
melyre egyedül az anyai szeretet nem elég
séges? kérdé most, aggodalmasan lesve a 
választ.

— A többi a jövőben rejlenék! — De 
látva Mária szeméből, bogy e válaszszal 
nem éri be: Ki is állhatná aztán út ját Ka
tinka, e tündérlény boldogságának ? tévé 
hozzá a meggyőződés érzelemdús hangján.

— Katinka bimbódzó szive már vá
lasztott is, folytatá a grófné, hiszi-e?

Dezső némi meglepetéssel s kérdőleg 
fordult vissza.

— De e választás csupán a kis szív 
titka ekkoráig: Katinka maga sem tud fe
lőle. Dezső szóljon, jól járna-e a választott?

— Igen, oh igen ! mondá elgondolkod
va, s homlokára árnyék szállt.

— Jöjjön a kertbe velem: az ibolyák 
közt beszéljünk Katinkámról.

S nehány perez múlva már a zöldellő 
pázsiton, mezei virágok fölött andalogtak.

Ezóta ismét huzamosb idő járt le , uj 
küzdelmektől kisérve. Alfred báró jól érzé 
uralmának hanyatlását, s a régi hatalom 
helyreállitásán fáradozék, egybe csomózva 
untalan ama háló szakadásait, melybe a té
vedett, de most kibontakozni akaró nőt ke
rítette. Máriának igaz szándékává Ion me
nekülni e viszonyból; de mig az erős aka
rat szabad téren állva  kitartja a szenvedély 
legbőszebb rohamát is : ott hol a tért vissza- 

i fo g la ln ia  k e ll, másodrendű erő csak. És
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egy ármányos férfiúnak ezer meg ezer mód 
van rendelkezésére, fokról fokra ellensú
lyozni a lánczaiból kivergődő lélek min
den egyes szárnyemelkedését szabadsága 
felé. Igaz, hogy Mária sem állt végkép tá
masz nélkül e harczban. Dezsőtől nyílt se
gélyt vön, és férjében már szintén lelt köz
vetett erősséget, ki az ifjúval hallgatagon 
kötött lelki szövetsége óta, erélyt és bátor
ságot merite, neje gyógyulását részéről is 
elősegitni.

Végre egy rövid óra fejté m eg, ismét 
mint annyiszor, az élet egy nagy sz * ká
nak bonyodalmát.

Mária grófné zongora előtt ülve gyer
mekére várt, kivel naponkint gyakorlá a 
zenét. Zsibbadtnak látszék a nyár hevétől, 
s szórakozott arczczal tekinte hol az estéli 
levegőt bebocsátó ablakokra, hol az előtte 
levő hangjegyek közé. „Bánk bán“ dalla
mai csengtek emlékében minduntalan, s 
részleteket játszva el belőle, kezei újra tét
lenségben pihentek azöléu. Alfréd mellette 
ült hallgatagon, — Dezső, utóbb érkezvén, 
meghúzta magát a terem szögletében.

-— Azt játszsza inkább,grófné, szólalt 
meg Alfréd kéroleg:

„Szép Melinda ne iégy szomorú!“
— Mért erőszakolnék hangulatomra 

olyat, a mi jelenleg nem egyez vele ?
— Hogy szeszélyes hangulatával ne 

nyomaszszon másokat is! mondá a báró, 
ingerülten a tagadó válasz miatt.

— Reám meg jótékonyan hat az ily 
kedély állapot; örömmel gondolkodom én 
a keserű felett is: ha túl éltem, többet lá
tok leróva a vezeklésből; ha emészt még, 
késztet a módszer föllelésére — szabadulni 
tőle. Hagyjon hát szomorkodni!

Es e szavai után a siró melódia hang
zók :

„Oh, mert hozál csendes fészkemből e l!“
— Mária, szemrehányásnak vegyem ? 

létezett ott boldogság, a lionnét szenvedé
lyem egykor kiragadta önt, hogy siratni 
tudná most a csendes fészket, mely ifjúsága 
s szép lelkének koporsója volt?

— A csendes fészek boldogsága — a 
nyugalom. A mi gyönyört kívüle élvezék,

abból az idő önvádam kínjait gyártja majd. 
Oh, ne állja utamat, Alfréd, a jobbulás ös
vényén ! Ne felejtse gyermekemet.

S az ellágyulás nagy szünete után, 
ujjai gyöngéd érintésére, a megható dal 
zengett:

„Hol van homlokod liliom virága?“
S mintha a hangokba nehéz szive bú

ját fojthatná, tovább s tovább merült, áb
rándozva a mélán rezgő húrokon:

„Volt a világon egy kis madár.

A gyám megölte a kis madárt,
Mérges nyilával szivet talált,

Nem látod ott a szegény madárt?“
S átérezve a furulyás ének mély ke

servét, lelkesedése egész hevét önté belé. 
De majd, kimerültén visszadölve, — Al- 
frédra esett szeme, ki alakjában megtörve, 
homlokát kezeire hajtá.

— Alfréd, nem akartam ezt . . . szólt 
a részvét sebes mozdulatával készülve hom
lokát fölemelni, de most meg Dezső árnya 
jelent meg neki, ki egy foliászszal hagyta 
el csendes ülését, a tűrhetetlen látványtól 
menekülendő.

Alfréd palástolatlan dühében felkiálta:
— Megint közöttünk! ?
Mária ellenben zavart tekintettel állt 

meg helyén s inkább csak önmagától kér- 
dezgeté: hol van Katinkám ? Mért nem jő 
Katinka ?

— Dezső, szólt aztán mintegy ébred
ve, küldje fel leányomat.

E kérésre hirtelen fordult el az ifjú, 
mintha arczát takarná, melyre a lealázta- 
tás és belső gyötrelme festődék. Mária meg
látva e mozdulatot, szivének nemesebb 
hajlama került ismét felül.

— Dezső, Dezső, jöjjön vissza! esdék, 
s eléje sietve, átkarolá hévvel s fürteire csó
kot adott.

— Majd küldöm én a grófné gyerme= 
két, ha most nem háborgatna! szólt a báró 
az ajtóhoz tántorogva, és egy hosszú ide
ges kaczajjal eltűnt.

E második gúnykaczaj jobban fájt 
Máriának, mint egy tőr, mely a szívbe
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nyomul. Az ifjú a sérelmező után rohanni 
készült.

— Hagyja Dezső, mondá Mária gyors 
eltökéléssel, e kaczaj az utolsó volt, s ez 
gyógyít ki engemet végképen.

— Oh, ha lehetne hinnem ?!
— Esküszöm arra, mi legszentebb 

előttem, lányom üdvösségére; Alfréd el
hagyja e hajlékot örökre, és én férjem ne
mes keblén lelem majd a gyógyulást — 
gyermekeim között.

— Most igen , adja ránk tiszta áldá
sát. Egy-két év hamar lejár, s Katinka, ki 
már ily korán tudott szeretni, mennyire 
boldoggá teend szive helyes kifejlettsé
gében.

Könnyed léptek hallatszának, Ka
tinka jött sietve, hangjegyeket hozva ke
zében. A nyár belőle is virágot nyitott a

múlt tavasz még zárt bimbójából; és mi
lyen virágot!

— Katinka, drága gyermekem , szólt 
a grófné, könyeit szabadon hullatva, fenn- 
szóval vallja most ki, a mit nékem titokban 
súgott m eg: szereti-e Dezsőt ?

A lyányka halvány Ion, ajkára bilin
cset vert az érzések árja, de szemeiből a 
mennyország képe világlék, megigézve 
fénysugarával a boldog ifjút.

— Katinkám, szeret ? kérdé átkarolva, 
mint repkény, a szép gyermeket.

Katinka szótlanul illeszté kigyult ar- 
czát jegyese arczához *).

VILMOS.

* Minden félreértés megelőzése végett kijelent; 
jiik , hogy e beszély ke'zirata már nálunk vo lt, midőn 
egy némileg hasonló fejleményü novellctta megjelent a 
Koszorúban. Szerk.

D A R K Ó  Á G N E S .
Ballada.

Kerek Háromszéknek legszebb hajadonja,
Szégény Darkó Ágnes, ősz apját átkozza:

„Verje meg az isten édes apám. . nem . . nem ! 
Mostohámnál roszabb teljes életemben ;

Azt, a kit szerettem, katonának tette, *)
Idegen országban,
Nagy Galliciában,

Nehéz búbánattal, ifjan megölette !u

Bujdosik a kis lány, szive könynyel tele,
A madár, a patak sírva mennek vele.

Zugó erdő zúgja, susogó szél súgja;
Haj! szegény leánynak, be nehéz az útja !

Hegy, völgy vissza hívja, zord köszirt marasztja,
S vissza még se’ térhet,
Űzi két kisértet :

A sötét búbánat s apja bősz haragja.

Széles Bukarestben hát egy lélek sincsen,
Ki e gyámoltalan árvára tekintsen ?!

— Úri asszony kérdi: „Mért sírsz édes lányom ? 
Idegen vagy, árva, s nincs a ki megszánjon ?

Jer velem! — Viruljon életed tavaszsza!
Szép, rózsás arczodat,
Hiúságodat

A nyomor, a halál kár hogy elhervaszsza.“

*  Szokásos forma Székelyföldön.
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Egy nap alig tölt el, másik alig jött fel, 
Szegény, Darkó Ágnes, kétségbe’sés költ fel. 

„Átkozott az óra, melyben ide jöttem, 
Álnok kígyó, melyben szavaidnak hittem. 

Vedd vissza ruháid, —- égetik a lelkem . . .
— Jaj, szörnyű átkomért,
Nagy álnokságomért

Boszuálló Isten, be megvertél engem! . .u

Szomorú a kórház; gyászol ott a fény is,
Betegek közt beteg maga a remény is.

„Haj! hát igy kell látnom egyetlen leányom:
Kínok nyoszolyáján, a halottas ágyon!

Oh, bocsáss, bocsáss meg!“ — S a vén ember arczán 
Lecsordui a könyü,
De szive nem könnyül . .

„ , Tört szivével a lány halva fekszik karján . .
DEMETER SÁNDOR.

A MAGYÁR NÉP SZÓJÁTÉKAI.
„— Hiányzik pedig egészen a magyar nép 

humorból a szójáték, a mit egy talpraesett mondás 
igy indokol: „a magyar nem szokott szavával já t
szani. “ A berlini szöglettámogatók (Eckensteher) 
élczei, a hires bécsi bonmot-k nálunk egészen ide
genek. Nagy ritkaságként van gyűjteményemben 
feljegyezve egy pár, mi a néptől eredt; de azok 
is csak tréfák mélyebb értelem nélkül és maga
sabb czélzat nélkül —u *).

Nemzeti irodalmunk egyik kitűnő bajnoká
nak , — kinek bokros érdemei között bizonynyal 
nem utolsó helyen áll az, hogy: „kötetekbe gyűj
tötte össze a magyar néphumor elszórt adalékait, 
és ezeket hagyta az utókornak“ **) — ezen nyi
latkozata után, a fent érintett tárgynak minden to
vábbi kutatása — úgy érzem — nem csak merő
ben feleslegesnek, — de sőt, a mennyiben netán 
ellenkező eredményre vezetne, kissé kényes termé
szetűnek is látszhatik.

Mert hisz van-e, nemzetnek úgy, mint egyes 
embernek, drágább kincse mint becsülete, s lehet- 
e rá nézve nagyobb dicséret, mint ha egyhangú
lag elismertetik, hogy becsületszava minden kö
rülmények közt szent előtte , hogy szavában lehet 
bízni, hogy szavával nem szokott játszani!!

S lehetne e jó honfi oly lelkiismeretlen, hogy 
nemzetének ez irányban kivívott s neki méltó 
büszkeségére szolgáló jó hirét-nevét azon állítás
nak, hogy szavaival, igenis, sokszor szokott, vagy 
tán épen szeret is játszani, vitatása és kimutatása 
által csökkenteni kívánná ? !

Közelebb tekintve azonban a dolgot, leg
előbb is fel fog tűnni, hogy Europa legműveltebb

*) Jókai Mór: A m. néphumorról. Akad. Ért. Nyelv 
és széptud. közlöny, i860. I. k. 23. lap.

**) U. o. 25. lap.

nemzeteinél -— melyek, legalább közmondásaik
ban nyilatkozó saját vallomásukból Ítélve — mind
annyian ismerik és tisztelik a becsület ama fő kö
vetelményét , mely szerint a puszta szóval, egye
dül a becsületre való hivatkozás mellett tett ígéret, 
fogadás vagy bizonyítás, vagy is mint közönsége
sen mondani szoktuk a becsületszó, az adott szó 
(word of honour, — parole d'honneur, Ehrenwort, 
gegebenes, verpfändetes Wort stb.) szentnek, meg 
másithatatlannak — s annak minden külső kény 
szer nélküli pontos megtartása vagy beváltása 
szoros kötelességnek tekintendő — s melyek más
részt egyenlő megvetéssel fordulnak el oly nem 
zetebtöl, melyeknél a becsületszó semmibe sem 
vétetik , a szóval tett Ígéret igy is amúgy is ma
gyarázható, komoly jelentőség nélküli játéknak 
tartatik — hogy mindezen nemzeteknél, — mi
ként az Shakespeare remek müveinek népjelene- 
teitöl a Hansjörgelig minden népnek vagy nép
ről szóló tréfás iratokból — és a berlini Ecken- 
steherek s a bécsi kedélyes fiakkerek, Schuster- 
bubok s egyéb nép-humoristák tréfáitól a legmű
veltebb férfikörök elménczkedéseig — a jó kedv, 
a gúny, a tréfa minden nyilatkozataiból kitűnik — 
nagy szerepet játszik, s mint neme az alsóbb co- 
micumnak, különösen a néphumor legjelentéke
nyebb elemét képezi s képezte mindenkor a szó
játék.

Ha már e tény egy maga is azon gondola
tot keltheti bennünk , hogy azon körülmény, va
jon valamely nemzet a becsület fent érintett azon 
követelményének, hogy szavát szentnek tartsa s 
azzal játszani ne merjen — eleget teszen e vagy 
sem, a szójáték divatozásának vagy hiányának in
dokolására nem szolgálhat, — úgy bizonyára 
meggyőződéssé fog ez válni, ha a szójáték fogal
mára és természetére egy futó pillantást vetettünk.

A szójáték ugyan is oly elmés vagy furcsa 
mondat, melyben ez elmésség vagy furcsaság vala
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mely szónak a rendestől eltérő szokatlan és meg 
lepő értelemben vagy alakban való alkalmazásából 
vagy felfogásából származik.

A szójáték e szerint egyedül csak a nyelv 
szavaival, mint oly okkal, és pedig mindig a szó 
szoros értelmében, tehát jókedvűen, tréfásan, leg- 
felebb gúnyosan játszván, nem azonosítható s ösz- 
sze sem téveszthető azon játékkal, mely az adott 
szónak, vagyis a szóval tett ígéretnek vagy foga
dásnak semmibe vétele, elferdítése vagy megsze
gése által roszlelküleg vagy legalább is könnyel- 
müleg űzetik,— de sőt e kettő egymástól olyany- 
nyira különböző és független, hogy se az első
nek divatjából az utóbbiéra, se pedig ez utóbbi
nak kimutatott sajnos elterjedéséből az első léte
zésére, akár egyes embernél, akár egész nemzet
nél, következtetni nem lehet.

Mind ezek szerint tehát, úgy hiszem, nem 
tarthatok rám nézve kellemetlen félreértésektől, 
ha a magyar nép közt saját hallomásom után 
hosszabb időn át tett tapasztalatom s jegyzeteim 
alapján, a kezdetben idézett nyilatkozat ellenében 
azt állitom, hogy a szójáték a magyar néphumor 
egyik gyakran s különbféle változatokban előfor- 
duló nyilatkozata — s állításom bebizonyithatá- 
sára a kegyes olvasó becses figyelmét ezennel ki
kérem.

Annál inkább tehetem pedig, minthogy egy
részt a fent érintett idézetnek azon tétele: hogy 
a magyar néphumorban azért hiányzik a szójáték, 
mert a magyar nem szokott szavával játszani; — 
tulajdonképen szintén äz én állításom mellett szól, 
miután az , a szó és játék szók , két egymástól el
térő értelemben használtatván , maga is valóságos 
szójáték, és pedig, mint ott méltán neveztetik, talp
ra esett szójáték , melynek , mint a fenebbi fejte
getésekből kiderül — elég mély értelme s minden 
esetre magasabb czélzata van ; — másrészt pedig 
az épen most felhozott jeles példa épen nem áll 
egyedül a magyar népies szójátékok között — 
sőt azok legtöbbször tréfás elutasítást, helyreiga
zítást, különösen valamely nyelvsajátság megsér
tésekor, faggatást vagy boszantást tartalmaznak 
és czéloznak, s mindenesetre az anyanyelvnek tö
kéletes tudását feltételezik s azt előmozdítják , de 
sőt mint puszta tréfákat tekintve is, mindenesetre 
jellemzők.

A magyar nép szójátékai a fentebb megki- 
sérlett értelmezés szerint belső és külső szójáté
kokra osztathatnak.

Belső szójátékoknak azok nevezhetők, me
lyekben az elmésség vagy furcsaság valamely 
szónak szokatlan s meglepő értelemben való alkal
mazásából vagy felfogásából ered, — tehát az 
olyanok, melyeket közönségesen s kiválólag ér
tünk a szójáték, Wortspiel, calembour, nevezete 
alatt; —• a szóélez, Wortwitz, ellentétben a dolog
beli élczczel, mely az emberi cselekvényekben, 
helyzetekben s tárgyakban találja alapját.

Legtökéletesbek az idetartozók között azok,

melyekben a fő szó, melyen t. i. az élez alapul, 
semmi külső változtatást sem szenved, milyen pl. 
a Jókai Mór által (az idézett helyen 23. 1.) fel
hozott franczia szójáték a pás de Calais-ról.

Ilyen a magyarban az egyszeri fiú felelete, 
ki tanítójának kérdésére: mi végre teremté isten 
a czigányt? — nagy bölcsen válaszold: a falu 
végre; — vagy az egyszeri czigány felvilágosítása, 
ki az eleibe jövő vadászok azon kérdésére: hej 
czigány, megfordították-e, már a kutyák a nyulat ? 
igy válaszolt: mikor én láttam , akkor még a sző
rös fele volt kifelé, (tehát nem fordították megí)

Ilyen a németeson tett kérdésre : hogyan hív
ják ezt a kutyát? sokszor hallott tréfásan megiga
zító felelet: igy hívják: ne, ne ! magyarosan ugyan 
is igy kellett volna kérdezni: minek hívják. Ha
sonló egy göcseji ember mondása, ki másvidék- 
beli pajtásának azon megtámadására : hát te azt 
se tudod, mi az a talicska ? vagy talán nem úgy 
hívják azt nálatok ? fülem hallatára gúnyosan vi- 
szonzá: biz azt koma nálunk nem úgy hívják, ha
nem úgy tolják. S igaza volt, miért nem kérdezé 
társa helyesen: nem annak hivják-e.

Ide tartozik a nép között gyakran hallott 
ingerkedő válasz azon kérdésre: hány az óra ? — 
egyik sem hányja a másikat.

Ide tartoznak továbbá a következő népta
lányok : 1, Mikor megy a hegy a nyúlnak ? Mikor 
felnyársolják, t. i. a nyárs hegye. 2. Miért nyúl a 
nyúl ? Azért a mit megeszik. 3. Miért nem hal a 
czigány vízbe? Mert czigány s nem hal. 4. Mit 
vesz minden ember a vásáron ? Lélekzetet. 5. 
Hány szemet vesz fel a galamb egyszerre mikor 
eszik ? Hármat, kettőt magáét s egy gabona sze
met. 6. Hány feje van a magyar embernek? Öt, 
két keze-, két lába feje és a valódi feje, a ma
gyar nőnek pedig van hat, mert az irás szerint: 
a férj az asszony feje.

Ide tartozik továbbá a vig poharazás köz
ben sokszor hallott azon kiváncsi kérdésre : ugyan 
hová való bor ez ? adott tréfásan elutasító; torokba 
való, vagy tor oki, mint gyakorlati alkalmazása 
azon szép közmondásunknak, hogy : jó  bornak, jó  
embernek eredetét ne keresd. Hasonlóul ide sorol
hatók a következő mondatok is : Hozott isten! ma
gam is iparkodtam ! — Oh istenem, istenem! Ne 
kém sem sógorom! mint melyek elsejében a hozott 
szó, másikában átalában a mondat vétetik két 
egymástól különböző értelemben, t. i. állításnak — 
felkiáltás helyett.

Sokkal gyakoribbak ezen tökéletes szójáté
koknál az olyanok, melyekben az alapszó vagy 
szók némi, a gyorsabb kimondáskor sokszor észre 
sem vehető külső változtatást szenvednek az ál
tal , hogy pl. rokon hangok felcseréltetnek, egyes 
hangok betoldatnak vagy kihagyatnak, — egy 
több tagú szó több szóvá elválasztatik s viszont. 
Ilyen pl. a régi latin közmondás: Amantes, amen- 
tes; s a Grácz városára a francziák által mondott 
gyönyörű calembour :

37
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„La vilié de Grace sur les rives de la Mur, 
c’est la vilié des graces sur les rives de 1’amour,“ 
vagy a Jókai Mór által Gyöngyösy és Göröngyösy, 
murányi Venus és vénhus-ról felhozott adoma is, 
mik azonban persze nem a néptől származnak.

Ide tartozik, hogy versen kezdjem, a lakó 
dalmokon, jó kedvű vőfél ajkairól sokszor hangzó 
rigmus:

/káposzta, káp hozta 
Áldott az, ki kolbászszal toldozta.

Továbbá a Kriza Vadrózsáinak 123 lapján 
olvasható „tréfás juhász“ czimü dal nehány sza
ka u. m .:

„Ottél-e ma, te juhász?
Jaj, jaj, jaj ! öt télnek egy nyarát.“
„Ittál e ma, te juhász?
„Jaj, jaj, jaj, itt állok uram!“ 

és: „Pőre, menj el az erdőre,
Vágj fát,
Egyél kutya máját11'

gyermekvers, melynek utolsó szavait: egyél (t. i. 
te pőre) kutya máját, — ha az illető meg akar 
érte haragunni, igy szokták értelmezni, hogy egyél, 
kutya, máját; — mintha a kutyának szólna a biz
tatás. Hasonlít ehhez : hát maga marha húst aszik ? 
— mely sértés is lehet a szerint, a mint a marha 
és hús közt kommá van vagy nincs. Azért rnondá 
az egyszeri u r , midőn kérdezék, ha szereti-e a 
szarvastagot ? hogy attól függ, hogy van tranchi- 
rozva.

Az is kedvelt tréfa a gyermekek közt, hogy 
egyik azt kérdi tapasztalatlanabb pajtásától: tu
dod-e mennyi kétszer tizl Tudom hát, feleli ez 
büszkén , húsz ! mire a másik bele kap üstökébe s 
ha ezért megtámadtatik , nevetve azzal menti ma
gát : hisz azt mondtad huzz!

Ide tartoznak a következő néptalányok : há
rom szász ember talált három almát, magukra 
osztván , mindegyik egy egészet kapott, hogy le
het az ? attól függ persze, hogy a kimondásban a 
szász száznak hangoztassák. Ennyihány birkának 
hány a lába? mire megjegyzendő, hogy Dunán
túl *) ennyihány =  egy nehány , de ennyi hány, 
mint két szó azt jelenti =  enni hány, innen a két
értelműség, a felelet az , hogy : két lába van , már 
t. i. annak, ki a birkáknak enni hány.

Gyűjteményemben még sok ide tartozó szó
játék van feljegyezve, melyeket azonban csiklan
dós természetüknél fogva, sajnos, nem közölhetek, 
azt hiszem azonban , hogy eléggé ismeretes nagy 
része azok előtt, kik többször megfordultak a nép 
között.

Külső szójátékoknak azon mondatok nevez
tethetnek, melyekben az elmésség vagy furcsaság 
a szóknak tréfásan elferditett alakban való alkal
mazásából foly =  szóferditések (Wortverdrehun
gen, Silbenstechereien).

* ügy ejtik azt. Biharban i s , az ország másik 
szélén. S zer te .

Ezek közt első helyen kell említenem azon 
népdalainkat, melyekben minden sor úgy készült, 
hogy utótagjainak ismétlése által egészen más ér- 

i telem támad, mint pl. a Szigligeti „Nagy Apó“ czi- 
1 mii népszínművében előforduló dal:

„Ez a gyermek oroszlány
Ez a gyermek oroszlánig rósz lány.
Mint az apja bájaid, jó  ló.

Verseivel 'nqvesd ki — vesd ki 
melynek megfelelőt többel is'"legyeztem fel, de 
tartalmuknál fogva nem közölhetők. Ilyenek az 
oly mondatok is, melyek gyorsan egymásután el
mondva más értelmet adnak , mint ha lassan , szó
ról szóra mondatnak.

Igen gyakoriak oly mondatok , melyekben 
idegen nyelvbeli szók elferdítve, mint magyarok 
használtatnak. Ilyenek pl. latinból:

Angyal — szurgyite pastores
Pásztorok. Ide bizony ne szurgy, mert vissza 

szúrlak.
Angyal. Jesum natum salutando cantaté.
Pászt. Nincsen nekünk gántárra való pené

szes pénzünk. (Egy göcseji mysterium. Magy. 
nyelvészet IV. 175. lap.)

Korpás Gyuri — corpus juris , disznójárom 
— dictionarium. Ä francziából: savóleves =  che- 
veaux legers (nem ilyen-e az ivar (elefántcsont) 

ivoire ? magyarban az mtr egészen mást jelent.)
Legtöbb ilyféle szójáték van német szókból, 

ugyan is :
A németnek szél (Seel) a lelke , szegén (Se

gen) az áldása, pokol a helye (Hölle.)
A németnek vizen (Wiesen) a rétje, háj,

. (Heu) a szénája, mégis rósz (Ross) a lova.
Bolond a német, ha tűz van is fáért (Feuer) 

kiáltoz!
Korsóba német —' Gehorsamer Diener.
Viszket ihnen — wie’s geht ihnen ? stb.
Ezekből is csak néhányat hozhatok fel, na

gyobb része nem közölhető.
E helyt megemlítendő a magyar ember azon 

megrögzött szokása, hogy az idegen neveket azon
nal magyarosítja, s mely szerint Lichtenstein — 
Lik István, Brezenheim — Perecz Mihály, sőt még 
Adám is Ad ám és Éva is Evő lett.

Az úgy nevezett nyelvbotlások, természete
sen az önkéntesek és ezélzatosak — midőn t. i. 
egy vagy több szó hangjai és tagjai szeszélyesen, 
mintegy botlás következtében, összezavartatnak, 
mely neme a szójátékoknak a németben, különö
sen a bohózatokban igen gyakori (p. Gott gib mir 
Tafft zu Kragen ! e helyett: Kraft zu tragen stb.), 
a magyarban ritkábban fordulnak elő, van azon
ban példa ilyenekre is, igy p. ezen közmondást: 
a lónak négy lába vdn, mégis megbotlik, közönsé
gesen igy szokás mondani : a lónak négy botla 
van, mégis megláblik; — valamint a németben is : 
„manchmal verredt sich die Kanzel auf dem Pfar
rer“ — mi által a nyelvbotlás lehetősége kézzel
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foghatólag is kimutattatik. Nagyon helyes nyelv- 
botlás ez is: Ajánlom magamat „kecses begyébe“ 
e. h. becses kegyébe (az Üstökösből). *)

Ide sorozandó végül egy nagyon különös 
neme a szóferditésnek, mely a mondat minden 
szavára, sót szótagjára egyaránt kiterjedvén egy 
egész sajátságos nyelvet alkot, az úgynevezett 
madár nyelvet. Ez pedig kétféle. Egyik módja ab
ból áll, hogy beszédközben minden szótag magán- 
és végmássalhangzója közzé rg szuratik az előtte 
álló magánhangzóval. Igen helyesen alkalmazva 
találjuk ezen módot Arany János: Jóka ördöge“ 
czimü népmeséjében, a hol is Jóka bátya igy űzi 
ki az ördögöt:

„Turgudorgod mirgit forgogargadtárgál 
Argadórgosórgom margarargadtargál“ stb.

(Kisebb költ. II. 33. lap.) 
Ennek változata az, mely szerint az rg he

lyett valami más mássalhangzó , rendesen v téte
tik, p. Tavakamrovodj bkvát koromam stb.

Második módja abból áll, hogy a szótagok 
eleibe ko előtag tétetik, p l.:

AToin&onét koa konokokol&oba.
Hasonló beszédmód divik a felső vasmegyei 

németek (henczek) között is , kik a szótagok köz
zé : esn és ivesn szótagot szoktak szúrni. Különben 
mindazoknál, mind magyar népünknél is legin
kább gyerköczök és fiatal lányok által gyakorol- 
tátik , s részint tréfából, részint komolyan , meg
hitt titkos közlésekre használtatik — természete
sen azok előtt, kik hozzá nem értenek.

TORKOS SÁNDOR.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(April 23-kán.)

A Szent Iván éji álom. Szinmü 5 felvo
násban. Irta Shakespeare, fordította Arany János. 
Ünnepélyes előadás Shakespeare születésének 
háromszázados emlékére. (Vége.)

Shakespeare mint alkalmi költő is Shakes
peare maradt; itt is követte és felülmúlta kortár
sait, átvette tőlök az irányt s kifejlesztette, ki
vette mások kezéből a roszul vagy csak félig- 
meddig megirt müvet, s jobbá alkotta, megrabolt 
mindent, a mire szüksége volt, s egy uj egészbe 
olvasztotta át. Ha most élne, bizonyosan epigón- 
nak vagy plagiatornak neveznék mindazok, kik 
azt hiszik, hogy a lángelmét nagy részt nem kora 
szüli, hanem megfordítva egészen ő szüli a kort, 
s az eredetiség nem a más vállain emelkedés, ha
nem fegyveres Minerva kiugrása Jupiter fejéből. 
Sakespeare oly kevéssé találta föl az ily ünnepé
lyes alkalmakra irt színmüveket, mint akár a tra; 
gédiát. Készen találta e nemet is, mint a többit, 
sőt itt is ugyanazon elemekből dolgozott, mint

*) Mert valamint Jónás lnyelte a r.zethalat, stb. 
Igen ismeretes deák vicz. Szerk.

elődjei. Ily alkalmi szinmü természetesen nem le
hetett se tragédia, se vigjáték, se szoros értelem
ben vett dráma. Kivált lakodalmi ünnepélyen ki 
fogja élvezni a tragédia megrázó jeleneteit, sőt ki 
fog igazán gyönyörködni oly komikumban is, 
mely mélyen az életbe vág s talán épen a házas
élet köréből van véve. A bohózat az, mi ilyenkor 
leginkább tetszhetik, s valóban a népies clown, az 
angol humor ez ősi képviselője nélkül nem is es
hetett meg ily mulatság. De puszta bohózatot más
kor is lát a közönség. Egy alkalmi műnek kap
csolatban kell lenni az alkalommal, melyet épen 
ünnepel. Ily körülmények között természetes, 
hogy allegóriái és jelképes elemeket kellett hasz
nálni a költőnek, melyeknek leple fedezze és ki
emelje az ünnepelt személyeket, jól ismert viszo
nyokra vonatkozó czélzatokkal, bókokkal átszőni 
müvét, s mindenek fölött ügyelni, hogy az egész 
ne zavarja, sőt emelje az ünnepély hangulatát.

íme minő czélra s minő elemekből dolgoz
tak az ily alkalmi színmüvek költői Shakespeare 
idejében. O maga sem tett mást, csakhogy vala
mivel máskép. O sem irt ily alkalomra se tragé
diát , se vígjátékot, sőt puszta bohózatot sem ; ő 
is némi alkalomszerű allegóriához folyamodott, 
de az abstract tüudéralakok vagy klasszikái remi- 
niscentiák helyett, a népmesékhez fordult s itt is 
mint egész költői pályáján a népnemzeti elemnek 
adott magasb emelkedést. Méltán mondja egy 
angol kritikus, Drake, hogy a Szent-Iván éji álom 
első oly müve Shakespearenek, melyen az idegen 
példányuknak már nem látszik nyoma, s mely 
lángeszét már egész fejlődésében mutatja. Az an
gol clown bohóságai természetesen az ő müvéből 
sem maradhattak ki, de mélyebben olvadnak a 
mü organismusába, mint elődjeinél, valamint a 
czélzások és bókok is megszűnnek nála csak 
puszta diszitményül szolgálni. A terméketlen év
re való czélzás önként következik a Titania és 
Oberon közti viszályból. A bűvös virág története, 
midőn, a mint Oberon mondja Pucknak, tegzes 
Cupido biztos czélba vön

Egy vesztaszüzet nyűgöt trónusán.
Pattant az ívről a szerelmi vessző,
Átfúrni képes százezer szivet:
De láttam a tüznyíl hogyan aludt ki 
A vizenyős hold szűz sugáriban 
S a fejedelmi papnő elhaladt 
Szűz gondolattal szerelem ne’kül.

Erzsébet királynőre vonatkozik, ki alkalmasint 
maga is jelen volt az előadáson. A költő bókot 
mond az általa annyira tisztelt királynőnek, mert 
ellentállott Leicester csábításainak, de e bók nem 
az udvaroncz hízelgése, hanem az önérző hazafi 
hódolata, ki örvend, hogy királynője nem áldozta 
föl Angolország jóllétét a szerelem szeszélyeinek. 
Oberon elbeszélésének mindjárt a fennebbiek 
után következő e helyeiben :

Szemmel kise'rtem az eső nyilat:
Egy kis virágra hullt az nyúgoton 
Tejszín előbb, most bíbor sebben ég ;

38*
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Hívják a lányok „ego szerelemnek.“
Hozz ily virágot, hisz’ mutattam egyszer : 
Alvó szemekre csöppenő leve 
Nőt, férfit őrjöngő szereimre gyújt,
Az ébren elsőbb látta lény iránt, 

szintén czélzás rejlik. A nyíltól megsebzett virág 
alatt Essex Letice grófnét kell érteni, kivel Lei
cester titkos viszonyban élt s kinek ez idő alatt 
Irlandban mulató férje meggyilkoltatott. Mindkét 
czélzás szoros kapcsolatban van a müvei, mely a 
minden erkölcsi tartalmat nélkülöző szerelmi szen
vedély tévelygéseit tárgyazza, s melyben e varázst 
épen a bűvös virág csöpjei idézik elő. Az ünne
pelt személyek is be vannak foglalva a műbe. 
Theseus és Hippolyta nem mások, mint a vőle
gény és menyasszony, kiknek tiszteletére irta 
Shakespeare színmüvét. Nehány vonással egy va
lódi angol gentlemant rajzol Theseusban, higgadt, 
eszes és vitéz férfiút, jó vadászt, nemes szivü s va
lódi müértőt, de Shakespeare nem hideg allegó
riával akart kedveskedni pártfogójának és barát
jának. Theseus, Hippolyta s kiséretök csak fényes 
rámája az egésznek, maga a lakodalmi ünnepély, 
a lakodalmas vendégcsoport, mely elébe a phan- 
tasia bűvös tükrét tartja a költő. S e napon mi il- 
hetett inkább e tükörbe, mint ez álomképek cso- 
portozata, az ábránd és való, a szeszély és érze
lem, a bohóság és bölcseség e kedves játéka, me
lyen valami kimondhatlan derültség ömlik el? 
A költő egy pár népmese töredékből czéljának 
megfelelő egészet alkotott és oly alapeszmével, 
mely épen illett az alkalomhoz, de egyszersmind, 
mint minden költői gondolat, örök időkre szól.

Mi ez alape szme ? Az általam ismert Shakes- 
peare-magyarázók érzik, érintik, sőt íélig-meddig 
ki is fejtik s még se mondják meg világosan. Ger- 
vinus, ki majd minden angol magyarázót felhasz
nált s ő maga a németek közt leghiresb magya
rázó, szintén mellőz valami olyant, mi nélkül az 
alapeszme magvarázata sem elég természetes, sem 
elég világos. Ő álomképnek tartja a müvet, cso
dálkozik, hogy Coleridge, ki szintén e vélemény
ben van, e felfogással nem tudott behatolni a mű 
belsejébe, holott e mű nem csak külső színezetére 
és alakjára nézve álom, hanem benső jelentőségé
ben is. A szerelem szeszélye űz itt játékot. A vak 
szenvedély e csalódásai, az érzékiség szemfény
vesztő játékai, az „égő agy" változékonysága és 
tévelygései, a szeszély és ábránd ez eszmélet nél
küli féléber varázsa, e minden magasb szellemi és 
erkölcsi központot nélkülöző cselekedetek , mind 
álomhoz hasonlítanak, mely szorongató bonyodal
makkal húzódik el előttünk, s melyből nincs más 
szabadulás, mint az ébredés, az öntudat helyreál
lása. Minden oda mutat, hogy a költő nem czél- 
zott egyebet, mint az érzéki szerelmet az álom
élettel allegoi’iailag összehasonlítani.

Ez röviden összevonva Gervinus vélemé
nye a mű alapeszméjéről; nagyrészt igaz, de csak 
igy felfogva , hol marad a mű alkalomszerüsége, 
mi szükség Theseusra és Hippolytára s általában

miért választott Shakespeare ily alapeszmét épen 
egy oly müvének, melyet egy boldog mátkapár 
lakodalmi ünnepélyére irt ? Gervinus ugyan em
líti , hogy e mü lakodalmi ünnepélyre Íratott, de 
csak mint történelmi adatot, s az alapeszme kima- 
gyarázásával semmiféle viszonyba nem hozza. A 
dolog pedig igen egyszerű és világos. Theseus 
jellemzése mindent megmagyaráz. Shakespeare 
benne egy higgadt férfiút rajzol, ki túl van a fe
lületes szerelem bohóságain s érett a valódi sze
relemre, a házas életre. Nem ábrándozó, megve
téssel szól a képzelgő szerelemről, nem indítják 
meg a nagy hangú szerelmesek panaszai, de va
lóságos férfiúi hévvel szereti menyasszonyát, s 
épen úgy tudja élvezni az élet reális örömeit, mint 
a művészet báját. E férfiú az ünnepelt vőlegény 
képe, és Shakespeare mivel dicsőíthette volna 
jobban házasságát, s általában a házasságot, 
mint azzal, hogy ellentétül egy tündér álomkép
ben oda rajzolta a könnyelmű és éretlen, az áb
rándozó és érzéki szerelem minden bohóságát ? 
. . .  Ki előtt kedvesb és nevetségesb az ifjúkori 
illusiók emléke, mint a ki már túl van rajtok és 
boldog valóságra ébredt ? S kell-e költőibb bók, 
szellemdusabb üdvözlet, bölcsebb tréfa, melyet a 
költő pártfogójának és barátjának nyújt ? Mennyi
re eltalálta Shakespeare alapeszméje inegérzéki- 
tésének formáját is. A mindennapi élet rajza akár 
komoly, akár komikai vagy épen bohózatos oldal
ról igen komoly vagy igen víg lett volna ez ünne
pély derültségéhez és méltóságához képest, s még 
sem fejezte volna ki épen azt, a mit akart. Mind en
nek vegyülete kellett, a phantasia könnyű játéka, 
a szeszély, a kedvcsapongás költészetének bizo
nyos neme, melyben kár nélkül sokat lehet merni s 
mindent összeolvaszthatni. A népmeséhez folya
modott, melynek lényege épen a csodálatos és 
köznapi vegyülete, mely tulteszi magát a termé
szet törvényein, de nem a szellemén, mely a nai
vitás burkában gyakran egyszerű, de mély böl- 
cseséget rejt. De magának az alapeszmének is ide 
kellett vezetni őt. Az ifjúkori ábránd, érzékiség, 
melynek ingere és szeszélye, makacssága és vál
tozékonysága, bohósága és tévedései a legnemesb 
szivet is megejtik, nem hasonlitanak-e a mesebeli 
varázshoz ? S mig rabjai vagyunk, életünk nem ál
modozás-e, melyben csak beteg képzelődésünk és 
hő vágyaink vezérelnek s ha szükség, daczolunk 
minden physikai és erkölcsi lehetlensé.ggel ? Mind 
ennek költői feltüntetésére mi alkalmasb mint az 
elfek, az éj e mystikus álomtündérei, kiket köny- 
nyen átalakíthatni a felületes érzelmek, a köny- 
nyelmü szerelem tündéreivé is ? S a bonyodalmak 
előidézésére kell e jobb alak, mint Puck (Ro
bin Goodfellow), az angol népmesék e bohócza, 
ki az északi parasztot és vadászt annyiszor meg
tréfálta, e kissé napégette arezu parasztos tündér, 
ki részint kujonságból, részint ügyetlenségből 
annyi furcsa bajt idéz elő, s kinek szájába Shakes
peare e szavakat adja:
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. . . Én vagyok az éj vig vándora 
Ki Oberont is megnevettetem,
Ha a zabszurta mént rá-rászedem 
Nyerítve hozzá, mint szép kanczaló 5 
Vagy, ha tütüzget holmi vén anyó,
Vaczkor gyanánt rejt a kancsó-fenek 
Ivánkor én ajkához billenek,
Hogy a sör mind aszú keblére fut.
Mesél egy néni szörnyű szomorút,
S engem néz háromlábú zsámolyul: 
Kibiczczenek alóla, felborul,
Obegat és majd megfúl úgy köhög ;
A többi oldalához kap, röhög,
Tuszkol, csuklik nevettébeu s hitet 
Mond rá, hogy ily jól soh’ se nevetett, 

íme, az alkalomszerüség és népmeséi alap 
legjobban megmagyaráz mindent, magát a czimet 
is, a Szent Iván éjét, mint a melyen a szellemek 
leginkább szoktak játékot űzni a halandókkal. 
Ebből kiindulva minden rész egy organicus egész
nek fog feltűnni s nitics szükségünk erőltetett ma
gyarázatra, melyhez nem egy német aesthetikus 
kénytelen folyamodni. így egy a cselekvényre 
vetett futó pillanat is mindent megértet velünk. 
A mű egész drámai összeütközéssel kezdődik s 
hire-hamva sincs a tündéreknek, de a négy szerel
mes kedélyén már nyilatkozik a bohó ábránd, a 
lángoló, de felületes szerelem egész varázsa, me
lyet aztán Oberon büvesepjei annál természete
sebben valódi őrjöngéssé változtatnak. Hermia 
összetűz atyjával Lysander miatt, kibe halálosan 
szerelmes, könnyelműen széttépi a szülői kötelé
ket s kész elszökni vele. Demetrius oda hagyja 
Helénát, ki öt szereti, s Hermia után szalad, ki 
ügyet sem vet reá. Helena félre téve minden női 
szemérmet és illemet, Demetriust üldözi, ostro
molja szerelmével. íme a szerelmi ábránd, mely 
nem ismer physikai és erkölcsi lehetlenséget, ime 
az érzéki erős mámor, mely nem tisztel semmi 
szentet s benső ürességét hangzatos phrásisokkal 
takarja. A tündérudvarban is hasonló felfordult- 
ság uralkodik, Oberon és Titania, e két könn}7el- 
mü házaspár, viszálkodásban élnek egymással. A 
szenvedély és könnyelműség e mind inkább emel
kedő mámorában oly természetes az az őrjöngés, 
melyet a bűvös virág cseppjei később előidéznek. 
Lysander oda hagyja Hermiát és Helénába lesz 
szerelmes; Demetrius hasonlókép. Hermia most 
arra a sorsra jut, a melyben az elébb Helénát ki- 
gunyolta. A két szerelmes ifjú párbajt akar vívni. 
Egy emberélet legkevesebb, mit szerelmi szenve
délyünknek áldozhatunk. A földi szenvedélyek 
bohósága lépést tart a tündérekével. Titania, a 
szép, finom és ragyogó királyné egy szamárfejüvé 
bűvölt mesteremberbe szeret bele. A bűvölet a 
legfurcsább bonyodalmakra ad alkalmat, mig 
végre tűnik a varázs, a mámor, az álom s mind
nyájan megenyhülve, kiszenvedve szép valóságra 
ébrednek. A két ifjú pár kiocsúdva elvakult szen
vedélyéből, mint menyasszony és vőlegény The- 
seusz lakadalmi ünnepélyéhez csatlakozik, Obe
ron és Titania is kibékülnek s megáldják a hár
mas házasságot.

Mindez a legszorosb kapcsolatban van az 
alapeszmével, még az is, mi csak groteszk tréfa- 
ként látszik közbe szőve : a mesteremberek szin- 
előadása. Pyramus és Thisbe története, a mint ezt 
a jó mesteremberek kidolgozzák és előadják, nem 
csak a Shakespeare idejebeli műkedvelők és rósz 
színészek kiparodiázása, de egyszersmind azon 
nagy és üres szenvedélyé is, mely az egész mű tár
gyát teszi, s melyben már Pyramus személyesitője 
mint szamár szerepelt is. Való, hogy a negyedik 
felvonásban már be van fejezve acselekvény, s az 
utolsó felvonás, melynek e paródia színhelye, szo
rosan vett drámai szempontból hibás. Bizonyára 
Shakespeare, a drámai művészet e nagy mestere, 
ki a kritikának törvényt szabott, jobban érezte ezt 
bármely kritikusnál. De minthogy alkalmi müvet 
irt s az ünnepély hősét nem léptethette fel drá- 
mailag, lehetlen volt drámailag leléptetnie is. Fog- 
lalványnak használta s e fényes foglalványt be 
kellett fejezni. S mivel fejezhette volna be mél
tóbban, mintha lakodalmi ünnepélyén láttatja egész 
méltóságában, e költött lakodalmi ünnepélyt 
mintegy összeolvasztja a valódival, saját maga 
müvét a mesteremberekéivel, s a mű alapeszmé
jének nehány pillanatnyi groteszk feltüntetése 
után a tündérek áldásával és saját szerény enge- 
delem kérésével bocsátja el a közönséget. E szem
pontból minden dicséretet érdemel a befejezés. 
Különben is a mesteremberek előadására már rég 
kiváncsiak vagyunk, s ha magában a műben be is 
van már fejezve a drámai élet, az övékben most 
kezdődik és Shakespeare elég ügyes arra, hogy 
e drámaitlan és mégis drámai fogással lekösse 
figyelmünket.

Sokat akartam írni e műről s alig tettem töb
bet, mint azt, hogy talán némi kulcsot nyújtottam 
alapeszméje és compositioja helyes felfogásá
hoz. Még mennyi mindenről kellene írnom, ha 
ugyan képes volnék száraz bonczolattal e mű 
szépségeit éreztetni, ha ugyan a közönség öröm
mel olvasná a hosszabb kritikai dolgozatokat. De 
Shakespeare mindig megérdemli a kivételt. Köze
lebbről hát bátor leszek visszatérni e műre s az 
előadást bírálva elmondani egyet-mást, mit most 
tér hiány miatt is el kellett hagynom. Örömest el
szenvedem Shakespeareért, és emlékünnepén azt 
a szemrehányást, hogy a magyar kritikusok kö
zött én gyönyörködöm leglelkesültebben Shakes
peare ez úgynevezett sületlenségében. Van egy
két oly magyar kritikus, ki Moliéret letette trón
jából, most nehány Shakespearerel birkózik, hadd 
legyen olyan is, ki védni meri e nagy szelleme
ket. Ma holnap oda jutunk, hogy még ehhez is 
egy kis bátorság' kell.

Gy. P.

Kisfaludy-társaság.
A Kisfalud}7-társaságnak e hó 28-kán tartott 

havi ülésében jelentés tétetvén a magyar Shakes-
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peare-kiadás első kötetének megjelentéről, a tár
saság, mind a költő háromszázados születésének 
méltóbb megünneplése, mind pedig a vállalat si- 
keresb előmozdítása szempontjából, elhatározó, 
hogy a shakespearei színmüveket, melyek már 
bírálatán keresztülmentek, vagy azon közelebbről 
keresztülmennek — a történeti sorban közrebo
csátandó angol történeti színmüvek kivételével — 
még ez idén mind kiadja, még pedig úgy, hogy a 
legközelebb megjelenendő II. kötet „Julius Cae- 
sar“-t Vörösmartytól s a „Téli regét“ Szász Ká- 
rolytól, a III-dik kötet (a még bírálat alá nem ke 
rült) „Macbeth“-et Szász Károlytól s a „Velen- 
czei Kalmár“-t Ács Zsigmonditól, a IV dik kötet 
„Coriolant“ Petőfi Sándortól s „Titus Androní- 
cust“ Lévay Józseftől, az V-dik kötet „Leart“ 
Vörösmartytól s a Tóth Lőrincz megígérte „A 
hogy tetszik“-et foglalja magában.

Ezen ülésben állapíttatott meg a hazai kö
zönséghez intézendő felhívás az újabb 1867(j-di- 
ki hároméves pártolói folyam ügyében. E felhí
vást az igazgató legközelebb közrebocsátja.

Gi'eguss Gyula beküldvén Camoens „Lusia- 
dá“-jának fordításából a még hátramaradt 8—10- 
dik éneket, a fordítás ezen része, melylyel a mü 
be van fejezve, bírálat alá bocsáttatott.

A társaság könyvtárát gyarapították : Vik- 
tonn József ur az általa szerkesztett s kiadott 
„Lipa“ harmadik évfolyamával; a „Matica Srbs 
ka“ Moszkovija hőskölteménynyel Jokszin No- 
vicstól, s a „Szerb évkönyvek“ 1863-diki folyamá
nak első kötetével Hadzsics Antaltól; végre No- 
seda ur könyvnyomdász az Arany János „Buda 
halálá“-ra vonatkozó „Bírálat“ czimü kiadvány
nyal.

A csütörtöki nap s a délelőtt sokaknak a ta
gok közül alkalmatlan lévén a gyűlésben való 
megjelenésre, határozottá lön, hogy a Kisfaludy* 
társaság ezentúl nem csütörtökön és délelőtt, ha
nem szerdán (t. i. minden hó utolsó szerdáján) és 
pedig délutáni 5 órakor fogja tartani havi üléseit.

Kelt Pesten, april 30-dikán 1864.
Greguss Ágost, titkár.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülésében (máj. 2.) 
Hunfalvy János olvasta Kalchbrenner Károly 1. 
tag: „Úti jegyzetek a Szepességből“ czimü dolgo 
zatát, mely e vidéket leginkább növénytanilag Írja 
le , de föld- és néprajzi szinezettel is érdekesitve. 
Weningev Vincze 1. tag „a beteg ápolási, nyugdí
jazási és temetkezési egyletekről számtani tekin
tetben“ értekezett. Kimutatja, hogy kivált a két 
első, többnyire bizonytalan számításon alapul, 
minek eredménye a társulatok vagyonának elpusz
tulása s ekként a feloszlás. Szabó József 1. tag a 
tarnóczi nagy kövült fáról, személyes vizsgálat 
után tartott igen érdekes előadást. Igen érdekes

fa ez a tudományra nézve: nem, mert kövület 
(ilyen akármennyi találtatik), nem is, mert rop
pant nagy (24l/2 ö l; fennállva lehetett 30,) hanem 
mert élte időszaka földtanilag biztosan meghatá
rozható, s mint ilyen , legritkább példány a maga 
nemében. Valamikor a mastodon és mammuth 
idejében állott, ugyanazon helyen. A hazánk ér- 
ségeit borított sós viz (tenger) elapadtával hátra
maradt föveny felett képződött az a talaj, melyben 
ez a fa első gyökerét verte. Arra egy bazált kitö
rés következett; azon felül agyagos réteg borítja a 
dombot, mely a tarnóczi nagy fa sírját képezi. Pe
dig nem valami különös fa — nyírfának ismer
ték el. Végre Hollán Ernő r. tag bejelenti köny
vét, melyet arról irt: „miképen kellene Magyaror
szágon a vasutakat gazdaságosabban épiteni — 
miután az eddigiek igen költségesek a jövedelem
hez képest.“ —• Az olcsóság nagyon kívánatos, 
csak az utazó közönség élete nagyobb veszélyez
tetésével ne járjon, mint ez az olcsón épült vas
utaknál gyakori. Az ülésben Duka Tivadar 1. tag, 
Kelet-Indiából megérkezett hazánkfia is jelen 
volt.

— „A Kisfaludy-társaság nem szokta kiad
ványait beküldeni a lapokhoz.“ Ez most a legna
gyobb újság, melyet egyik lap megpendített, a 
másik átvette, s igy hihetőleg sorba járja vala 
mennyit, még talán azokat is, melyekhez a társa
ság beküldte kiadványait. A dolog úgy áll, hogy a 
társaság mindig küldött be példányt nehány lap
hoz : hogy mindhez küldjön, annak szükségét an 
nál kevésbbé látta, mert kiadványait nem árulta 
könyvárusi utón, és mert pártolói folytonos sza- 
porodtával, kivált a vége felé, nem maradtak fö
lös példányai. Könyvárushoz még eddig csak 
Shakspearet adta, ebből is mindjárt küldött a na
gyobb politikai s egy pár szépirodalmi lapnak; s 
azóta a felszólalókhoz is utasított példányt; de hi
hetőleg ezt el fogják hallgatni. Denique: mit ér 
egy olyan társaság, mely még „a lapokhoz sem 
szokta beküldeni kiadványait."

* A M. S. szerint Noseda könyvnyomdász 
úr szabadkozik a föntebb olvasható megemlítés el
len, mintha az úgynevezett „Birálat“-ot a „Buda 
haláláról“ ő küldötte volna be a Kisfaludy-társa- 
sághoz. így hát „nem akad ura.“

* A nemzeti muzeum ügyeinek rendbehozá
sával megbízott országos bizottmány, felsőbb 
helyről érkezett felszólítás folytán, felterjesztő a 
muzeum legégetőbb szükségeit, mivel a kormány 
az intézet részére kívánt 100,000 frtnyi subven- 
tiót ezúttal egészben nem teheti folyóvá. A ha- 
laszthatlan szükségek : a tető javítása, a köz ol
vasó-terem rendezése, hogy a közönség a könyv
tárnak legalább már rendezett részét (a 60,000 
kötetből álló Széchenyi-könyvtárt), s az egészben 
rendezett kézirattárt (l 2,000darab) használhassa. 
A park vasrácsozatát sem kellene feledni, ha 
telnék.
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* Mult vasárnap nagy számú gyászmenet 
vonult végig a nádor-utczából a városon, a kere- 
pesi temetőbe. Hajnik Pált, hites ügyvédet, két 
izbeli országgyűlési képviselőt, a jó hazafit és 
apát, kisértük örök nyugalomra, ki élte 56-ik, 
boldog házassága 26-ik évében múlt ki rövid be
tegség után. A sir fölött Tóth Lőrincz rajzolá a 
boldogultnak nemes jellemét, tevékenységét, fá- 
radhatlanságát. S majdnem ekkor, egy más he
lyen is hullottak forró könyek egy elköltözött ko
porsója fölibe. Ebben Janicsári Döme, h. ügyvéd, 
Komárom város volt országgyűlési képviselője, 
jótékony, emberszeretö férfi nyugodott, ki csak 
52 évet élt. — Áldás mindkettőnek emlékére!

* Megint tetemes ajándékok a szükölködők 
javára. A zürichi Schindler-Escher ház ismét 8000 
irtot küldött b. Eötvös Józsefhez. A 27-kén be
zárt bécsi kiállítás összes jövedelme 25,000 frt, 
— a debreczeni bazáré 3000 frt, — egy Bécsben, 
Pruckner Karolina k. a. által rendezett hangver
senyé 203 frt, -— a Shrecker által kiadott bazár- 
albumé pedig eddigelő 140 frtot tett. Ily albumok 
most diszkiadásban is készülnek — 20 írtjával — 
s egy példányt a herczeg-primás is megrendelvén, 
magas megelégedését kegyeskedett kinyilatkoz
tatni vele.

* A hg. Eszterházy-féle képtárt, mely mint 
tudjuk az akadémia már-már elkészült palotájá
nak főtermét fogja díszíteni, már csomagolják 
Bécsben, a költöztetés végett. A „National Ztg.“ 
egész elkeseredéssel írja, hogy e műremekek igy 
az európai forgalomból kivétetnek, hogy Magyar- 
ország fővárosának egyik ékességét képezzék. 
A gyűjtemény valóban meg is érdemli e feljajdu- 
lást, mert mind válogatott darabokból áll, köztük 
igen szépek a spanyol iskolából — magától Mu- 
rillótól 10—, az alföldi iskolából és az olasz mes
terektől, mint: Leonardo da Vincitől, Rafaeltől, 
Corregiotól, stb. valók.

* Egy Lesinában — a hasonnevű dalmát 
szigeten — lakó magyar egy földben talált régi 
kard birtokában van, melynek két lapján 134 
mellkép-medaillon van, névföliratokkal, köztük 
valamennyi magyar király Mátyásig, ki az utolsó. 
E szerint a XV-ik évszázból való. A tulajdonos 
hajlandó a kard leírását, rajzát és gypsz-lenyoma- 
tát az akadémiának beküldeni.

* B. Kemény Zsigmond a „F. L.“ szerint 
regényen dolgozik, melynek színhelye nagyobbá- 
ra Olaszország, — Zichy Antal pedig „Stuart Má
ria“ czimtí drámát végzett be, mely ott végződik, 
hol a Schilleré kezdődik. A „H.“ igen dicsérőleg 
szol róla, miről majd mi is meggyőződhetünk, mi
vel a színházhoz is be fog adatni.

Rózsaági Antal és Beniczky Emil julius 
elejével „Esti órák“ czimü szépirodalmi heti lapot 
indítnak meg, melyben a női részt Hajnalka, a 
kedves dalok Írója fogja vezetni.

' A Shakespeare-ünnepet, vidéki tudósítások 
szerint, Pápán és Lőcsén is megülték. Amott

Othellót, itt Hamletet adták, emezt Draguss Ká
roly személyesítvén, még pedig egy vidéki leve
lező szerint oly tökély lyel, hogy .ha a dicséreteknek 
csak fele is igaz, Dragussnak jó lenne a nemzeti 
színpadon is bemutatni magát e szerepben.

* Dobsa rég hirdetett „Attilá“-ját a nyáron 
csakugyan adni fogják. Most azonban mindenki 
csak a roppant fénynyel kiállított Genovévát vár
ja, mely tegnapra volt először hirdetve.

* A „Szinházi Látcső“ nem halt meg csak 
aluszik. Az uj félév kezdetével ő is folytatja, hir 
szerint, kevés időre megszakított pályáját. Szer
kesztője Bródy lenne.

* Nagy Enyeden műkedvelők P. Szathmáry 
Károly „Mátyás király Erdélyben“ czimü uj da
rabját készülnek előadni. A darabban előforduló 
bányászdalhoz a dallamot Mihályi Károly, az 
enyedi collegium közszeretetben álló tanára irta, 
kinek nem egy kedves dala forog az erdélyiek 
ajkán.

* A „Sürgöny“ szerkesztői és kiadói hiva
tala julius elejével a budai várba költözik, can 
celláriai rendelet folytán. Nyomni is a budai egye
temi nyomdában fogják.

* Izsó Miklós műtermében két kis szobrá
szati mű látható, melyeket egy 16 éves fiatal lány 
faragott, csupán természeti hajlamból. Az egyik 
Minervát ábrázolja, érem alakban, domborműben, 
a másik egy ritka finomsággal és gonddal készí
tett kis kosár szalonnaköböl, fölötte a legtökéle
tesebb nefelejts koszorú. A naturalista művésznő 
— neve még titok — Olaszországba utazik szü
leivel, hogy magát a művészet hazájában képezze 
ki. Mosolygjon rá a derült ég és a Múzsa.

* Toldy Ferencz az udvari cancellaria fel
szólítása folytán a Szent-István-rend közelgő szá
zados ünnepére, e rend adatokkal teljes rövid 
történetét dolgozá ki.

* A nemzeti színpadon eddigelé 18 Shakes- 
peari darabot adtak elő, mi nagyobb színpadok
hoz mérve is elég kedvező arány.

* A halál nem csak minálunk választja ki a 
jók közül áldozatjait. Meyerbeer , a század egyik 
legnagyobb zene-tehetsége, e hó másodikán, a ta
vasz nyiltával, a költészettel és ibolya illattal teli 
hajnali légben röpité lelkét ég felé. „Ördög Ro
bert“, „Hugenották“, „Próféta“, „Észak csillaga“, 
„Dinorah“ magasztas zenéjében mi is elégszer 
gyönyörködtünk, s igy méltán küldhetünk egy 
sóhajt az örök eszméhez visszaszállt szellem után! 
Meyerbeer 1794-ben született, s igy már 70 éves 
volt.

* Offenbach legújabb operettéje, „A geor- 
giai nők“ Párisban annyira tetszik, hogy dal
lamait már úton-útfélen éneklik , fütyölik , épen 
mint nálunk Dunanant. Mint tudjuk, a budai szín
házban már készülnek rá.

* Murszka kisasszonynak igen előnyös szer
ződési feltételeket ajánlott a berlini udvari opera
ház. A szerződés megkötése három próba előadás
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süketétől függ, melyek — aug. 1 sején kezdőd
vén — „Norma“ , az „Alvajáró“ és a „Sevillai 
borbély“ lesznek.

* Donato, a féllábu tánczos , közeledik hoz
zánk : már Bécsben van. E páratlan lábú művész 
előbb bika-viador volt, de egy állati párbajban 
nemes ellenfele féllábától megfosztván: a spanyol 
királynő életfogytiglan tartó jól, kiérdemelt év
pénzt rendelt számára. De a tevékeny szellemű 
fiatal hős nem tudva nyugodt szemekkel nézni, 
hogy élte virága a hir harmatja nélkül hervadjon 
el : a dicső egylábu-tánczmüvészet tanulmá
nyára adta magát. Eddigelő a londoni, párisi, 
genfi és lyoni közönséget ragadta el lábatlanko
dásával. Talán mi is megbámulhatjuk. (!)

* A „Quarterly journal of Science“ írja, 
hogy Dubosque, a párisi hires szinházi villany-gé
pész , kinek villany világítási módszerét a budai 
színház is használja, felfedezte, hogyan lehet a 
villámot percznyi vakító fényével és czikázásával 
a színpadra varázsolni. Ugyan ö találta fel a szi
várvány utánzását, melyet eddig egy prismával 
vetettek a színpadra, de hogy látható legyen, szük
ség volt az egész termet besötétitni.

* A Shakespeare-ünnepélyek nem voltak

mindenütt olyan szerencsések, mint nálunk. Lon
donban az azon estére hirdetett „Hamletinek el 
kellett maradnia, mert Phelps, a jel mleg élő leg 
híresebb angol színész, a continensröl — hol ren
desen tartózkodik — a jubilaeumra visszatérvén 
szülőföldjére, valóságos lázadást csinált az ünne
pély rendezősége ellen, mivel az „Hamlet“-et 
Fechterrel, egy kitűnő német eredetű szinészszel 
akarta játszatni. Az anglus óriás plakátokban (á 
la Molnár) szólította föl az „angol népet“ , hogy 
ne hagyja nemzetiségét annyira meggyaláztatni. 
A rendezőség ennek következtében megbukott, 
az újonnan választott pedig Fechtert visszautasít
ván, Phelpset szólitá fel Hamlet játszására. Fech
ter nagyszerényen visszaküldte a 3000 frt. „fel
pénzt“ felajánlván, ruhatárát ellenfele használa
tára. Most meg Phelps lépett vissza, megszégye
nítve , s Fechter nem fogadván el a szükségből 
való másod-meghivást, Hamlet elmaradt, s he
lyette más darabot kellett előrántani. — Romában 
is a „visszavonás okozá és durva irigység“ az ün
nepély elmaradását, mert, bár a szent szék pár
tolta volna, nem tudtak megegyezni, hogy ki fog
lalja el az elnöki széket. — Bécsben el nem ma
radt ugyan, de a mi volt, nem volt valami nagy
szerű.

UJ KÖNYVEK. *)
BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 

Antal. LXII és LXIII füzet. N8r. 183—378 11. Ara 
egész évre 10, fe'lévre 6 frt. (Emicb nyomdája, Pest.)

SÁROSPATAKI FÜZETEK. Protestáns tudományos 
folyóirat. Szerkeszti és kiadja Erdélyi János Nyol- 
czadik évfolyam , vagy új folyam első éve. II. szál
lítmány. N8r. 97 -192 1. Ára egész évre 6, félévre 
3 ft.

EREDETI és FORDÍTOTT BESZÉLYEK Szabó Ri- 
chardtól. K8r. 313. 1. Ára 1 f. 40 kr. (Emich sajátja. 
Pest).

A SZOMBATHELYI DALÁRDA-EGYLET első évi 
jelentése 1863-dik évre. 8r. 19 1. (Bertalanfíy nyom
dája, Szombathely).

ÁLLAM FÉRFIAK és SZÓNOKOK KÖNYVE. Szalag 
László által. Második javított, bővített kiadás 1. 
Kötet. Fox. — Mirabeau. — Duport. — Pitt. — Első 
füzet. N8r. 128 1. Előfiz. ára az egész munkának 5 f., 
bolti ár 6 ft. Az I. füzet átvételével 3 ft, a 4-dikévcl 
ismét 3 ft fizetendő le. (Osterlamm, Pest.)

VÁRAD, Segély album az alföldi szükölködök javára. Sa
ját müveiből egybeszerkesztve kiadja a nagyváradi 
jogakadém'a ifjúsága. 8r. 224 1. (Tichy nyomdája, N.- 
Várad.)

*) 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 .
Ungvárrá. Vettük a levelet. Az a nyilt levél régi kéz

iratból került oda. A birálók neveit szokás elhall
gatni, nem kivételesen történt. W—steint azért jó 
volna nem sokára felküldeni, mert rákerülhet a ki
adás, ha az uj folyam jól üt ki.

Deézs. A kézirat megérkezett, de még nem volt időnk 
végezni vele. Ezt csak megnyugtatásul.

B. Illés urnák, Makó, v. Szeged. Mind a 15 szám el- 
detett, Makóra utasítva. Talán azóta megkerült. Ha 
nem, méltóztassék reclamálni újra : pótolni fogjuk.

L. Sz. Lina urhölgynek, Királyi. Azt a szerencsétlen 
első számot már vagy kétszer elküldöttiik. Valaki 
elfogja. Most már nincs fölös példány belőle ; pedig 
200-zal több volt nyomva, mint a következő szá
mokból.

P. D. nrnak Halas. A megrendelés valóban úgy esett. 
Most már igazítunk rajta .- nem egész éves lesz ugyan, 
hanem két fé l éves; de az, Maróthi szerint is, mindegy. 
Tiszteljük Kiséri urat, ha él még : küldhetné valami 
tárczába (nem pugillarisba) valót.

T A R T A L O M .
Shakespeare némely müveiről — Shakespeare. A 

magyar képzőművészeti társulatban szavalta Egressy 
Gábor. Szász K . — Az életből. (Egy történet.) Vilmos. 
— Darkó Ágnes. D em eter S . — Á magyar nép szójá
tékai. Torkos S. — Nemzeti színház. Gy. P . — Kisfaludy- 
társaság. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt leve
lezés.

Teljes számú példányokkal még: szolgálhatunk.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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S H A K E S P E A R E
NÉMELY MŰVEIRŐL.

(Vege.)

Eredet, szin, szokások s természeti 
hajlamoknál fogva Othello, bár keresztyén 
s velenczei szolgálatban áll, idegen az or
szágban és nép között a hol találjuk, se 
maga, se más el nem feledheti ez idegen 
voltát. Az állam hu szolgája, hadvezér, ér
demdús férfi, — s még sem rázhatja le ma
gáról megvetett származása szenny foltját. 
Érdemei nem szereztek neki igényt arra 
hogy egy velenczei tanácsbeli családjába 
beléphessen s ott szívesen fogadtassák. Ere
dete vérhevét, szenvedélyes voltát, képzelő
dése lángoló féktelenségét — erős önura
lom, küzdelmek, tapasztalások, meggondo
lás , — mind csak szabályozhatták vagy 
fékezhették, de ki nem irthatták. Bár rende
sen hideg, magának parancsolni tudó, ma
ga is érzi, tudja, hogy van egy pont: me
lyen túl szenvedélyének nem lesz ura:

„Az égre mondom: vérem forrni kezd,
S a szenvedéiy, elnyomva eszemet,
Haragra gyújt. Ha egyet mozdulok 
S fölemelem karom : közületek 
A legvitézebb, legjobb, hull a földre.“

De hogy e szenvedélyt mikép tudja ő kor
látok közt tartani — nemes, férfias, méltósá- 
gos magaviseleté a tanács előtt, az első 
fölvonásban eléggé mutatja. Előéletéről is 
ő maga ad itt számot. Mint vala, hét éves 
kora óta, folyvást harczi élethez szokva; 
mint ment ezer viszontagságon át; mint 
küzde uj hazája ellenségeivel, de nem ke
vesebbet sorsával s veszélyekkel is ; mint

edzé erejét bátor harczok, elméjét tapaszta- 
talás által, S a mint igy nemes őszintesé
gében, egyszerű fenségében előttünk áll, 
nemcsak Desdemonának bocsátjuk m eg, 
hogy

„Kor, faj, természet, minden ellenére
Megszerető azt, kire nézni is
Irtózatos —“

de érezzük, hogy e férfi, a nő szerelmén túl, 
melyben kíváncsiság, érzékiség s a gyön
gébb hódolata is szerepelhettek, férfias ro- 
konszenvünket is teljes mértékben megér
demli. E rokonszenv azon mértékben válik 
bennünk tiszteletté, a mint ő, már említett 
önuralma által természeti s véralkati szen
vedélyességét meggyőzni tudta; e győze
lem többet nyom hadi tetteinél s vezéri te
hetségénél. A táborban előbb megszoká tes
te a sanyaruságot, azután indulatai a fé
ket, végre lelke az elvek uralmát. A mint 
előttünk áll, oly embernek kell őt tarta
nunk, kinek higgadtságára s erőteljes ön
uralkodására épitni lehet, és nem adunk 
igazat Brabantiónak, ki ily ember kezében 
félti leányát.

S mégis, úgy tetszik nekünk, mintha 
e nemes erény s kivívott tisztesség daczá
ra, maga is érezné : hogy erkölcsi egyen
súlya túlsó mérlegében — megvetett szü
letésének le nem mosható foltja áll ezek
kel szemben. Megnyerni Desdemonát, a 
a nemes, tiszta és bájos leányt: annyit tett, 
mint ez ellensúlyt kidobni a mérlegből s
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féltett egyensúlyt örökre biztositni. A sze
rencse, önérdeme után megadta ezt neki. 
Bírja a legnemesebb hölgy szerelmét. Bölcs 
kiszámítás a költőtől, hogy e szerelem nem 
annyira a szív, mint a képzelődés révén  
köttetett — mert ez magyarázza a későbbi 
bonyodalmat. De igy a mint van, Desde- 
mona az ártatlan, —- nem gyermekiesen 
tudatlan, — tiszta és fejlett nőiség legszebb 
példánya. Othello őt mint munkás, gondos, 
müveit házi nőt ismeri meg, kit a „há
zi baj gyakorta elvon “az érdekes elbeszélé
sek összefüggő hallásától, de ki azokat hal
lani komolyan vágyik s megérteni egészen 
képes; a mellett megnyerő éneke „képes 
egyj vadállatot megszelidítni. “ Mily barát
ságos, szolgálatkész, jószivü és háládatos: 
mutatja az, mit tesz Cassióért, bajában. Aty
ja Brabantio úgy jellemzi őt, mint a k i:

„Félénk, szemérmes, úgy hogy önmaga
Mozdúlatára elpirul —“

Jágo is, az utolsó — mindent lerontani 
szándékoló vonásig, egészen őt jellemzi, mi
dőn a jó no s háziasszony képét adja előt
te a II. felv. I. jelenetében; s bár a leírás 
gúnyoros, de dicsérő vonásai egyről-egyig 
illenek reá. Hogy szép , de nem kevély: 
megmutatta midőn a mórt választá; hogy 
dús, de nem fényűző, sem kéjsóvár: egész 
lénye igazolja; hogy nem szószátyár, pedig 
beszélni tud: látjuk a tanács előtti nemes 
és bátor magaviseletén. Későbbi élete is 
igazolja mindezt. Ártatlansága s tisztasága 
annyira felül van minden gyanún sőt ag
gályon is, hogy férje bátran mondja, atyja 
baljós intése ellenében: „Életem teszem 
hűségére!“ S ő maga is annyira megbízik 
magában, hogy csekélységek s külsőségek 
iránt egészen gondtalan, mint Cassióval 
való bizalmas társalgása mutatja Cyprus- 
ba érkeztekor, miről Jágo az mondá: „ily 
vékony pókhálóval oly nagy legyet fogok, 
mint Cassio.“ — E tisztaság öntudatában 
megy, úgyszólván maga, a mór elébe s fé
lig ő kéri meg ezt, mit kitanultabb nő nem 
tenne, sőt oly érzékeny s szivteljes sem 
mint Julia. Nem a testiség: az ragadja őt 
a mórhoz, mert nagynak, nemesnek, érde
kesnek ismerte őt, mert mint hadfit, dicső
sége, kalandjai s veszélye közepeit képzel

s  •

ve szerette meg. Hogy oly önként ment, 
azért inté atyja a mórt:

„Tartsd szemmel őt, mór, hogyha van szemed 
—- Megcsalhat téged is, mint engemet.“

s e szó, bár akkor elhangzik, annál jelen- 
tékteljesebbé válik utóbb, az ártatlansá
got terhelő egyéb gyanú-okokhoz adva.

lm ez a pár, melynek boldogságát 
feldúlni, életét előbb megmérgezni aztán 
elveszteni, oly pokoli eszköz kelle, mint 
Jágo. Shakespeare azon szokását, mi* 
szerint egymással szembe állított cselekvő 
személyeit jellem-ellentétekül festi, sehol 
sem alkalmazta tökélyesebben mint Othel
lo és Jágo rajzában, sem mélyelműebben 
az egyes vonásokat össze nem állította. Já- 
gónál az érzéketlenség tökéletesebb példá- 
nyátképzelni sem lehet. Ú gy  látszik őt boszu 
ingerli hátratételéért s talán mert Desdemo- 
nát is bírni vágyott. De semmi sem világo
sabb, hogy benne a valódi becsületérzés
nek és dicsvágynak ép oly kevés nyoma 
van mint a szerelmi féltékenységnek. Othel
lo előtt szépen beszél a becsületről, tiszta 
hírnévről, — de ez csak képmutatás; mi
dőn Cassio előtt nyilván kimondja, hogy a 
jó hírnévre semmit sem ad, igazat mondott. 
Mint Schlegel szépen mondja: „az ő belső
je egészen fekete“ — érzés abban nincs, 
csak hideg kiszámítás, higgadt, öntudatos 
gonoszság. Szive oly kőkemény, hogy 
semmin, épen semmin sem indul m eg; 
még azon sem, min a közönségesebb (élet 
és drámabeli) gonoszok: gazsága fölfede
zésén s saját halálos veszedelmén.

De a mily távol van tőle a becsületér
zés és szerelem féltékenysége: oly tele 
ama nemtelen irigységgel, melyhez nem 
kell érzés, csak számítás: t. i. a rang és 
anyagi haszon irigységével. Ez, a miről 
Othellonak képzete sincs nemes önzetlen
ségében. Jago sokat tart magára, s azért 
sértve érzi magát mellőztetéseért, nem be
csületérzésből, hanem irigységből. Boszuja 
is nem az indulaté, melynek parancsolni 
nem tud a jobb meggyőződés, — hanem a 
rideg kiszámításé, mely egész lénye. A 
mily egyszerű, őszinte, igaz, gyanútlan 
Othello: oly teljes a cselszövény és ravasz
ság minden tehetségeivel Jágo. A mily já-
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ratlan a társadalom- és ember-ismeretben 
a csak harczon forgott mór, oly nagy em
berismerő, minden lélekkel bánni tudó, 
zászlótartója. A mily türelmes, kedélyes, 
szeretni kész ura: ő oly tevékeny, gonosz, 
szívtelen.

Ha Jago gonosz boszuja csak Othello 
által Cassio miatt történt mellőztetéséből s 
sértett önérzetéből eredne, menthető volna 
még. De gonoszságának forrása sokkal 
mélyebb, sokkal undokabb még, mint csak 
ez; t. i. irigységeminden mások tökélyeire, 
erényeire; — gyűlölete, természeti el
lenszenve minden jó, tiszta, nemes ellen. 
Bántja Cassio szerencséje, de jobban sze
líd jelleme. Bántja Desdemona tisztasága, 
bántja a mór nemes, magasztos volta, bánt
ja szerelmük boldog gyanutlansága. Hiába 
kisebbíti őket, érzi mennyivel állnak fölöt
te: s csak azért mocskolja, hogy saját sze
meiben elvitassa beesőket, mely őt mega
lázza, nem bírván vele. Terve is, hogy fél
tékenysége által veszítse el Othellot, on
nan eredt: mert elhitette önmagával, hogy 
Desdemona sem jobb más nőknél. E magá
val elhitetés, a gyanúnak magára rábeszé
lése , az irigy gonosz átalános jellemvoná
sa, azon legveszélyesb gonosz fajé, mely 
szive megkövesedésével élesíti elméjét s 
teszi a roszra találékonynyá. Jagóban e 
találékonyság egész a virtuozitásig megy. 
A leglengébb pókháló elég neki, hogy ben
ne embereket fogjon meg legyekül. A leg
ártatlanabb suttogás, egy csókot hintő ujj
hegy, egy ellopott zsebkendő, oly borzasz
tó catastrófot előidézni nemcsak azért ké
pes: mert Othello az, a ki, hanem, s főleg 
azért, mert e parányi s csaknem nevetsé
ges eszközöket épen egy Jágo vette kezé
be, ki semmit sem kicsinyei czéljára, és sem
mit nagynak és szentnek nem tart; kit 
semmi meg nem lep, meg nem zavar, min
denre elszánt, minden körülményt megfon
toló , minden jellemet mélyéig átpillantó, 
s egyszerre megismerni képes, mi szol
gálhat czéljainak eszközül, s pillanatot sem 
veszít, hogy azt meg ne ragadja.

Hogy ily ember, ily szellemi — vagy 
inkább elme-tehetség birtokában, oly ár
tatlan nőt mint Desdemona, oly kevéssé

körültekintő és gyanútlanul őszinte férfit 
mint Othello, könnyen megejthet, napnál 
világosabb. Bizalmas állása a mór házában 
megvakitja a szegény nőt, hogy az előtte 
épen nem őrizkedik; merészsége s biztos 
fellépése elszéditi a férjet, ki kételkedni 
sem tud abban, mit e becsületes ember oly 
nyílt arczczal állit.

Mily jól késziti elő, mily mélyen ala
pítja meg gonosz tervét, részletesen eléad- 
ni annyi volna, mint újra átmenni az egész 
darabon. Jago ármánya az első felv. első 
jelenetén kezdődik, midőn Brabantiót fel
lármázza. S meg nem áll addig, mig D es
demona él s Othello gyilkos és öngyilkos 
nem lesz. Gfondját mindenre kiter jeszti, há
lóját mindenkire kiveti: Cassiora, Desdemo- 
nára, Othellora, csakúgy mint a nyomorult 
Rodrigóra. Egy szót sem ejt el, a bus atya 
baljós szavát is felveszi s tőrré hegyezi egy 
alkalmas pillanatban :

„Atyját megcsalta, mikor nőd leve.“ 
„Úgy van“, mond a mór, szivén talál

va.*) S ettől fogva ismét föltámad benne 
régi gondja: megvetett sorsa félelme. 
„Szeme volt, midőn engem választott“ —  
mondá előbb; de mostantól szótlan aggá
lyos, merengő s rideg Ion. De kételyek 
közt nem soká hánykódhatott. Csak jól is
merte magát, midőn azt mondá: hogy bi
zonytalanságban hosszasan nem kinlódha- 
tik ; hő vére, képzelődésének emésztő láng
ja föleszi erejét; a zöldszemü szörny, mely 
belsejébe költözött, falánkabbul marja v e 
séjét, mint Prometheusét a keselyű. Maga 
keresi vesztét, ha a bizonyosság veszte lesz.

Jago ügyesen vetette az első szikrát 
leikébe , tudta, hogy az , a tüzfogó anyag
ban el nem fog alunni. Othello maga sür
get bizonyítványokat. Jago kétszínű vona
kodása, szánakozó édeskedése csak jobban 
szítja a tüzet. S az első gyanúban már oly

*) Meg nem állhatjuk hogy e szónál ne idézzük, 
rnit Gervinus megjegyez. „A kifejezés, mely ezen szóba 
fektetendő, nem lehet eléggé jelentékeny ; s Ira Aldrid
ge ily helyeken a tanultabb színművészeket megszégye
nítette. Az atya átka (baljóslata) Jago ama szavaiban 
üríti ki villany-tartalmát Othello fejére, s Desdemonába 
vetett hitének világa ezzel alszik ki leikéből.“ Igaz. Fi
gyelmeztettük már fölebb olvasóinkat: hogy Brabantio 
szava akkor közvetlen hatás nélkül maradt. Othello hite 
villámhárítója volt; villanyvezetőre volt szükség hogy 

1 hasson. Az volt Jago. Sz. K.
39*
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erős önvesztő meggyőződése, hogy Desde- 
mona ártatlanságára a legerősebben bizo
nyító tények kellenének, mig bűnét a leg
silányabb látszatra is mohón hiszi el. Hi
szen Othello dühe már akkor kitör, mikor 
még épen semmi bizonyítványa nincs Ja- 
go szaván kívül, hogy Desdemona maga 
adta zsebkendőjét Cassiónak. De hogy vé
rén s indulatin uralkodni megszokott, most 
is megmutatja. Elfojtja dühét, s bár két
ségtelenül neje ellen hangolva, sőt elfo
gulva , látszólag nyugodtan m egy, nála, 
tőle magától szerezni bizonyosságot. Hogy 
Desdemona magaviseleté mindenre alkal
masabb , mint őt megnyugtatni, az termé
szetes. Először nyugtalan lesz mindjárt, 
látva s nem értve férje izgatottságát; az
után a kendő első említésére megijed; előbb 
kimondja, hogy a kendő nincs; utóbb mi
dőn a mór sürgeti, hazugsághoz folyamo
dik; hazugsághoz, mi neki egészen ártat
lannak látszik, mert csak annyit állít, hogy 
a kendő nincs elveszve, meg van , de most 
már azért sem akarja eléadni; e hazugság 
azonban elveszti őt; a mór igen jól tudja, 
hogy a kendő nincs meg, hiszen nála van, 
s meg van erősítve gyanúja. Most már nem 
bir egyebet mondani csak: — a kendőt, 
a kendőt! A bűnössel akarja kivallatni bű
nét: azt épen ártatlansága zavarja meg s 
még jobban bebonyolitja magát; elakarja 
fordítni a beszédet s — Cassióra viszi. A 
higgadt meggondolás előtt ez elég bizony
ság volna ártatlanságáról; mert ha bűnös 
volna, Cassió még kényesebb szó lenne fü
lének , mint a kendő. De ily észrevételre 
már Othello nem képes.

Nem követjük tovább a szenvedély 
fejlődését jelenetről jelenetre, mert csak az 
alapokat akartuk megjelölni. Most még 
csak egy megjegyzésre szorítkozunk. An
nak a roppant szenvedélynek, mely Othel- 
lót elfoglalta, ki kelle tombolnia. Küzdött, 
erős testével, erős leikével; többször el
ájult , mint egy ideges asszony, a kemény 
harczfi; az a sok diadal, mit előbb, mig 
önuralmát magában kivívta, nyert vala, 
egyenkint omlik össze s oldik meg ismét; 
— s nyugalma csaknem az érdektelen el- 
fásultté lesz. Nem mint boszuálló szerető,

| mint nyugott ítélő bírói j o , megölni Desde- 
monát. Magánbeszéde, mit a még alvó fö
lött tart, határozottan feltünteti lelki álla
potát. Azon tényleges meggyőződését álla
pítja. meg legelőször is , hogy a tettre, me
lyet elkövetendő, van oka. Nem gyűlölet
ből teszi, sőt úgy szereti most is Desdemo- 
nát, hogy élve hagyná, ha szabad volna 
megengednie, hogy még másokat is meg
csaljon ; de megölve, ártalmatlanná téve, 
tovább szeretni kész. Tudja jól, hogy 
örökre, visszahozhatlanul oltja ki a szép 
világot; de ítélete alaposabb, meggyőző
dése teljesebb, hogysem haboznia lehetne ; 
a csókok mámora sem zavarhatja meg, me
lyeket még — a le nem szakított virág 
illataként, — mint oly szépen mondja: 
ágán éldel. Nem akar gyilkos, hanem biró 
lenni. Nem fél az áldozat tekintetétől. Fel
költi , megmondja, hogy megakarja ölni, 
imádkoztatja. Mind ez oly hideg, mint a 
vas s oly könyörületlen. Csak vérét ontani 
fél : mert akkor tigrissé válnék ; inkább 
megfojtja . . . De eddig tartott ereje. A ki 
Othellot valaha Aldridgetól látta s vissza
emlékszik ama földúlt, emberieden arczra, 
melylyel a megfojtott Desdemona ágyától 
visszatántorgott, minél inkább át van hat
va a meggyőződéstől, hogy a művész fel
fogása helyes, az egyedül helyes : annál 
tisztábban látja, hogy az erőszakkal feszí
tett húr elszakadt.

Ez magyarázza k i , mit e nélkül meg
érteni nem bírnánk, azon percznyi tétovát, 
midőn az elkövetett tett után mindjárt, ta
gadta Emilia előtt, hogy ő tévé:

„ő mondta, haliád, hogy nem én tevém.“
Azon silány novellában, melyből, mint 

említők, Shakespeare merítette Othellója 
vázlatát : a mór Jágó által gyáván öled 
meg nejét, azután állhatatosan tagadja, 
még kinpadra vonatva i s , s midőn ellene 
azt bebizonyitni nem lehet, a meggyilkolt 
rokonai által öletik meg a magán elégtét 
s boszuállás utján. Mi egészen más Shakes* 
peare Othellója. E z , midőn' neje ártatlan
sága kiviláglik, nem csak maga nyilván 
bevallja bűnét, de biztos kézzel meg is bün
teti, megöli magát. De ha végig bűnös ma
radna is szemében Desdemona, nem ta- $
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gadná tettét; — mindjárt ama tagadás 
után megváltja, sőt Desdemona nyilatko
zatát véghörgésében, melylyel öngyilkos
nak akará magát vallani, ellene használ
ja fel:

„Hazudva szállt a mély pokolra, mert
Én öltem öt meg —“

úgymond, s hogy előbbi tagadása nem ! 
csak azért volt, hogy e bevallást ellentéte- ! 
sen előkészítse s annál nyomatékossabbá 
tegye, bebizonyíthatni véljük azzal a za
varral , mely egész lényén meglátszik, mi
dőn Emília zörget, azt későn bocsátja be, a 
függönyöket összevonja, hogy a halottat 
elrejtse, a Cassio és Rodrigo közti esetet 
előbb egy bizarr megjegyzéssel igyekszik 
fogadni stb. Ismételjük, e tétova, e lelki 
zavar nem más, mint az elkövetett iszonyú 
tett természetes visszahatása.

Desdemona magaviseletét a végórá= 
ban, sem hagyhatjuk egy megjegyzés nél
kül. O szerette férjét, de szerelme, mond
tuk már, a képzelődés és elme munkáján 
alapult, nem azon vonzalma volt a szív
nek, mely egész lényét beolvasztja szerel
mébe, mint Júliáé Rómeóhoz, a tökéletesen 
összeillő természetek egyesülése, mely oly 
szoros, hogy egyik a másik szerelme nél
kül nem is létezhetnék; Desdemona sze
relme oly tiszta, oly büntelen s osztatlan,

mint Júliáé, s a különböző alap és eredet 
miatt mégis más. E különbséget egy vo
nással , de a mily mesterileg oly kimeritő- 
leg is tünteti ki Shakespeare, midőn Des- 
demonát esdekelteti:

„Oh férjem , űzz e l! Oh csak meg ne ölj !“
s ismét:

„Vagy holnap ölj meg, hagyj élnem marnég!“ 
Julia, ha Romeo szerelmét elvesztette 

volna, nem kívánna tőle elűzve éln i, nem 
kérne halasztást, maga könyörögne halá
láért.

Bőven szólván a tragédia három fő
személyéről , a többit bátran mellőzhetjük. 
A szó teljes értelmében mellékszemélyek. 
Nem azt mondtuk, hogy henye és szükség
telen számszaporitók; mert ilyenre a drá
mában semmi szükség, hogy csak láb alatt 
álljon. Ellenkezőleg, mindegyiknek meg
van a maga helye és szükségessége: esz
közei a cselekvénynek, s többnyire a Jago 
kezében. íg y  Brabantio, Desdemona atyja, 
igy Rodrigo, Cassio, Emilia, Bianka; vagy 
Othello és Desdemona háttéréül szolgál
nak, mint Montano, Ludovico. Az esemény 
örvénye mindnyáját besodorja magába; 
végzetes erővel és sebességgel forganak a 
katastróf elébe, mely egy pillanatra sem 
állapodik meg, a mint gépezete mozgásnak 
indult.

SZÁSZ KÁROLY.

AZ I F J Ú  K Ö L T Ő .

Hová visz könnyű röpke szárnyad 
Te csalfa lepke ! oh hova?
Nem köt le a virágok serge,
Az ér, mely fut játszódva, csergve,
Sem a sziklák bársony moha!

Homály, veröfény váltva kel, — s nyilt 
Mező a völgy szorosa helyt;
Ragyogva szárnyad színes holdja: 
Repülsz . . . ! de gyorsan elcsapódva 
Már a liget bajboncsa rejt.

Magasra szállsz s virágsziromhoz 
Hasonlóan lendülsz alá ;
A lég magán súlyúi nem érez,
Nincs szó, nincs kép röptéd neszéhez 
Azt szellem-fül se’ hallaná ?

Meghordozol távol vidéken,
Mely feltekint ránk nevetőn ; 
Követlek merre szárnyad lebben : 
Setét romon, rózsás ligetben 
S komor magányu temetőn.

Játszol. . csapongsz . . oh állj meg, állj meg: 
Hadd bírjalak szép foglyomat!
Szeszélyed gyakran oly közel vár . . .
S bízom : mikép enyém leszesz már 
Te csalfa lepke: —- gondolat!

IFJÚ PÉTER.
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Ködös esős őszi nap volt, s Pest 
egyik keskeny utczáján, siető nőalak ke- 
rülgeté a kövek hézagaiban levő pocsolyá
kat, melyek részint a szüntelen hulló köd, 
részint a föld fölszivárgó nedvessége által 
itt-ott a kövek között megrekedtek.

Alig lehete négy óránál több, s már 
setétes szürkület fedé a házakat, és né
mely helyen az ablakokban lassanként 
gyertya- és lámpafényt lehetett látni.

A siető nő végig haladva az emlitett 
utczán, térés piaczra ért, hol egyik tekinté
lyes palota kapuja alá kanyarodva, a por
tás ajtaján levő ablakhoz lépett.

-— Jó napot Venczel, mondá az abla
kos ajtónál álló portásnak, ki nyájasan fo
gadd a köszönést.

— A kisasszony nincs honn; szólt a 
a férfi, kilépve az ajtó e lé , — fél órája ko
csizott ki a nevelőnővel, s mint az inastól 
haliám, nem fog itthon ebédelni, — az 
öreg asszonysághoz ment!

— A h , akkor fölmegyek és megvá
rom , bizonynyal nem sokára visszajön, 
mert az öreg grófné elutazott.

— Mit beszél, Karolin kisasszony? 
kiáltá kezeit összecsapva a portás; a grófné 
elutazott, mikor és hová? s a nélkül, hogy 
a kisasszonyt erről tudósította volna!

— Azért maradtam én itt jó Venczel, 
s a napokban tán a kisasszonynyal me
gyünk utána.

— No, azt már nem hiszem, viszonzá 
fejét rázva a portás, azt nem hiszem. A 
lierczegné úgy őrzi a leányt, mint a mese
beli sárkány a tündér kisasszonyt, s maga 
nélkül nem eresztené sehova.

— Azt hiszi ön? No majd meglás
suk, szólt szemével hamisan intve a meleg= 
köpenybe burkolt hölgy , s megindult az 
átelleni széles, szőnyeggel bevont és szob
rokkal diszitett lépcső felé.

— Hova, hova, kisasszony ? — kiáltá 
utána a portás oly ijedséggel, mint kit leg

I. jobb beszéde közben szakitának félbe, s 
biczegve sietett utána.

— Megvárom a kisasszonyt, viszonzá 
a kérdett megállva a lépcsőn , s a két felől 
álló pompás virágedényeket és virágokat 
nézdelé.

— Ugy-e szép, ugy-e gyönyörű? 
mondá mindenütt utána lépdelve a portás; 
hát még midőn ez mind ki van pompásan 
világitva, midőn egymást érik a lépcsőze- 
ten a lebegő dámák, deli fiatal urak, s a 
harisnyás, sarkantyus és arany ezüst zsi- 
nóros inasok sürögve futnak le és fel, — s 
én oda lent egymásután nyitogatom a be
járó fogatok ajtaját, és emelem ki a tün
dérszép hölgyeket.

— Valóban, Venczel, az igen szép és 
mulatságos lehet, s egyszer, megvallom, 
magam is szeretném e tarkaságot látni; va
jon honnét lehetne a felmenőket jól szem 
ügyre venni ? kérde kíváncsian a nő.

— Szobámból, amaz ablakon át, hol 
most beszélgeténk, viszonzá udvarias han
gon a portás. Mindjárt ma, ha kívánja, 
tizenkét órakor, színház után minden szer
dán és szombaton mulatság van nálunk, s 
mint tudjuk ma épen szerda van.

— J ó , jó , majd meglátjuk , viszonzá 
a h ölgy , s folytatni akará a beszédet, de e 
perczben díszes, czimeres kocsi hajtott a 
lépcső elé.

Az épen ott álló portás nehány rövid 
szót váltva a bakról leugrott inassal, az 
kártyát adott kezébe, s miután helyét a 
magason ismét elfoglalá, a fogat, az átel
leni kapun , kirobogott. A meglepetett nő
alak érdekkel maradt helyén ezalatt, s kí
váncsian szemlélte a történteket, épen 
szólni akart, midőn bérkocsi kanyarodott 
be a kapun, s a portás a kocsi ablakához 
közeledve betekintett," s udvariasan nyitá 
meg annak ajtaját, honnan deli fiatal férfi 
ugrott ki, sebesen kérdve:

— A lierczegné?
— Hóim van! felelt magát meghajtva 

a portás, s az ifjú szélsebességgel rohant
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fel a lépcsőn, s perez alatt eltűnt a bámuló | 
s még- mindig helyén álló hölgy szemei 
elől.

— Jó tüdeje lehet, mondá mosolygva.
—  V á r já k !  viszonzá, szemével csip- 

tetve a portás.
— Ön kétféleképen beszél a vendé

geknek , mondá csodálkozó hangon Ka- 
rolin.

— Utasításom szerint . . .
A nő gondolatokba mélyedve, s ész

revehetően megszomorodva lépdelt, fölfelé 
a lépcsőn.

A palota két emeletes volt, a második 
emeleten azonban pusztán a cselédség la
kott , mig az elsőt egészen az urasági szo
bák, termek és előcsarnokok foglalák el, s 
azért Karolin, fölérve az első emeletre, el
haladva a főajtók előtt, balra tért és kisded 
elkülönzött folyosóba lépett, honnét ud
varra néző ablakú, elég tágas előszobába 
nyitott.

E szobából három felé nyílt ajtó, s Ka
rolin ezek egyikét benyitva „jó estét“ kí
vánt, mire a már megvilágított szobából 
csinos fiatal leány lépett k i, s nyájasan vi
szonzá a köszönést.

— Hozzon csak gyertyát, Betty, 
mondá Karolina, tudom hogy a kisasszony 
nincs honn, de meg akarom várni mig haza 
jön, igen fontos beszédem van vele.

— Azonnal, viszonzá a leány, s a szo
bában égő kis dolgozó-lámpát kihozva, 
megindult a főajtó felé.

Tágas, kellemes illatú terembe léptek, 
hol kisded, angol formájú kandallóban vi
dám tűz égett, s a szoba, bár látszott, hogy 
nappali szobának használtatik, igen egy
szerűen, de csinosan volt bútorozva.

A padolatot egyszínű szőnyeg födte, 
falait sárgás nagy virágú tapéta boritá, 
mely már igen régi lehetett, s épen nem 
uj divatú. Három családi kép, fekete rámás 
tükör a kandalló fölött, nehány karszék, 
egy pamlag, előtte könyvek, s egyéb csinos 
női szerekkel megrakott asztal, meg egy 
kisded Íróasztal tevék a szoba bútorzatát s 
mindez kiegészítve egy virággal telt áll
ványnyal, melytől a kellemes illat eredt.

A te rémből jobbra és balra két ajtó

nyílt, s mig a jobboldali, tárva lévén, kis
ded , fehér függönyökkel díszített háló szo
bát láttatott, a balfelőli ajtót sötét, átlát- 
hatlan zöld damaszk függöny boritá.

Karolin a kandalló elé ü lt, kalapját, 
köpenyét letéve, azokat Betty az előszobába 
vivé, s ő egyedül maradva, a lángokba né
zett s gondolkodott.

Kis idő múlva újra kocsizörgés hal
latszék az udvaron, nem sokára beszéd a 
külső szobában, s Ő élénken elhagyva he
lyét az ajtó felé sietett, arczán öröm és vá
rakozás jeleivel, midőn az megnyílt, s elől 
magas fiatal leány, utána öreges ravasz 
képű nő s leghátul Betty, az előbbinél kis
sé nagyobb lámpát tartva kezében, léptek 
be rajta.

— Karolin, kedves Karo linóm, kiálta 
karjaiba röpülve az elébe sietőnek a nyú
lánk termetű leány, s egy perczig valódi 
szenvedélylyel szoritá magához a koros 
nőt, azután kalapját és köpenyét Bettynek 
adva, egy közeli széken helyet foglalt.

— Mily jó , hogy itt van Karolin, 
hogy nagyanyámról hirt tud adni, mondá 
élénken; hol van ő? hova utazott oly rög
tön ? a nélkül, hogy előbb tudtomra adta 
volna, holott megígérte, hogy magával 
visz, ha falura megy.

A koros hölgy mosolyogva nézé az 
élénk arezot, melynek nagy fekete szemei 
lángolának a beszéd alatt, s érdekes hal
vány bőrét pirosság boritá e perezben. A 
franczia nevelőnő a kandalló előtt foglalt 
helyet, s B etty, miután a tűzre pár hasá
bot tett, kicserélve a lámpát, elhagyta a 
szobát.

A fiatal leány kérdő és türelmetlen 
arczczal állt fel helyéről, s közeledett Ka
róimhoz, ki feleletével habozni látszott.

A grófné ma reggel utazott e l , s e le
velet hagyta a kegyed számára nálam, 
mondá végre, egy oldaltekintetet vetve a 
nevelőnőre, ki figyelmesen hallgatta az ál
tala nem értett szavakat, s a levél átadása
kor elhagyá helyét.

— Miért e levél, és miért nem ő ma
ga mondá meg, a mit tudtomra akart adni ? 
Mi lett volna magához hivatni tegnap, s 
megmondani, hogy el akar utazni, hogy
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nem vihet magával, legalább nem ért vol
na készületlenül ez a csapás, hogy ő is el- 
hagyott.

— Kedves Marim, mondá élénken a 
hölgy, ne szomoritsa önt e rögtöni távo= 
zás. A grófnénak elkellett utaznia, családi 
ügyei okozák e sietséget, de itthon ha
gyott engem, ki még soha sem maradtam 
el tőle. Csak azért, hogy e levél biztosan 
kezeihez jusson, folytatá, jelentős tekinte
tet vetve a gouvernantera.

A fiatal leány a lámpához ment, s ol
vasni kezdé a levelet, a fény arczára sü
tött, s megvilágitá a fiatalság és szépség ál
tal különben is ragyogó arczot, mely az 
olvasás alatt fölhevült, még inkább nekipi
rult , s ujjai olykor nyugtalanul szaladtak 
végig tündöklő arany fürtéin, melyek vál
lára omlottak alá. Különös volt igy nézni 
e leányt; arcza, termete, vonásainak kife= 
jezése egészen kifejlett, érett hölgyet muta- 
tának, mig öltözete, a fekete selyemkö
tény, és a magas, nyakánál egy sor fo
dorral diszitett egyszerű barna szőr ruha, 
nemkülönben modora i s , egészen gyerme- 
kiessé tevék.

A sorokat végig olvasván, gondol
kozva s majdnem elmerülten ereszkedett 
egy közel álló székre, a levelet ujjai kö
zött tartá, kezei ölében nyugodtak, s nagy 
fekete szemeit mozdulatlan szegzé a lámpa 
fénye felé.

— N os, nos ? kérdé kíváncsian Ka
róim, mialatt a nevelőnő csendesen, lábujj
hegyen közeledett a zöld függönyös ajtó 
felé, s azt megnyitva, belépett rajta és gon
dosan behúzá maga után.

— Tudja ön mi van a levélben ? kér
dé Mari.

— Igen, kedvesem, s csak azt szeret
ném tudni, mire határozza kegyed magát.

— Én, szólt gúnyos és fájdalmas mo- 
solylyal a leány, — valóban semmire. 
Nagyanyám tudja sorsomat, tudja, hogy 
fogoly vagyok mások akarata által, de 
egyszersmind szivemnél fogva is, melyből 
korán kiírták a bátorságot, s korán meg- 
taniták félni és rettegni mindenkitől.

— Csalódik Mari, ha azt hiszi, hogy 
kötelessége a herczegnénél maradni; ön

nek , atyja végakarata szabadságot adott 
17 éves korában választani anyja és nagy
anyja között; ön tizennyolcz éves elmúlt, 
s ha akarja, végkép nagyanyjához mehet.

— Atyám akarata, Karolin ? kérdé fe
jét méltóságosan és komolyan emelve föl 
a leány, — mi köze a végrendeletnek az 
anya és gyermek közti viszonyhoz? Miért 
nem vett nagyanyám magához akkor, mi
dőn gyermek valék, s szivem gondtalanul, 
félelem nélkül dobogott! Most már minden 
késő, nem a gyermek van hivatva arra, 
hogy az anya és leány közt létező kötelé
ket szély el tépje; s a herczegné engedel
mes gyermeket tudott belőlem nevelni!

— De mit akar Önnel anyja, miczélja 
van neki egy tizennyolcz éves leánynyal, 
kinek rangja-, vagyona- és állásánál fogva 
a világban kellene már élni; s ő fogva, el
zárva tartja önt a nevelőnő felügyelete 
alatt, ki minden léptére és mozdulatára 
ügyel, s bejelenti a herczegnének.

— Ez mind igy van, édes Karolin, 
sokszor, számtalanszor gondoltam ezt ma
gam is, számtalanszor föltettem, hogy meg
kérdezem tőle , miért zár el mindentől, de 
nem volt bátorságom hozzá. Ki meri azt 
tenni ? mért nem próbálja meg nagyanyám 
maga, ki gyűlöli őt, ki évek óta nem talál
kozik vele. Miért nem lép fel követelőén 
ellene ő? Miért? — mert nincsen rá bá
torsága! És mért nincs? — Anyám en
gem soha sem bántott, jó , szelíd , barátsá
gos hozzám mint mindenkihez, és mégis, 
ha szobámba jő, reszketek.

—  De az nem helyes; önnek bátrabb
nak kellene lennie, lépjen csak ez este 
anyja e lé , mondja meg neki, hogy nagy
anyja egy pár hónapra utazni akarja vin
ni, s hogy miután tizennyolczadik évét be- 
tölté és sorsa fölött rendelkezhetik, ezen
túl nagyanyjánál kíván lakni!

— Kivánok! kaczagott föl a leány, 
— én, és kívánni valamit. — Mit monda
na erre a mademoiselle, Versák a vén zon
goramester, Kómerné az énektanitónő, Co- 
cotte a kis kutya, az egész ház, — és végre 
maga a herczegné, — hisz’ ez borzasztó 
esemény lenne!

Karolin némán, szomorúan nézett reá.



465

— És aztán, folytatá egészen felpi
rulva , mi lenne az eredmény, ha még bá
torságom volna is erre; semmi,jó Karoliü, 
valóban semmi; anyám mosolyogva csó
kolná meg homlokom’, jó éjt kivánna, és 
színházba menne, mint máskor, én pedig 
itthon maradnék unatkozni.

Karolin elgondolkozott.
— En még soha sem voltam színház

ban , folytatá szomorúan a leány. Mit ad
nék érte, ha egyszer elmehetnék. Nem kí
vánkoznám én a páholyba anyáin mellé, 
csak Adéllel vagy énekmesternőmmel eresz
tene a zártszékbe, hogy látnám Don Car- 
lost, — Romeo és Júliát, a Vájenczei kal
márt vagy Sapphót. Oh ez mennyei élve
zet volna. Ön nem olvasta soha e drámá
kat, ugy-e Karolin, nem tudja milyen em
ber volt az a Posa, ki barátjáért életét ál- 
dozá, Romeo és Julia, kik meghaltak, mert 
nem volt szabad egymást szeretniük, és a 
többiek. — Istenem — milyen boldogok 
a színészek és színésznők.

— Miért? kérdé Karolin kíváncsian.
— Hát nem tudja, hogy azok min

dennap elmehetnek a színházba; az egyik 
játszik, a másik nézi, aztán mindig milyen 
élvezet nekik: egyik nap az egyik ismé
telheti a nagy irók és költó'k szavait, más
kor pedig a másik. Én sokat megtanultam 
e drámákból, s ha csak egyetlen barátnőm, 
vagy játszó társam van, éljátszőttük volna, 
de nekem a nevelönőn kiviil soha senkim 
nem volt,^— mert anyám nem engedte.

— És miért nem kéri a herczegnét, 
hogy vigye magával színházba, nagy em
berek közé?

— Tavai mondta, majd egy év múl
va, ha tizennyolcz éves leszek.

— És ez idő már elérkezett . . .
— Most tán ismét egy évet fog mon

dani.
— És még sem akar nagyanyjához 

menni ?
Mari egy kis ideig gondolkodott. 

Nem, mondá aztán határozottan, nem édes 
Karolin, mert végre is alig nyernék e cse
rével valamit. Az igaz, hogy itt mindentől 
elvagyok zárva, s nagyanyám óhajtaná, 
hogy anyám magával hordjon, hogy tár

saságokba vigyen, s méltatlannak, kegyet
lennek tartja a bánásmódot, melylyel illet, 
szívtelennek nevezi őt, mert mint állítja, 
gyermeke nevelése helyett, vigalom közt 
és örökös mulatságban tölti az időt. Az 
mind igaz lehet, jó Karolin; de végre is 
mi lenne sorsom, ha nagyanyámnál vol
nék. Ö már öreg, nem megy sehova, ama 
szándéklott útból, melyet levelében ir , bi
zonynyal szintén nem lesz semmi. Falun 
nyáron át kevesen járnak hozzá, télen pe
dig Pesten, az öreg doctoron s két nyugal
mazott katonatiszten kiviil — kikkel min
den este tarok-parthieja van, jóformán 
senki. Hónapokig nem mozdul a szobából 
köszvénye miatt, s az egész szállásban 
csend és némaság honol. Emlékszem, gyer
mek éveimben, midőn nála voltam, félve 
húzódtam nagy karos-széke mellé, melyben 
naphosszat ü l, s nem mertem a szobákon 
végig menni, féltem ama sötét szemű, bu- 
zogányos, nagyszakállú ősi képektől, me
lyek a falon függnek, s melyek történetét, 
már akkor is oly sokat, oly igen sokat hab 
lám , és mennyit hallanám még ezután. Ez 
családunk legelső őse, az alapító, szokta 
mondani nagyanyám, a képek között a 
legnagyobb bajuszéira mutatva. — Őt még 
sz. István király ütötte lovaggá, és valóban 
háta kissé még a képen is meg van gör
bülve , azt hiszem a király kegyelmes üté
sétől , mely lovaggá tette őt. Azután jön a 
második története, kinek már háta egészen 
egyenes, tekintete dölyfös, kezében buzo
gányt tart, s nagyanyám azt mondja, egé
szen erre ütött atyám; és azután jőnek a 
többiek, kiknek élettörténetét már kisgyer
mekkoromban mind kellett tudnom.

Karolin nevetett . . .
— Lássa, Karolin, nem oly igen szo

morú az én helyzetem, mint magok hiszik; 
az igaz, hogy anyám nem szeret, de szi
ves , nyájas hozzám; sehova nem v isz , de 
minden héten kétszer áthangzik belső ter
meiből a vidám zene, s midőn a vendégek 
érkeznek, Betty szobájából az ablakon 
meglesem őket, és ez nekem nagy mulat
ság. Az igaz, hogy némelykor én is szeret
nék bent lenni köztök, olykor sírtam már 
e miatt, mert én is fiatal vagyok, s végre
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is csak egy ajtót kellene megnyitnom, egy 
ármányos, zöld függönyös ajtót, hogy be
mehessek a mulatók közé; de ezt anyám 
akarata tartja csukva, és az erősebb kor
lát a legerősebb zárnál!

Karolin szemeibe könyek tolultak 
a szomorú hangra, melylyel a leány 
szavait kiejté, s hozzá lépett, és hévvel szo- 
ritá meg kezeit.

— Kedves Marim, mondá, ön oly jó, 
oly kedves, hogy isten nem fogja elhagy
ni az életben, semmi körülmény között. . .

E perczben megnyílt a zöld függö
nyös ajtó, s rajta egy magas, méltóságtel
jes alak lépett be, követve az imént eltűnt 
nevelőnő által.

— Jó estét gyermekem, szólalt meg 
egy leirhatlan kellemes hang, s a herczeg- 
né kedves mosolylyal öleié át a meglepett 
fiatal leányt.

Karolin zavartan mozgott helyén, föl
ugrott, mélyen meghajtá magát, a nőhöz 
lépett és alázatosan megcsókolá kezét.

— On itt , Karolin ? kérdé az leeresz
kedő, de kissé hideg hangon. Hogy tör
tént, hogy a grófné ön nélkül utazott el, 
— vagy valamely utasítással maradt hátra ?

— Igen, nem, azaz: — a grófné pa
rancsa . . .

— Jól van, édes Karolin; mondá ko
molyan a herczegné. Nem kívánok magya
rázatot. Mari hálát és köszönetét mond 
nagyanyjának azon figyelemért, hogy önt 
hátra hagyta tudatni vele elutazását, s 
miután jelenleg semmi egyéb üzenetünk 
nincsen számára, adja át neki üdvözletün
ket és Mari óhajtását mielőbbi visszatérte 
iránt!

E hideg nyájassággal kiejtett szavak 
a legnagyobb zavarba ejték a jó arczú 
öreg leányt; mélyen hajtogatta magát, le
tett kézi zacskóját hirtelen kezébe vette, a 
nevelőnőre mérges pillantást vetett, és 
sietve megindult az ajtó felé.

Percznyi szünet állt be.
A herczegné ezalatt a pamlagra eresz- 

kedék, s a fiatal leány egy perczig küzdött 
és habozott — a távozó nőre függesztve 
szemeit.

— Karolin, kedves Karolin, kiálta

végre kitörve Mari d utána futott. Isten Ön
nel, köszöntse nagyanyámat, mondá, s ke
zét melegen szoritá meg.

— Maii! hangzott most a nevelőnő 
éles orrhangja, s feddő és haragos szemek
kel néze a megzavarodott visszatérő leány
ra, — Karolin pedig ki siete az ajtón.

Ezalatt a herczegné könyvet vett ke
zébe , s föl sem emelé tekintetét. Arcza el- 
merülten hajolt a könyv fölé, s vonásai oly 
mozdulatlanok maradtak, mintha a kö
rülte történtekből mit sem vett volna észre.

Mari halk, bátortalan léptekkel köze- 
ledék anyja felé , s csodáló, bámuló arcz- 
czal függeszté szemeit arra, kinél szebbet 
még soha életében nem látott.

A herczegné nehéz violaszin selyem 
ruháját fekete, valódi, széles csipkefodor 
boritá. Márvány fehér, szoborszerü n ya
kán pompás gyémánt ékszer ragyogott, 
gazdag fekete haját hasonló tündöklő tűk 
tárták össze, de a sok rajta levő fényes 
tárgy között, nagy fekete szemei legvaki- 
tóbban ragyogtak.

— Don Carlost olvassa gyermekem V 
mondá végre szemeit fölemelve a könyvről.

— Igen, anyám.
— S mit tart róla, — Posa, Carlos, 

vagy a szép királyné nyerte-e meg szivét ?
— Nem, anyám. Szerettem a király

nét, szántam Posát, de szivemre leginkább 
ama ferde viszony hatott, mely Carlos és 
apja a király közt létezett.

A herczegné létévé a könyvet, mélyen, 
figyelmesen tekinte a leány szemei közé, 
aztán fölállt s a kandallóhoz közeledék.

—. Hogyan fogja tölteni az estét Mari ? 
Ma nem látom többet, M. bárónéhoz va
gyok hivatalos ebédre, azután szinházba 
m egyek, s csak későn térek haza — ak
kor már aludni fog.

— Énekmesternőm és leánya Ígér
keztek hozzám.

— Ú gy hát kellemesen fognak mu
latni. Kómerné asszony igen müveit sze
m ély, és leánya is vidám, kellemes gyer
mek.

Mari nem felelt. *
-— Isten áldja kedvesem; szólt meg

ölelve leányát, s miután a nevelőnőnek „ jó
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estét“ kívánt, a zöld függönyös ajtón tá
vozott.

Margit szemei az ajtóig kisérék a ma
gas , királynői alakot, és midőn az ajtó 
megnyílt, ismét becsukódott s a nehéz ruha 
suliogása megszűnt, — a leány hevesen 
tett az ajtó felé egy pár lépést, s arcza 
élénk, szemei perez alatt lángolókká lettek.

— Mari! szólitá meg egy hideg gú
nyos hang, s a lány zavartan, leszögezve 
állt meg helyén, habozott, s aztán egyik 
székre ereszkedvén, szomorúan, bánatosan 
nyugtatá kezére fejét.

Ií.
Ez alatt a herczegné, végig haladva 

a mellékszobán s egy pár pompásan butor- 
zott teremen, kisded cabinetbe ért, hol az 
általunk már látott, s nem rég érkezett fia
tal férfi várt reá.

- -  Nos? kérdé, kíváncsian elébe 
menve az ifjú; el van intézve a dolog?

— Tökéletesen, felelt mosolyogva a 
nő, s az ifjúval szemben helyet foglalt. 
Mari igen jól nevelt leány, őszinte, félénk 
és önnek igen kevés baja lesz vele.

— Oh herczegné, hogyan háláljam 
meg irántam tanúsított jóságát, mily kevés 
az, a mit ön iránt, elismerésem jeléül, te
hetek.

— Ne szóljunk erről Viktor. Én szavamat 
adtam, hogy Mari neje lesz, de ön a leány 
fele jövedelméről részemre feltétlenül le
mond s azt nekem, egész életemre átengedi; 
halálom után visszaszáll ismét önökre, —  
s igy alig vesztenek valamit.

— Mind, mind ha kiv.ánja, a mi enge= 
met illet, átengedem, viszonzá élénk kitö
réssel az ifjú, csak a leányt adja nekem, 
és s z e r e l m é t ,  tévé elkomolyodva hozzá, 
mert a nélkül keze mit sem érne.

— Szerelem? kérdé gúnyosan moso- 
lyogva a nő, ön hét-nyolez év óta forog a 
nagyvilágban, s mégis szerelemről álmodo
zik. Ön ne tudná mi a világban a szerelem ? 
Oly érzés az, mit mindenki érez akkor, 
ha érdekeivel össze vág. Önnek Margit jó 
parthie leend, annál fogva szerelmes bele, 
habár csak látta és soha nem is beszélt vele.

S ő szeretni fogja önt, mert a legelső férfi 
lesz kivel beszélni fog, ki szépségeket mond 
neki, szerelemről beszél vele, és mindenek 
fölött megszabadítja elzárt magányától, me
lyet, mint látom, napról napra jobban ún.

— Nem, nem, herczegné, kegyed nem 
jól elemezi a szerelmet, nem helyesen Ítéli 
meg e szent érzést; mondá hévvel az ifjú. 
Kegyedet annyira elkényezteték az embe
rek, annyira mindig hódoltak, hogy nem 
érezheté soha a szerelmet, — annak bi
zonytalanságát, fájdalmát és kétes remé
nyét, mely kínoz és egyszersmind boldogít. 
Mielőtt szeretett volna, az előzékenység 
már megunatta önnel a szerelmet; nehéz
ségre soha, csak hódolatra talált. S tán az 
első, ki daczolt volna ön bájaival és viszon- 
zatlanul hagyandá vonzalmát, a legmé
lyebb, leghevesebb szenvedélyt kelthette 
volna alvó szivében. Én, az igaz, soha nem 
beszéltem Marival, de láttam s ez elég, hogy 
szeressem ; soha sem haliám hangját, de aj
kai mozogtak, midőn imáját a templom
ban az oltár zsámolyára borulva istenhez 
ktildé, és ez áhitat megismerteié velem szivét.

— De hátha nem is ő a&, kit ön leá
nyomnak gondol, hátha egy mellette ülőt 
neveztek meg az ön kérdésére ?

— Nem, nem, herczegnő. Bélay Margit 
volt, kegyed első házasságbeli leánya.

— Bizonyos ebben?
—• Semmi kétségem; de ha lehet, ha 

ha van mód, tetőzze ön meg irántam tanú
sított kegyeit, s mutassa meg őt, ablakon 
vagy ajtón keresztül és én örökre háláda- 
tos leszek jóságáéi t.

— Ha nappali szobájában van még, 
megláthatja; kisértsük meg, kövessen, mon
dá a herczegné felállva helyéről, s megin
dult a szobákon keresztül.

Az ifjú követé.
Az utolsó szobába érve, hol a zöld füg

göny ös ajtó látható vala, a nő az asztalon 
égő' lámpához sietett eloltá, s intett az ifjú
nak, hogy húzódjék egy szekrény mögé, 
mely szemközt állt az ajtóval.

Az ifjú teljesité, s a herczegné lassan 
óvatosan emelé föl a függönyt.

Az egész belső szoba keretbe foglalt
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képhez lett hasonló. A sötét teremhez ké
pest melyben voltak, amaz fényes világos
ságban úszott, s a fiatal ember szemei mohó 
vágygyal tapadtak egy női alakra, ki még 
e perczben is előbbi helyén ült, s feje még 
mindig kezén nyugodott.

Az ifjú soha sem látta őt ily szépnek; 
a pompás szőke hajat mindenkor kalap 
fedte, a hattyú nyak mindig felső öltöny 
által volt takarva, s a karcsú deli termet 
és viruló rózsa ’meglátása idegessé tévé az 
az ifjat ki soha sen képzelé ily szépnek 
imádottját.

-— 0  az, — suttogá halkan, s a her- 
czegné leereszté a függönyt.

— Mily szép! sohajtá még mindig fé
lig álmodozva az; — és tizenyolcz évig ily 
elzárva élni . . . .

— Ont szomoritja ez? szólt kaczagva 
a nő, hisz ez az egyedüli szerencséje önnek !

— Az igaz, elismerem; de a jövőt nem 
tudhatva előre, mi szándéka volt önnek le
ányával, hogy ily sokáig zárva tartá?

A lierczegné mosolygott.
— Bár titok, de miután mint jöven

dőbeli férje úgy is megtudja — neki e g y ...  
nagy . . .  h i b á j a  van!

Az ifjú nyugtalanul kapta fel fejét.
— Hibája ? kérdezé izgatott hangon.
— Igen, és ezért'nem vittem őt sehova. 

Férjet akarnék keresni előbb neki, ki szép 
külseje által el legyen ragadtatva, s aztán 
szeretve őt, ama hibát könnyebben megbo
csássa néki.

— S a hiba?kérdé reszkető hangon 
az ifjú.

-— Szereti őt? mondá komoly, hatá
rozott hangon a nő.

— Szeretem!
— Tud elnéző lenni hibája iránt; sze

retni fogja-e akkor is, ha nem felel meg vá

gyainak egészen, és olykor pirulni keilend 
miatta ?

A ifjú meglepetve nézett reá.
— Óh szóljon kérem, szóljon, mondá 

türelmetlen hangon, bennem irgalmas bíró
ra és szerető szívre talál.//

— U véghetetlen o s t o b a !
Az ifjú bámulva nézett reá.
— Annyira ostoba, hogy ezt jövendő

beli férjének szükséges volt megmondani.
— Annyira. . .
— Hogy ő nem képes a világ azon 

sok hiú, elhitt, esztelen hölgyei között ész
revétlenül elvegyülni, kik a társaság szín
padán folyvást forognak, szerepelnek ? O 
inkább hiszi-e magáról hogy szép, hogy 
ellenállhatatlan — mint a többi ? Kegyet
lenebb-e mások hibái iránt, mint a többi 
nő, kikkel élni fog? Es nem pótolja-e nála 
az észhiányt legalább a szív — az érzés?

A lierczegné fejét rázta.
—‘ Ú gy véghetetlen ostoba lehet, — 

mondá elborult, szomorú hangon az ifjú, s 
szépsége, a világra nézve, egészen hasz
talan !

— Ön azonban megmarad vŐlegény- 
sége mellett?

— Minden bizonynyal, én szere
tem őt.

— És most meg fog bocsátani: három 
negyed hatra, és hatkor M. . . Johannánál 
kell lennem, hová, mint tudja, ebédre va
gyok híva, mondá a lierczegné.

— Tehát holnap látni fogom őt?
— Három órakor elvárom, s az első 

találkozás meg fog történni, azonban ma 
este még remélem látom önt, vendégeim 
között.

Az ifjú meghajtá magát, s kezet szo
rítva a nővel, távozott.

(Folyt, köv.)
BENICZKY-BAJZA LENKE.

*
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E G Y  F Ő R A N G Ú  H Ö L G Y H E Z .

Szép teremtés, földi angyal, 
Imádandó bájaiddal —
Oh csak nézni sem merek rád, 
Nem vagyok méltó tehozzád.

• Hogy sokan költőnek hívnak, 
És zenéjén dalaimnak 
Már te is tán ábrándoztál — 
Mind hiába, mind nem használ.

E szőke haj, s e pár kék szem, 
(Talán összes ékességem) 
Halvány arczom, öles voltom — 
Nem segitnek még a dolgon.

Hogy a ruhám úri fajta,
Hires pesti szabó varrta,
És selyemmel is kibélelt — 
Szintén nem hoz össze véled.

S bár tudok balkézzel enni, 
Hajlongani és csevegni,
Mint akármely üres lélek — 
Távol esem mégis tőled —

Mint ördög az üdvösségtől,
Poros, sáros föld az égtől,
Költészettől Csirke Károly -—
Olyan messze, olyan távol,

— Gondoltam is rá, s nem egyszer, 
Ha vagyok-e ugyan ember,
S méltó arra, hogy fejemre 
Sugarát a nap lövellje? . . .

Vagy csak oly kis ember, s nem több, 
Kit az utczapor is elföd,
S nagy csoda, hogy arcza, képe, 
Teremtve az istenére ? . . .

Mig te mily magasan állasz !
Lovon ülhetsz, hintón járhatsz,
És megéred azt is végre,
Hogy fellovagolsz az égbe.

— Az a jósló csak nagy jós volt; 
Hanem egyben rosszul jósolt:
Az „egy akol és egy pásztor“ 
Eszembe jut akárhányszor.

Akárhányszor — valahányszor 
Téged látlak termeidben,
Merő fényben, csupa kincsben —
Mig másnak csizmája sincsen !

CSERMELYI SÁNDOR.
*

M R S .  A R C H I E .

I.

A glenrigi udvarház Antrim grófság egyik 
hegyes-völgyes zugában feküdt, megette védő bér
ezek emelkedtek, előtte a tenger terült. Regényes 
egy ócska lak volt, s természet szerént megvolt 
neki. a maga meséje is. Azt regélték, hogy valami 
titokteljes kincs van elrejtve benne, melyet ezelőtt 
régen, akkor dugtak el, mikor a Cromwell katonái 
megtalálták volt látogatni azt a hegyes vidéket.Mrs. 
Mac Arthur, a ház akkori asszonya, egy bizonyos 
éjen bált adott és későig tánczolt volt sárga atlasz 
köntösében és töméntelen ékszereivel. A hivatlan 
vendégek másnap korán megérkeztek, a család 
üres kézzel futott el, de az ékszereket sem akkor, 
sem azután soha se látták. Ezért hát a hir azt 
erősítette, hogy az ékszereknek a házban kell len- 
niök valamely rejtekben s valamikor elő kell ke-

iy

rülniök. Ez a monda az elrejtett kincsről több 
rendbeli nemzedék száján forgott, de utoljára 
csaknem kihalt. Volt a szomszédságban egy vén 
asszony, a nevezett Mrs. Mac Arthur egyik biztos 
cselédjének állítólagos utóda, a ki azt erősítette 
magáról, hogy pontosan tudja a kincsnek mind 
rejtekhelyét, mind eltemetésének minden körül
ményeit. De ez a vén banya amolyan daczos féle 
volt s nem akarta megmondani a titkát, ha csak
ugyan volt valami titka.

Penelope néni hitt a titok létezésében, el is 
próbált különböző utakat-módokat, hogy a vén 
Nániból kivájhassa, vajon e részben többet tud-e 
nálánál. Nem is volt vége hossza a sok gúnynak, 
a mi e hiedékenységért Mac Alister nénitől ki 
kellett állania; de Penelope néni könyörületes- 
ségböl, vagy hogy a vén Nánit megengesztelje, 
nem nyugodt addig, mig rá nem bírta Janette né-
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nít, hogy a vén banya unokáját, egy kis leányt, 
befogadjon játszótársnak Let itia mellé. Ez a leány
ka azonban roszul viselte magát s elküldték a 
háztól, ezután a vén Náni, unokájával együtt, el
költözött a vidékből, igy hát Penelope néninek 
még kilátása sem maradt arra, hogy valaha kielé
gíthesse kincskereső örült szenvedélyét.

Az igazat megvallva, úgy látszott, hogy a 
most élő család a kincset szintoly kevéssé fogja 
felfedezni, mint megelőzői. Az öreg Mac Arthur 
Randal — siket volt, szél is érte, s ezután soha 
teljesen lábra nem állott, folytonosan karszékében 
ült, és mint afféle béketürő és kegyes keresztyén 
örömest időzött gyermekei és atyafi-barátai kö
zött, mig úgy tetszend az isteni gondviselésnek, 
de a világon semmitől se irtózott annyira, mint a 
változástól. Az ő neje „Janette néni“ — mint az 
unokaöcsék és húgok egész serege hívta — egy 
lassú hangú kisded nő volt, a ki nem ütött na
gyobb zajt, mint saját árnyéka. Leányai: Rákhel 
és Mari, mindketten édes anyjok hu másai, nem 
annyira arczvonásaikra, mint kedélyök csendes
ségére és magokviselete zajtalanságára nézve. 
Mind hárman még a gondolatjából is irtóztak vol
na, hogy falakat kelljen megbontani s padlózatot 
felszaggatni olyasmi keresésében, a minek létezé
se pusztán csak mondán alapult. Letitia nevetett 
rajta; ez egy apa s anya nélküli árva volt, a kit 
az öreg Randal mint kis gyermeket fogadott volt 
örökbe holmi hetvenhetedik mythicus rokonság 
jogán, s legkisebb leánya gyanánt növeltetett fel. 
Elénk mozdulatu, világos itéletü, segélyre kész 
fürge egy teremtés s következőleg az aluszékony 
Glenrigben ő volt az egyetlen rendező szellem a 
padlástűi a pinczéig. Letitia szerette a régi mesét, 
jóizükeT nevetett rajta; egyik nap darabokra tör
te, másnap pedig újból összerakta, mégpedig a 
legragyogóbb színekbe öltöztetve.

E tárgyban csak Archie, a család előszülött- 
je, az egyetlen fiú működhetett volna némi erély- 
lyel; de ő épen akkor az angolhoni törvényszék
hez próbált utat törni magának, s törte is ám, 
amúgy isten igazában, irhoni születése és ir-táj- 
szólása daczára. Az ő erélye és nagyravágyása 
sokkal gyakorlatiabb medret talált volt magának 
a képzelt kincsesei béllelt falak ontogatásánál. 
Archienak elég dolga volt, mert a Mac Arthurok 
az utóbbi időkben szegényedésnek indultak, s ő 
azért hagyta volt el az apai házat, hogy független 
vagyont és nevet szerezzen a maga számára. Ha 
szerencséjének megalapítása nem lesz vala épen 
olyan fáradságos munka, némelyek hite szerint, 
az a bizonyos szempár, a mely Glenriget pajkos- 
sággal és napfénynyel tartotta, most minden bi
zonynyal Londonban ragyogna az ő oldala mel
lett. Ezt azonban csak gyanították. E tárgyban 
bizonyos felvilágosítást csak Letitia adhatott vol- j 
na, ő pedig — kiről Penelope néni azt mondta, ■ 
hogy ha neki úgy tetszik titoktartó, sőt „zárko- !

zott“ is tud lenni — ő, azaz hogy Letitia, mélyen 
hallgatott.

A két nagynéni gyakran megfordult Glen
rigben, de egyikök sem lakott ott, mivel rnindegyi- 
köknek megvolt a maga háza, a két mértföldnyire 
eső Cushlake különböző két végén. Mac Alister 
néni egy született Mac Arthur, nem igen fényes 
szerencsét tett volt férjhezmenetelével, özvegyen 
maradva visszatért az ősi törzshöz és mindegyre 
felemlegette, hogy ő, mint a Mac Arthur Randal 
testvére, fennhordhatná a fejét, s ezt bizony meg 
is tette. Mivel pedig Penelope néni C3ak egyik 
meghalt testvérének neje és a Mac Alister néni sze
mében „nagyon alacsony“ sorsú családból szárma
zott volt, jólelkü sógorasszonya úgy vélé, hogy férje 
halála után neki egész szerénységgel vissza kel
lett volna,,vonulnia abba a homályba, melyben 
született. 0  azonban azt a szörnyűséget követte 
el, hogy ezt nem tévé, hanem még ezenfelül Glen
rigben mindenki kegyébe „béfurta magát“, a mi 
annál égrekiáltóbb vétek volt a Mac Alister néni 
szemében, mivel őt —■ azaz hogy Mac Alister né
nit — senki sem állhatta. E szerint „Pen néni“ 
meg „Mac néni“ szüntelen éllel-félleí voltak egy
mással, a mint élhet körülbelül egy mindenki 
után kapkodó, herregő agár a doromboló eziezus- 
sal, a mely kedélyesen heverész a tűzhelyen, mig 
békét hagynak neki, de tigrissé válik ha in
gerük.

Egy kora tavaszi estén történt az a jelen
téktelen esemény, a mely egy darabig hatalmasan 
gyorsította a vért a glenrigi aluszékony erekben, 
és a mely, mint később bebizonyult korszakot ké
pezett az illetők életében. Szürkület volt és az 
udvarház vöröslő ablakai kisugároztak a külső 
szürkeségbe, melyben a ház melletti szűk völgy 
titokteljessé mélyedett és a hegysor a túlsó olda
lon rémesen vonult vissza a felhőkbe. A barna 
nagy fák, melyeken a zöldülés első gyenge pró
báit kioltotta a sötétség, megannyi buzogányára 
támaszkodó óriás gyanánt állottak ott, mert rövid 
fegyverszünet vala kötve a szélvészszel. Benn 
Randal bácsi, meg Janette néni szundikált, vagy 
ha inkább tetszik, nerengett a kandalló mellett, 
illető karszékében, a tűz világa pirult rajtok s rőt 
fénynyel töltötte bé az ódonszerii barátságos szo
bát. Könnyű léptek jööek }be, s Letitia a szobán 
gyorsan keresztül menve, felkiáltott: „Janette 
néni, itt vannak a levelek — a levelek valahára. 
Egy, kettő, három; s imhol az egyik épen Archie- 
tól. Lámpát gyújtok!“

A lámpa egy pillanat alatt meg lön gyújtva, 
s a mint Letitia ott áll a hirtelen támadt világos
ságban, legjobb alkalmunk lesz őt leírni. Kisded 
könnyű alak, házias szürke köntösben, fekete se
lyem köténynyel. Látszik rajta, hogy megszokta 
a bokor-kulcsot hordozni, de vígan hordozni, és 
saját festőisége oly érdekes járulékává tudja ido- 
mitni, mint az elegáns delnő azt a csecsebecsét,

! melyet most ujjára bigygyeszt, majd övébe tűz.
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Letitia nem volt valami szépség, hanem olykor
olykor tudott szép lenni, s a mely nő ezt teheti, 
meglehet elégedve. Arcza kerek, inkább ámbra- 
szinü mint barna, szemei értelmesek; orra rövid, 
de nem kellemetlen; nagyocska szájának erényei 
a piros ajkak és hibátlan fogak 5 homloka alacsony 
és széles. Haja, mely minden bíbor vagy ében 
fény nélkül csak egyszerűen setét volt, homloká
ból kisimítva fekete felhőkben csüngött le nyaká
ra. Letitia most szép volt, midőn mindegyik sze
mében egy-egy hirtelen felgyűlt drágakő égett és 
a felindulás lüktetése pirította arczát.

Leült, hogy elolvassa az Archie levelét az 
apjának és az anyjának. Fennhangon neki kez
dett — „Édes anyám“ — Végig pillantott a leve
lén s gépiesen ismételte: „Édes anyám.“

„Nos, Letitia?“
„Szemeim elhomályosodtak. Fejembe nyilal

lott. Engedje m?g, hogy szaladjak Mariért vagy 
Rákhelért. Ok jobban elolvassák.“

S nem várva ellenmondást, felugrott s el
tűnt.

„Rákkel“, monda, fejét beütve az emelet 
egyik szobája ajtaján, melyben egy fiatal hölgy 
fürtéit rendezgette a tükör előtt, „levél érkezett 
Archietól, anyád hivat hogy olvasd el neki. Az én 
fejem nagyon fáj, nem nézhetek a papírra.“

Csodálatos dolog, a Rákhel asztalán levő 
gyertya úgy meredt Letitiára, mint egy vérszom
jas ellenség, s maga Rákhel, a szelíd csendes 
Rákhel is szörnyetegnek látszott. Ez a fiatal hölgy 
azonban szerencsére mindezekről semmit se tud
va, bátyja levelének hírére mérsékelt örömmel fel
kiáltott s Letitiának azt mondván, hogy szítássá 
meg a fejét hideg vízzel, lement a lépcsőkön. És 
Rákhel olvasni kezdette a levelet, mely is igy 
hangzott

Édes anyáin ! — Tartok tőle, hogy ön e's apám 
megneheztelnek egyelőre, mikor meghallják, 
hogy én már darab idő óta házas vagyok, de 
ha megismerik az én Ethelindemet, nem tehetik 
hogy meg ne bocsássanak nekem. Ezt tudva 
nőmet rábirtam, hogy nálamnál korábban 
menjen le Glenrigbe látogatóba. Biztosítot
tam, hogy szívesen látják. Nincs miért kérnem 
lelkem édes anyámat, hogy érettem fogadja 
nőmet szeretettel. Remélem Mari, Rákhel meg 
Letitia testvérei lesznek neki. Nehány hét múl
va én is vele leszek Glenrigben. 

szerető fia
Mac Arthur Archibald.

Rákhel elejtette a levelet és néma bámulás 
lepte meg a hallgatókat. Azután átalános zúgás
ban és zokogásban tört ki a szelíd forradalom a 
végzet és Archie ellen, mig Letitia vissza nem hozta 
az ö derült arczát a szobába, vigan nevetve a „fur
csa újságon“ más fordulatot nem adott a hangu
latnak; ekkor meg a sirók rágyújtottak a kedvelt 
megbántó dicséretére, mely között csak alig hall- 
szottak a halk bánkódások, félelmek és szelíd sá- 
pitozások.

Nehány nap tölt el s épen a menyecske várt

megérkezésének estéje volt. Az Archie különös 
magaviseletén keletkezett megütközés némileg le 
vala csillapulva s el lön határozva, hogy a vendé
get igazi falusias szívességgel fogadják. Az ócska 
ház lehetőleg ki vala csinosítva, s este korán egy 
jóra való társaság gyűlt össze a Mrs. Mac Arthur 
szobájában, a kilenczvenedikízig terjedő rokonság
ból. Ä betett tábláju ablakok függönyei le voltak 
bocsátva, a tűz lobogott a kandallóban, és a kerek 
asztal a szoba egyik oldalán a szó teljes értelmé
ben nyögött a bőséges theához való ízletes készü
letektől. A szoba tele volt jókedvű és jó külsejű 
emberekkel, a kik nevetköztek, beszélgettek.

Az öreg Mac Arthur Randal egy nyájas, 
élénk szemű, piros vékony arczu, sovány kis em
berke, karszékében ült szokás szerint. Csaknem 
egészen kopasz fejét fekete bársony sipka fedte, 
ott ült abban a rendes helyzetben, a mi rögtön el
árulta az ő siketségét, mert kezét füle megett tar
totta és széke karján kihajolt a társaság felé, 
egy arczról a másikra tekintve, mintha kifejezé- 
sökről akarná kitalálni, hanem hallhatja, hogy mit 
beszélnek.

Neje ott volt szokott helyén a férje mellett; 
az ö kisded setét főkötőjével, meg szűk setét kön
tösével, vékony és félénk arczával inkább egy fél
gyászban levő tisztes kis vén leányhoz hasonlított. 
O is ült, lábai kis széken nyugodtak, köntösét rövi
den viselte s czipöin két nagy csat fénylett. Vál
lát gazdag rojtozatu és hímzésű fekete bársony 
shawl borította, a mi — úgy mondák — tömérdek 
pénzbe került volt egykor, de hogy mikor, nem 
tudnék megmondani; hanem Penelope néni azt 
szokta volt nyilvánitni, hogy Janette néni, bár mit 
tegyen sem tudja úgy viselni a köntösét, mint 
mások.

A széles vállu, barna arczu Edmund bácsik, 
Randal bácsik és Archie bácsik egész tömege 
ödöngött egy asztal körül, mely mellett egy cso
port fiatal fejérnép ült és dolgozott. Mac Alister 
néni egész elhatározással „fiatal fejérnép“-eknek 
keresztelte őket; és ők kénytelenek valának belé- 
adni magokat, hogy fiatal fejérnépek. Beszélyünk 
korában a világ olyan félre való zugában, a minő 
Glenrig, a gyöngymunka nem szorította volt ki 
egészen az ing-varrást s a harisnya-kötést; és e 
kézzel nyelvvel működő, nevető falkából egyik 
ing-gallért tűzdelt, másik damaszk asztalkendőket 
szegett, mig a harmadik —* borzasztó ki is mon
dani — hálósipkát horgacsolt az apja számára. 
Ebben a csoportban volt Mari és Rákhel, a halk 
szavú és kevés beszédű két házi kisasszony. Mind 
a kettő nagyon is csendes volt. Penelope néni 
egyszer kétségbeesve igy kiáltott fel : „Janette 
öcsém, hát ezeket a te leányaidat semmikép se 
tudod felébreszteni? Egy szóval se különbek két 
fejér egérnél!“

A Mac Alister némi jókedv-rontó hajlamait 
elárulták éles szemei, hegyes hosszú orra és össze
szedett szája. Fekete atlasz köntösbe volt öltözve
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nagyon feszesen, kezén fekete selyem karman
tyút viselt, fején pedig egy Quakerszerü fökötöt. 
Ez a néni átalában véve nem volt tán épen olyan 
roszlelkü, de mindig úgy viselte magát, mintha 
halálos szorongások között volna, nehogy valaki 
azt találja sejteni, hogy az ő természetében is van 
egy csepp az emberi szívesség tejéből. Kiválólag 
ostorozta most a körülötte levő „fiatal fejérnépe
ket“, beszélgetésöket „csevegésnek“, szalagjaikat 
és mousselinjöket „czifra rongyoknak“ nevezte. 
Széles vállu unokaöcscsei sem maradtak szárazon, 
mert ezeket nem átallotta „léhütőknek“ festeni, 
mikor azoknak a fiatal úri embereknek ildomos 
modorát irta le , a kikkel fiatal korában Dublin- 
ban szokott volt társalogni.

Penelope néni nyilt arczu, jóforma személy 
volt, minden különös testi előny nélkül, kivéve 
azt a sugárzó fényt, a mely özönölhetett leirhatlan 
szinü szemeiből s megvilágosithatta szattyán szinü 
széles arczát. Úgy tartjuk, Mac néninek legkisebb 
oka sem volt Pen nénit póriasnak nevezni csak 
azért, hogy ő inkább szeretett egy aranyszin vi
rágos barna köntöst, egy más , szorosan neutrális 
színűnél, vagy hogy húsz évi özvegység után ké
nyelmes fökötöt s rajta egy kis színes szalagot is 
viselt. Bár mint lett légyen, annyi igaz, hogy Pen 
néni az egész rokonság kedvencze, megbízottja, 
beczéje és jó embere volt. Tudta a titkát mind
egyik ifjúnak és, egyet kivéve, valamennyi leány
nak. Megszokta vallani magának , hogy Letitiával 
soha sem tudott semmii’e menni. Szemei most is 
ezt a fiatal hölgyet kisérték, a ki fekete selyembe 
öltözve , nyakán klárizs gyöngy , ki s be járkált a 
szobában, intézte, hogy mikép rakják fel a süte
ményeket meg a befőtteket, úgy látszék, ezer 
meg ezer ürügyet keresett, hogy folytonosan jár
jon keljen, mintha egy pillanatig sem tudna vesz
teg ülni.

Ekkor kocsizörgés hallszott, a kerekek a 
porondos utón nyikorogtak. A szobában egyszerre 
csend lön. A bácsik felhagytak a nevetéssel. Mari 
meg Rákhel egymásra nézett és sokkal inkább 
hasonlított a fejér egérhez , mint valaha; Randal 
bácsi hátrahanyátlőtt karos székében; Janette 
néni felállott s idegesen tépdelte shavlja rojtjait; 
Mac néni felugrott s körülnézett, mintha monda
ná : „Na mindjárt meglátjuk, miféle teremtés az a 
Mrs. Archie?“ Ez alatt Pen néni a Mac néni szé
kébe lopódzott, az öreg Randal kezét nyájasan 
megfogta, azonban folytonosan szemmel tartotta 
Letitiát. Ez a leány akkor épen vajas kenyérnek 
való szeleteket szeldelt, letette a kését s oda men
ve , a hol Mrs. Mac Arthur elhatározatlanul állott 
a kandalló mellett, az öreg asszony karját karjába 
vette s maga után vonva igy szólt, „Jöjjön Ja
nette néni, tudja, hogy önnek az ajtóban kell fo
gadni öt 1“ „Szemtelen fruska!“ sziszegé Mac néni 
halk hangon. „Bravo Letitia,“ morgá Pen néni 
magában.

A következő perczben az idegen az előte

rem lámpája alatt állott, megölelve Janette néni
től. Nem vették észre, hogy Letitia, mikor a sor 
reá került volna, félre vonult az árnyékba s Ma
rit tolta elé az idvezlő csókra. Azt se látták, hogy 
mikor a vendéget felvezették a szobájába, Letitia 
alant maradt a lábtörlőn s vékony ujjacskáit olyan 
erélylyel dörzsölte egymáshoz, mintha darabokra 
akarná törni.

Illő idő múltával Mrs. Archie megjelent a 
nappali szobában, még pedig oly pompában, hogy 
az egész társaságnak szeme szája elállott belé. Vi
lágos kék fényes selyembe volt öltözve, merő 
szegélyből és piperéből állott, finom csipkét és 
tündöklő ékszereket viselt. Sugár és karcsú ter
metű volt s cziczomáit bájoló kellemmel hordta. 
A szőke hajú és világos szemű tűrhető arczok 
ama neméhez tartozott, melyet hozzá illő öltözet 
és élénk magaviselet igéző szépséggé emelhet. Se
tét színekbe öltözve s apró modoraitól és tetszel- 
géseitől megválva, nagyon is sáppadt és szemei 
körül nagyon is veres lett volna, a haján pedig 
feltetszett volna az a fénytelenség, a mit csak az 
ügyesen megválogatott szinkörnyezet melegíthe
tett aranynyá. Penelope néni legalább igy véleke
dett a maga részéről, mig megfeledkezve minden 
udvariasságról ott ült és ernyedetlen állhatatosság
gal kisérte Mrs. Archie minden mozdulatát, s a 
menyecske iránti uj érdekeltségében úgy látszék 
merőben feledte Letitiát.

„Mrs. Archie, nem jön-e ön a tűzhöz?“ 
„Mrs. Archie, nem ül e ön asztalhoz theázni ?“ 
„Igazán Mrs. Archie, önnek tüstént össze keli 
rogynia az éhség miatt. Nekem ne mondja. Job
ban tudom én , mint ön, hogy mekkora étvágyat 
csinál a kocsizás. Ön kétségkívül alig várja theá- 
já t!“

Uyszerü beszédekkel ostromolták az uj ven
déget minden oldalról; de miután szólott egy pár
szor s ruhája redőit mindannyiszor kirázta, a ro
konság nagyobb része meghunyászkodott egy 
kissé s nem ostromolta annyira szívességével; 
Mrs. Archie nagyon leereszkedő, nagyon kegyes 
és mosolyaival, meg kellemdús taglejtéseivel na
gyon bőkezű volt; de az egyszerű hegyi nép, 
egyenes beszédével és otthonos modorával, vala
hogy nem igen jól érezte magát körében, amúgy 
homályosan sejtette, hogy ezt a finom delnőt Ar- 
chienak még se kellett volna haza küldeni a glen- 
rigi családi körbe.

Az öreg Randal tüstént hátrahany átlőtt és 
elaludt maga a karszékében. Janette néni is aprón
ként visszavonult a háttérbe. A rokonság férfi ré
sze meglehetős esetlenül udvarolt a fiatal me- 
nyecske körül, a női rész pedig öltözetét és haja 
fésülését birálgatta.

Mac néni, a ki tüstént észrevette, hogy Mrs. 
Archie „meglehetősen firias“, rögtön megbarát
kozott vele; talán azért is, mivel a menyecske 
feltünöleg kevés vonzalmat mutatott Penelope 
néni iránt. így hát egész este mellette ült, s cseré-
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ben azokért a kellemes értesítésekért, melyeket 
Mrs. Archie kozlött a londoni „magasabb körök
ről“ amaz „elegáns társaság“ leírásával mulat
tatta, melyben szokott volt forogni „az ö ifjúsá
gában, Dublinban.“ Penelope néni folytonosan 
szemmel tartotta a menyecskét, fáradhatlanul vizs- 
gálgatta arczát, kezeit, alakját, modorát, olykor 
be-behunyta szemeit, hogy annál pontosabban 
hallgathassa az idegen szavának hangj’át.

„Janette öcsém monda Penelope néni, a 
rokonság haza oszlásakor, „ha van egy üres 
ágyod, itt maradok. Ma éjtszaka nincs kedvem 
hazamenni.“

Penelope néni ezt csak szokásból mondd, 
mert jól tudta, hogy Glenrigben van elég üres 
ágy; elég az hozzá, ott maradt.

Azon éjjel tizenkét órakor Letitia a szobá
jában ült a tűz mellett, mikor Penelope néni be
ment hozzá, betette az ajtót s megállott mellette, 
a tűz mellett. Már pedig Letitiának ez éjjel leg- 
kevésbbé sem volt kedves vendég Penelope néni. 
De már mégis csak ott volt.

„Hogy tetszik neked ez a menyecske?“ 
kérdé Pen néni a tüzet élénken kopácsolva.

„Oh, úgy hiszem, elég jól!“ válaszolt Leti
tia. „Elég nagy úri asszony.“

„Hát nem szép e? Láttál-e valaha ilyen ke
cses teremtményt.“

„Elég jó képe van,“ monda Letitia szára
zán, „de én nem igen tudom bámulni.“

Penelope néni, a mint Letitiára nézett, vá
gott egyet a szemével. „Miért vagy ma este olyan 
durczás, Letitia!“ r

„Durczás! Én durczás? Nem vagyok én 
durczás, Penelope néni!“

„No, valami afféle vagy. Mindazáltal nem 
akarlak kínozni, te zárkozott kis izé ! Úgy hi
szem, ha „szegény“ kis izének neveztelek volna, 
kivájnád a két szememet. Na ülj veszteg! Letitia, 
emlékszel-e Anderson Bessiere?“

„Bessiere ? Arra a Bessiere , a ki régentén 
velem szokott volt játszani ?“

„Úgy van, épen arra a Bessiere. Emlék
szel-e reá?“

„Persze, hogy emlékszem.“
„Hány éves voltál, mikor elment tőlünk?“ 
„Úgy hiszem, mintegy kilencz éves.“
„O meg hárommal volt idősebb. Ennek már 

tiz esztendeje. Jut-e eszedbe, hogy miért küldték 
el innen?“

„Nem igen, hihetőleg valami csínjáért.“ 
„Azért, hogy hamis levelet csinált,“ monda 

Penelope néni — „egy levelet iskolamesterétől 
Janette nénihez, melyben pénzt kért kölcsön; ezt

a pénzt aztán Miss Bessie, mert neki adták volt, 
hogy elvigye, elköltötte édességre. Mondd meg 
már Letitia, milyen forma volt ez a Bessie, hogy 
emlékszel reá?“

„Hát, persze, hogy nem emlékszem rá tisz
tán , de tudom, hogy szőke hajú és sápadt volt.
De az istenért, Penelope néni, Önnek sokkal job
ban kell rá emlékeznie, mint én emlékezhetem.
Ugyan miről juthatott eszébe ma este Bessie?“ a

„Fogd »Ä^Na szádat, édesem, s ne legyen ' w ' 
avval bajod, liánom eredj feküdj le s pihentesd j .. 
azt az elkinzott szegény kis fejedet. Mostanság 
nincs olyan éles eszed Letitia, mint szokott volt 1 xc ‘ 
lenni: de te nem tehetsz róla, szegény bárányka.
Na, jó éjtszakát!“

S egy szives csókkal Penelope néni elment 
saját szobájába. Itt letette virító főkötöjét s fel
tette a hálót, de a lefekvési előkészületekkel eny- 
nyire haladva, begöngyölte magát egy nagy 
shavlba s a gyertyát kezébe véve, a hátulsó lép - 
csőzeten ismét lement egyenesen az ebédlőbe, 
nem a nappaliba. Ez az ebédlő az előterem túlsó 
végére nyílt s nehány alacsony lépcsőn s egy lép- 
csö-teren át lehete belé jutni. Hosszú terem volt, 
oldalai magasan bedeszkázva, ablakain veres füg
gönyök. Itt Pen néni egész hideg vérrel meggyuj- 
totta a lámpát s magát egy karszékbe befészkel
ve , egész eltökéléssel olvasni kezdett. A tűz ki
aludt volt, de Penelope néni shavlt hozott ma
gával.

Ott ült egy óráig vagy még tovább is , egy
szer máskor órájára nézett s az ajtóra pillantott.
Mikor már a két órát is elütötte s ő nyugtalanul 
kezdett fészkelődni székében, az ajtó halkai meg
nyílott s Mrs. Archie lépett be , gyertya a kezé
ben. Fejér hálóköntösben volt, haja betekerve éjt- 
szakára s ekkor t( ljesleg igazolta Penelope néni
nek azt az előlegezett véleményét, hogy megfoszt
va köntösének annyira illő kékségétől, ragyogó 
ékszereitől és a vidámság szikráitól, a szép Ethe- 
lind nagyon is „mindennapias“ külsejű személy.

„Az ég szerelméért, Mrs. Archie!“ kiáltott 
Penelope néni, könyvét betéve ; mi verte önt fel ?
Azt hittem, hogy már rég óta jóízűen alszik az 
utazás után.“

Mrs. Archie áradozó volt a felvilágosítások
ban. A nappaliba akart menni, mert dolgozótás
káját ott feledte. Olyan iszonyú főfájása van, nem 
albatott. ^zagló sója, mely mindig enyhülést hoz, 
dolgozó táskájában van. Bocsánatot kért Pene
lope nénitől, kinek gyönyörűséges tanulmányai 
kétségkívül kárpótlást adnak áhnatlankodásá- 
ért stb.

CVége köv.)
Angolból:
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MEYERBEER JAKAB.
I.

A világszerte ünnepelt dalmüköltő, nincsen 
többé; a lapok szerint e hó másodikán reggel vég
ződött hetven éves munkás élete, Párisban, küz
delmei s győzelmei szinterén, midőn a legutolsó 
követ vélte feltehetni a saját müveiből alkotott 
emlékre. Koporsóját körülállja az egész világ; 
mert élete nem egyeseké, hanem a világé volt, s 
egyaránt hatott kivétel nélkül minden nemzeti
ségre. E koporsó köré állítom én is a Koszorú ol
vasóit , hogy egy sóhajtással búcsúzzanak el a ha
lottól, kinek müvei színpadunkon annyi lelki gyö
nyört adtak, s még húzamos ideig élni fognak.

A világhírű nagy zeneköltoi tehetségek közt 
csaknem Meyerbeer áll egyedül, kinek hosszú 
évek során át kellett küzdeni a nélkül, hogy éle
tének első szakában valamely nagyobb kitün
tetésben részesült volna; s ő az , ki a lágymeleg, 
közönyös, s olykor hideg fogadtatás mellett is 
nem vesztette el önbizalmát, ernyedetlenül hive 
maradt a múzsáknak mindaddig, mig a legfénye
sebb diadalokat aratva, nevét Europa minden na
gyobb színpadán ■ megörökítette. — Vessünk egy 
pillantást a 70 éves élet működésére.

Meyer-Beer Jakab (később Meyerbeer) szü
letett 1794-ben Berlinben. Atyja Mózes vallásu 
gazdag pénztőzsér, s rokonai a társas életben tisz
tességes helyet foglaltak el. Két fivére közül Wil- 
mos a tudományos téren csillagászati kisérleteiről 
ismeretes; Mihály szép reményeket ébresztett egy 
jól kidolgozott, s mélyen átérzett szomorú játéká
val (a Páriával), de a müértők s jó barátok vára
kozását kora halála meghiúsította.

Jakabnak legelső tanítója volt a zenében 
Lauska, zongora virtuóz, kinek széles ismeretein 
kívül jó elvei s helyes fogalmai voltak; mint zon- 
gorász Clementit követte, s mint tanító jó hírét 
megérdemelte. A gyermek Mayerbeer bámulato
san haladt, s már nyolcz éves korában műkedvelő 
körökben játszván, közfigyelem tárgya lett, s a 
közönség az akkori divatos és elismert tehetsé
gekkel egy sorba helyezte. A lipcsei Allgemeine 
Musik-Zeitung *) következőleg ir eme kísérletek 
egyikéről: „Berlin oct. 30. kir. karnagy Maurer 
Lajos a színházban egy mindenkit teljesen kielé
gítő hangversenyt rendezett stb. stb.: a gyermek 
Mayerbeer szokott ügyességével játszott egy Mo
zart konczertet.“ Ugyané lap másutt is emlékszik 
a gyermekmüvész könnyűd s csillogó játékáról. 
Kilenczedik évében tanítóul vették mellé Zeitért, 
ki oktatni kezdte az öszhangzattanra s a zeneköl
tés szabályaira. De Zelternek kissé nyers modora 
inkább elijesztette, mint hogy ily komoly s nehéz 
tanulmányra kedvét felvillanyozta volna. Vogler

* )  1803-ik évi folyam 8-ik száma.

apát — Németország hires örgonása s zenetúdora 
ez idő táján látta őt először. Játéka, sajátságos 
eredeti rögtönzései jó hatással voltak a szigorú 
művészre ; megismerte benne a nagy tehetséget, 
mely gyermeki játéka közé burkolódott, s e percz- 
től kezdve rokonszenvet érzett iránta. Kevéssel 
ezután dementi jött Berlinbe, s annyira megsze
rette a gyermek zongorajátékát, hogy a tanítás 
iránti iszonya daczára, huzamos itt mulatása alatt 
tanította, mit Meyerbeer hálával s egész tűzzel 
hasznára is fordított.

Már 10-ik éve előtti megkísértette a zene
költést, számos zongora s énekdarabot irt, sőt egy 
nyitányt is Wieland „Alceste“-jéhez. — De mind
ez csak természeti ösztönének kifolyásakép tekin
tendő s a mennyire a gyermek tehetségéről tanús
kodik , épen annyira kirítt belőle alaptalansága. 
Szülei e bajon segitendök, Weber Anselm Berná- 
tot — Vogler egykori tanítványát, vették mellé.
W. Bernát nagytisztelöje volt Glucknak, s az 
egykori reformátor müvei, a drámai stíl ismerete, 
szólamvezetés , felosztás , hangszerelés, szépészet, 
stb. mind birtokában voltak, s ismereteit a legna
gyobb sükerrel tudta tanitványaival közleni; de 
mindemellett az öszhangzattan, az ellenpontoza- 
tok különböző szabályai, fugák alkotásának módja 
oly csekély mértékben volt hatalmában , hogy e 
nehéz pályán csak a legnagyobb erőfeszítéssel le
hetett útmutató s legtöbb esetben kénytelen volt 
növendékeit saját belátásuk szerint tapogatózni 
engedni. Meyerbeer egyszer ily vezetés mellett 
egy fugát irt, s Weber annyira megvolt vele elé
gedve , annyira bámulta, hogy azonnal elküldte a 
kéziratot Vogler apáthoz, remélve, hogy ez által 
mind a tanító, mind a növendék nagy becsületet 
fog vallani. Hosszas várakozás után egy csomag 
érkezett Voglertől; Weber türelmetlenül bontotta 
fel, hogy a dicséretnek annál elébb örvendhessen. 
De a csomagban nem dicséret, hanem egy három 
szakaszos értekezés volt a fugáról. Az első rövi
den előadta a fugairás szabályait, a második fel
irata e volt „a tanuló fugája“ s Meyerbeer fugá
ját elemezve, egészen rosznak találta; a harma
dik Vogler fugája volt ily fölirattal: a mester fu
gája , s a gyermek által felvett themát tartalmaz
ta *). Weber Bernátot egészen leverte e csalódás. 
Ellenkezőleg történt Meyerberrel, s a második 
küldeményre következő válasz érkezett : A mű
vészi 'pályán önnek szép jövője lesz ; jöjjön hozzám 
Darmstadba; legyen házamnak egyik tagja, s itt 
majd kiolthatja zenei szomját.

így lett Meyerbeer Vogler apát tanítványa, s 
nem sok idő kellett arra, hogy otthon érezze ma
gát ama falak közt, hol az akkori idők nevesebb

*) Vogler halála után megjelent e mű ily czim  
a la tt: „ S y s tem  f ü r  d e n  F u g e n b a u , a ls  E in le i tu n g  z u r  h a rm o 
n isch en  G e sa n g sv erb in d u n g s leh re . “
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zeneköltői: Winter, Ritter, Knecht, leendő nagy
ságuk anyagját gyűjtögették. Két tanulótársa s 
barátja volt itt Meyerbernek : Weber Károly Má
ria — a ,,Bűvös vadász“ írója, kivel két éven át kö
zös asztalt s szállást tartott, s Gänsbacher; mind 
ketten szintén zeneszerzést tanulmányoztak. Ez 
időtájban a nassaui nagyherczeg felhívására Vog- 
lernek egy operát kellett volna Írni ily czim alatt: 
„A per.* A mester azonban két tanítványára 
Meyerberre s Wéberre bízta a zene megírását. Az 
opera elkészült ugyan, de színre soha sem jött.

Ily előkészületek után láttak világot elsőbb 
müvei közül „Klopstock egyházi dalai“ négy szó
lamra, melyek közfigyelmet ébresztettek. Tanul
mányi idejének a vége felé irta oratóriumát „Is
ten s a természet“ — Berlinben adatása után köz
tetszést ai’atván , a zenei tehetségnek ismert hes- 
seni nagyherczeg magához kérette a mü vezér
könyvét, s annyira meg lön lepetve, hogy a már 
17 éves művészt alig vélte máskép megjutalmaz
hatni , mint hogy udvari zeneköltővé nevezte ki. 
Ez időtájban még sokat foglalkozott az egyházi 
zeneszerzéssel, de e müvei nem láttak világot.

Nem sokára a müncheni színházban adták 
„Jephta leányát“, mely müve inkább egyházba, 
mint színpadra illett volna. Hatása felette gyenge 
volt; azonban Weber K, M. rendkívüli szépsége
ket látott benne.

Némileg kárpótolták e veszteségét bécsi 
zongora konczertjei. Bécsbe érkeztekor mindjárt 
hallotta Hummelt, ki akkor erejének délpontján 
volt. Tíz hónapot fordított arra, hogy mint Cle- 
menti hive a bécsi iskola jó oldalait s különösen 
Hummeléit is elsajátítsa, s ekkor történt fellépté
vel osztatlan tetszést aratott. — Még ekkor inga
dozott szándékában, ha vajén kizárólag a képző, 
vagy előadó művészet terén maradjon-e ? Onnan 
sejthető ez, mert azt az előnyt, mit a korabeli vir
tuózok felett vélt bírni, nem akarta feláldozni az 
által, hogy saját zongora darabjait, az ezekbe ön
tött eredetiséggel s inventiókkal közzé tegye, ne
hogy saját fegyvereit adja vetélytársai kezébe. A 
virtuózok ilynemű életbölcsessége komikus ; mert 
midőn véka alá akarják rejteni tapasztalataikat, 
szintakkor nyilvánosan működnek , s az utánzók 
serege — tiltakozásuk daczára — féltett kincsei
ket egy párszori hallás után elsajátítja. Meyerbeer 
e szellemi fukarkodása azzal is meg lön büntetve, 
hogy mikor átlátta az egyedáruskodás veszélyes 
következményeit, már nem volt ideje ilynemű vál
lalkozásra , s egész lelkét a szinpad kezdte fög- 
lalkodtatni.

Még Bécsben mulatása alatt biztak rá egy 
opera szöveget ^A két kalifa“ czim alatt. E mü
vét az előbbi Jephta modorában irta; de az épen 
akkor eláradt, s tulnyomosságra jutott olasz ope
rák mellett nyom nélkül eltűnt, s legkisebb ha
tása sem volt. Két első operájának ily megbukása 
miatti levertségében Salieri kezdte vigasztal
ni, s ugyan ő tanácsolta, hogy idő vesztés nél

kül induljon Olaszországba, s innen vissza se jöj* 
jön, inig az énekszólamok kezelésének titkait egé
szen nem birja. Ez időre esik Rossini győzelmei
nek első korszaka. Az olasz iskola naponként 
több hatást gyakorolt kedélyére, s nehány hónapi 

! szorgalmas tanulás után irta Romilda s Gostanza 
dalművét, mit apaduai színpadon adtak 1818-ban. 
Ezután egy évvel fejezte be „Semiramide riconnos- 
ciutá“-t s 1820-ban „Emma di Resburgo“-t, mely 
Rossini ez időben szinre került „Edvard s Krisz
tiná jáva l nagy lelkesedésbe hozta a közönséget.

Innen kezdve Meyerbeer Olaszországban 
népszerű lett, s nevét mindenki bámulattal emle
gette. Emma di Resburgo több helyen szinre ke
rült ; németre is átfordították s fényes kiállítással 
adták. Itt kezdődik egyszersmind az a korszaka, 
melyben — miután a németek közt elesett két 
dalműve felett inkább a nagy közönség hidegsége 
mondta ki a roszaló ítéletet — most épen a nagy 
közönség kegyencze lett, s az eddig hallgató mű- 
bírálók, német aesthetikusok egész serege kezdett 
ellene táborozni. Némelytik vádolták mint ujjitót, 
(nem tudom, hogy ekkor mit ujjithatott volna), 
mások a tévelygő felett sajnálkoztak ; minden uj 
győzelme csak élezte ellenei tollát, s maga We
ber K. M. a mannheimi jó barát is, az ellenség tá
borába állott, s M-t egy müve adatásakor a dres- 
dai lapban nyilvánosan kárhoztatta. Másfelől egy 
névrokonához Weber Gottfriedhez (a „Cecilia“ 
zenészeti lap szerkesztőjéhez) 1824 febr. 13-kán 
irt magánlevelében következőleg nyilatkozik: 
„Mayerbeer fájdalom! naponként jobban behá
lózza magát a nyomorult slendriánba. Minő felsé
ges tehetség vesz el benne. Oh ! átkozott tetszel- 
gés ! Kegyvadászat! Most Anjoui Margit ját taní
tom. Yelenczében írja a 3 ik carneval operát, s 
ha igaz, april napjaiban meglátogatja Berlint. Nem 
hiszem, . . . mert szégyenli magát előttünk . . .“ 
Weber e kifakadásokat épen nem művészi irigy
ségből , hanem jóakaratból s a német iskola pá
ratlansága feletti meggyőződésből tette. Tehetsé
gét a német opera teremtésére központosította, s 
az olasz zene iránt nagyobb ellenszenve volt, hogy 
sem érezhette volra hátrányai mellett szépségeit. 
S hogy ama keserű kifakadás épen baráti részvé
téből folyt, láthatni egy másik (okt. II. 1824) le
veléből : „Múlt pénteken nagy örömem volt. 
Meyerbeer egy egész nap mulatott nálam. Való
ban ez rám nézve igen boldog nap volt, vissza
emlékezés napja a szép időkre, mikor Mannheim- 
ban együtt éltünk. Csak a késő éj választott el 
egymástól. M. most Triestbe megy, hogy ott Cro- 
ciato-ja szerepeit elrendezze. Egy év múlva Ber
linbe jő, s itt valószínűleg egy német dalművet ir, 
— Adja az ég! én részemről eléggé lelkére be
széltem . . . “

Meyerbeer életiratai közt találkozunk olyan 
állítással is , hogy M. semmi fontosságot nem tu
lajdonított olaszországi működésének, s olasz mo
dorban irt, mert olaszok közt élt s olaszoknak irt.

40*
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Ebből az következnék, hogy M. már kezdetben a 
később oly fényesen kivitt eszméknek élt. Hízelgő 
szép szavak; melyekkel rendszerint diszitni szok
ták valakinek gyermekkorát is, ha nagygyá 
lett, — s nem sikerülés esetében egészen elma
radnak.

A német kritika s baráti intések azonban 
tagadhatlanul egy lökést adtak M. irányának , s az 
ha nem is a kitűzött czél felé vitte, de a régiben 
megingatta. S ez abból is valószínű, hogy bölcső
jétől kezdve a német abc-t tanulta, s legnagyobb 
olasz korában is becsülte a német hármoniás ze
nét. Ily körülmények közt jutva szellemi önálló
ságra, szükségkép egy közép utat kellett válasz
tania, s a mit lehetett mind a német, mind az olasz 
zenéből megtartani. Ez eszméket csak egy neut
rális földön lehetett kivinni, s sehol sem lelt volna 
kedvezőbb helyre, mint épen Francziaországban.

Ez uj korszaka előtt megemlítendő még, 
hogy 1821-ben Berlin számára is irt egy operát 
(Die Pforte von Brandenburg), mely politikai tar
talma miatt szinre nem jöhetett. -— Ezután egy 
évvel végezte be 1’ Esule di Granada czimü ope
ráját , mely kezdetben nem igen tetszett a közön
ségnek, de utóbb hozzá szokott.

BARTALUS ISTVÁN.

I R O D A L O M .
Budapesti szemle. (Szerkeszti és kiadja 

Csengery Antal. LXII és LXIII füzet. Pest. 1864.) 
— A kitűnő folyóirat e legújabb kettős füzetében 
is becses czikkeket találunk. Nagyrészt történelmi 
és aesthetikai tartalmúak: „Báthory Gábor erdé
lyi fejedelemsége.“ Első közlemény. Szilágyi Sán
dortól; „Adalékok az 1723. 1—3 törvénjmzikkek 
keletkezéséhez.“ Szalay Lászlótól; „A magyar 
zene története'“ Első közlemény. Bartalus István
tó l; „A jelenkori német szinmüirodalom.“ Első 
közlemény. Kecskeméthy Auréltól.

Bartalus e czikke, mint a szerkesztő meg
jegyzi, elseje azon érdekes czikksorozatnak, mely
nek föladata megirni a magyar zene történetét; 
a Szemle közli, mint egy elmés hypothetist a ma
gyar ős zenéről a nélkül, hogy a szerző állításait 
mindenben elfogadná, mindenben csalhatlanoknak 
tartaná, ilyesmi, úgy tudja távol van a szerzőtől 
is. Bartalus abból indul ki, hogy alapjában ősi 
zenénk olyanforma lehetett, mint azoké a népeké, 
melyekkel ugyanazon éghajlat alatt, hasonló ter
mészetű benyomások közepeit, egyforma életmód 
mellett, a műveltség ugyanazon fokán találkozunk, 
mint azoké a népeké, melyek közt nemzetünk 
legősibb történetei szükségeskép lefolytak. E be
vezetés után Összeállítja azt az egy pár adatot, 
melyeket a történetírók a hunok költészetéről és 
zenéjéről följegyeztek; szól a mongol költészetről 
és zenéről is ; bővebben tárgyalja a finn és török 
zenét s itt nem csak puszta adatokra, hanem zene

szerzeményekre támaszkodhatván, összehasonlítja 
mind kettőt a magyar zenével s némi rokonságot 
alapít meg. A szövegbe számos török és finn dal
lam van nyomva. Tudtunkra az Összehasonlító ze
nészei terén ez nálunk első kísérlet s már csak e 
szempontból is megérdemli zenetudósaink figyel
mét.

A finn dallamok mind népdalok. Bartalus 
nem csak a dallamokat közli, hanem magokat a 
költeményeket is Hunfalvy szabad fordítása sze
rint. Egyet mi is ide igtatunk, hogy egy pár meg
jegyzést tehessünk reá.

Honnan jösz most, honnan jösz most, 
Örvendező fiam ?
A tengerről, a tengerről,
Édes kedves anyám.

Mit tettél ott, mit tettél ott,
Örvendező fiam ? 
fylegitattam lovaimat,
Édes kedves anyám.

Vérbe hol jutott a lábad,
Örvendező fiam ?
A ló rúgta meg vasával,
Édes kedves anyám.

Hát a kardod hol ért vérbe,
Örvendező fiam ?
Agyon szúrtam az öcsémet,
Édes kedves anyám.

Mért ölted meg az öcsédet 
Örvendező fiam ?
Mert nőmet megnevettette,
Édes kedves anyám.

De hová lészesz magad most,
Örvendező fiam V 
Idegen országba futok,
Édes kedves anyám.

És hol hagyod vén anyádat 
Örvendező fiam ?
Fonjon a falu számára,
Édes kedves anyám.

Hol hagyod fiatal nődet,
Örvendező fiam ?
Nézze a falu férjeit,
Édes kedves anyám.

És hol hagyod kis fiadat,
Örvendező fiam ?
A falu fenyítésére 
Édes kedves anyám.

Mikor térsz majd onnan vissza,
Örvendező fiam ?
Mikor a holló fehér lesz,
Édes kedves anyám!

Mikor lesz fehér a holló,
Örvendező fiam ?
Mikor a lúd fekete lesz 
Édes kedves anyám!
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Fekete mikor lesz a lúd,
Örvendező fiam ?
Mikor a kő vizen forog,
Édes kedves anyám!

Mikor forog vizen a kő,
Örvendező fiam ?
Mikor pehely fenékre száll,
Édes kedves anyám!

Mikor száll pehely fenékre,
Örvendező fiam ? 
tyikor a nap éjfélen süt,
Édes kedves anyám !

Mikor süt éjfélen a nap,
Örvendező fiam?
Mikor meleg a hold fénye,
Édes kedves anyám.

Mikor meleg a hold fénye,
Örvendező fiam ?
Mikor mint törvényt fog állni,
Édes kedves anyám.

E költeményt német fordításból is ismerjük ; 
a múlt évben egy lipcsei lapban jelent volt meg, 
Schottól, ama kitűnő nyelvésztől, ki magyarul is 
jól tud. Schott egy jegyzettel kisérte e költeményt; 
sajnáljuk, hogy nincs kezünknél az illető lap s igy 
a jegyzeteket nem igtathatjuk ide. Azonban a fő
dolog alkalmasint meglehetősen emlékünkbe ma
radt. Először is nekünk úgy tetszik, hogy a Hun- 
falvy fordításában hiba van, még pedig oly helyt, 
mely az egész költemény alapja. Midőn az anya 
kérdi: miért ölted meg öcsédet? a fiú igy felel; 
„Mert nőmet megnevettette.M Mit tesz ez? Ha jól 
emlékszünk Schott fordításában elcsábításról van 
szó. Valami ilyesre utal maga a költemény is. 
Miért ölné meg a fiú testvérét, csak azért, mert 
nejét megneVettette? Továbbá, hogy elbujdosik s 
nejét a falu férjeinek hagyja, szintén a nő hűtlen
ségét sejteti. A végversszakot sem értjük. E kér
désre: mikor meleg ahold fénye? ez a felelet: 
mikor mint törvényt fog állni. Egyébiránt ez cse
kélyebb fontosságú. Schott jól jegyzi meg, hogy 
a 11—16 versszakok csak későbbi toldások lehet
nek, melyek megrontják e szép ballada tragikus 
hangulatát. Oly balladákban, melyeknek formája 
a kérdés és felelet gyakran megtörténik ilyesmi, 
kivált ha némi alkalom nyílik szójátékra vagy 
elmefuttatásra. A magyarban is van egy igy vég
ződő néprománcz (Kriza. Vad rózsák. 95 lap) csak 
hogy a hasonlat játéka itt nem nyúlik oly hosszú
ra s jól illik a költemény humoros színezetéhez :

De mégis mikor löjsz visszafordulásod ?
Mikor vegezod el hojszu utajzásod ?
Mikor a vad ludak görögül beszélnek,
Azt te tudod rojzsám, hogy soha sem löjsz meg.

Mikor löjszön rojzsám vijszafordulásod ?
Mikor vegezöd el hojszu utajzásod ?
Mikor egy szem búzán száz kalongya löjszön.
Azt te tudod rojzsám, hogy sohasem löjszön.

Mikor löjszön szivem vijszafordulásod ?
Mikor vegezöd el hojszu utazásod ?
Mikor egy szöm szőllőn száz vidor bor löjszön.
Azt te tudod, rojzsám, hogy sohasem löjszön.

Érdekes az is , hogy e finn ballada, tarta
lomra és formára nézve, majd nem oly rokonság
ban van Kriza által lapunkban (1863. 17. sz.) 
„Megétetett János“ czimü székely balladával, 
mint az „Edvard“ czimü skót balladával, mely 
kétszer is le van magyarra fordítva , egyszer Baj
zától, másodszor Szász Károlytól. Melyik nép 
vette a másiktól? Hol rejlik e találkozás oka? A 
rokonságban , átszivárgásban vagy a népköltészet 
egységében-e ? Ki fogja szabatosan meghatározni ?

A második aesthetikai czikk, Kecskeméthy 
közleménye, a jelenkori német szinirodalmat tár
gyalja , világosan, élénken, s a mennyire egy rö
vid átnézetben lehet alaposan is- Magyarban még 
aligha van igy összeállítva az újabb német dráma. 
Ez első közlemény még csak a Goethe, Schiller, 
Iffland és Kotzebue drámáit ismerteti. A máso
dikban , a mint Ígéri azt fogja vizsgálni, hogyan 
hatott a Goethe-Schilleri eszményiség s Iffland- 
Kotzebuenak kissé alantias realismusa a német 
szinirodalom további fejlődésére. Ajánljuk olva
sóink figyelmébe. Van ugyan benne egy nehány 
hely, melyeket nem helyeselünk, azonban ezt az 
olvasó is könnyen észreveheti s a szerkesztő kér
dőjelei is figyelmeztetni fogják rájok. Mindamel
lett nem hagyhatjuk szó nélkül e következő so
rokat : „Mint IfFlandot a drámát illetőleg, úgy s 
még inkább ajánlanók Kotzebue tanulmányozását 
szinmüiróinknak , hogy lássák mily kis tények s 
egyszerű bonyodalmak elégségesek hatásos szín
müveket alkotni. Nemzeti sajátságunk a komoly 
méltóságos nehézkesség, a cothurnus; mindamel
lett szeretünk nevetni. Kotzebuetól az egyszerű
séget , könnyed modort, hanyagsága s frivolitása 
nélkül, elsajátítva, a mai műveltségnek megfelelő 
nyelvvel és modorral összekötve biztositanák a 
sikert.“ Kecskeméthy épen eltalálta. Tehát nincs 
egyéb bajunk, minthogy Kotzebuehoz s a néme
tekhez járjunk iskolába vígjátékot tanulni. Hiszen 
eleget tanultunk már Kotzebuetól e század elsőbb 
évtizedeiben, Kisfaludy Károly is hozzá járt is
kolába , s elég okosan tanult tőle a mit lehetett. 
Többet kár volna tanulni tőle bárkinek. Aztán a 
németek magok sem igen tudtak soha jó vígjáté
kot Írni, ők is a francziáktól tanultak s tanulnak, 
kik ebben Európa minden nemzetét felülmúlják. 
Jobb az első forrásból meríteni, a mennyiben ide
gen forrásból meríthet a költő. A francziáknak 
még csekélyebb tehetségű vigjátékirói is épen ab
ban kitűnők, miben mi hátra vagyunk, miért Kecs
keméthy Kotzebuét ajánlja nekünk : a bonyolítás
ban , szerkezetben és dialógban. Az inditváíiy ké
sőn jött s nem érdemli meg a pártolást.

A kettős füzetet Irodalmi szemle, M. Tud. 
Akadémia és Hazai könyvészet fejezik be. Az iro
dalmi szemlében két cikket veszünk, egyiket
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Hunfalvy Jánostól: Biharhegység és barlangjai, — 
Schmied munkája ismertetése; a másikat Szilágyi 
Sándortól: Városaink monographiai: VII. Ungvár 
története, Mészáros Károly munkája birálata.— 
Ajánljuk-e újabban meg újabban e kitűnő folyó
iratot a közönség részvétébe? Valóban már a n  
nyiszor ajánlottuk, annyiszor szólaltunk fel ügyé
ben , hogy resteljük a szerkesztőtől, ki nem szo
rult a mi ajánlatunkra s méltán rósz névén ve
heti tőlünk, hogy mintegy részvétet koldulunk 
oly vállalat számára, melynek csak puszta léte
zése is irodalmnnk becsületbeli kérdése. Másutt 
még a legnagyobb közönséggel dicsekedő irodal
mokban is részvényekre alapítják az ilyesmit s 
nem sokat gondolnak egy kis veszteséggel. Ná
lunk eltűrik, hogy egy iró koczkáztasson min
dent, s még annyi részvétet sem tanúsítanak irán
ta , mint a leggyöngébb divatlap iránt. Nem foly
tatjuk tovább, mert oly kellemetlen tárgy, mely 
nem válik a magyar közönség becsületére.

A Shakespeare-ünnepély Stratfordban.
Előre lehetett látni, hogy a Shakespeare ün

nepély Londonban nem lesz valami kitűnő. Az 
ünnepély választmányában történt torzsolkodások, 
melyekről annak idejében tudósítottuk olvasóin
kat, egészen lehangolták a londoni közvéleményt. 
Az irodalom és politika legkitűnőbb képviselői 
még az ünnepéi}' előtt jóval elhatározták, hogy 
nem a londoni, hanem a stratfordi ünnepélyben 
fognak részt venni. Ez az oka, hogy Londonban 
inkább csak a színházi ünnepélyek voltak na- 
gyobbszerüek. April 23 án London mind a hu
szonkét színházában Shakespeare müveit adták 
alkalmi prológgal bevezetve. Mindenik színház 
tömve volt s a közönség lelkesülve ünnepié nagy 
költője emlékét, kinek három század változó Ízlé
se és kritikája nem tudott ártani s ki épen oly 
hatással volt majd minden irodalom fejlődésére, 
mint az angol alkotmány Európa szabadság-küz
delmeire.

A tulajdonképi ünnepély színhelye Stratford 
volt. Délelőtt kezdődött a város házánál, különbö
ző és számos küldöttségek elfogadásával. A 700 
terítékű lakomára négy órakor gyűltek össze a 
vendégek, egy e czélra emelt pavillonban, mely 
az ünnepély folyama alatt mint tánezterem és szín
ház is szolgált, s a nagy költőre vonatkozó fest
ményekkel, szobrokkal és jelvényekkel volt fel- 
diszitve. Angolország számos kitűnő Írója, állam- 
férfia és művésze vett részt a lakomában, melynek 
elnöke Earl Carlisle volt, Irland alkirálya, a tu
domány és művészet egyik maecenasa. Beszédét 
szokásosan a királynő felköszöntésével kezdte, 
igen finoman alkalmazva reá ama sorokat, melyek 
Shakespeare VIII. Henrikjében Erzsébet király
néra czéloznak. Azután üdvözölte Stratford váro
sát, mely ily nagy emberrel ajándékozta meg An

golországot, megemlékezett a régibb Shakespeare- 
ünnepélyekröl, különösen arról, melyet Garrick 
rendezett. Szólott azon tiszteletről, melyben kül
föld részesíti Shakespearet, s itt a németeknek 
egy finom oldaldöfést adott. „Németország — 
mondá — azzal dicsekszik, hogy jobban ismeri és 
ápolja Shakespearet, mint mi magunk.“ A hallga
tóság mosolygott, sőt nevetett is, mit a német la
pok nagyon rósz névén vesznek. Miért zavarni 
meg az ünnepély méltóságát ilyesmivel — mond
ják közülök némelyek, de azt elfelejtik, hogy ily
nemű dicsekedést majd minden német lapban le
hetett olvasni az ünnepélyt megelőzőleg, sőt, most 
is nem egy német iró csodálkozik az angolok nem
zeti korlátoltságán, kik e nagy igazságot nem 
akarják elismerni. Carlisle végre Shakespeare 
müveire tért át; négy tragédiáját (Macbeth, Ham
let, Lear, Othello) az angol költészet bevehetien 
várnégyszögének nevezte. Poharat emelve szavait 
e szavakkal végzé: ,,Shakespeare emlékére!“ Az 
egész gyülekezet fölemelkedett s az énekkar zen
geni kezdte : „Thou soft flowing Avon.“ Sajnál
juk, hogy e beszédet, melyet az angol lapok di
csérnek, csak kivonatban közülhetjük. Az egész 
még nem jutott kezünkhöz.

A második felköszöntés a derűst illette, kü
lönösen jelen levő tagjait. Sir Fraser a drámára 
és a színészetre ürített poharat, mire Creswicke 
azt válaszolta, mig Shakespearet tisztelik, a szín
művészet nem aljasulhat el. Az élő angol költőkre 
mondott toasztra lord Houghton felelt; Tennyson, 
a poéta laoreatus, úgy látszik nem volt jelen. Az 
egész lakoma igen jól ütött ki, a hangulat emelke
dett, ünnepélyes volt. Az első napot nagyszerű tű
zijáték fejezte be. Curiosumként említést érdemel, 
hogy minden étel és ital Shakespeareből vett mot
tóval büszkélkedett. Például a sült kappanhoz e 
volt függesztve: „lm ott jő, felfuva, mint a kan
pulyka.“ (V. Henrik. I .); a nyelvhez : „A hall
gatást csak a füstölt nyelvnek ajánlhatni.“ (Velen- 
czei kalmár I ) ;  a vadhúshoz: „Igen nyájas bes
tia.“ (Szent-Iván éji álom V.) stb. . .

A következő napokat hangversenyek és szí
ni előadások töltötték be. A hangversenyekben 
mindent e.őadtak, mit jeles zeneszerzők Shakes
peare müveihez Írtak valaha. Mendelsohnnak a 
„Szent Iván éji álom“-hoz irt zenéje aratott legtöbb 
tetszést. A szinelőadásokban a legjobb angol mű
vészek vettek részt, kik Londolból april 24-kén 
Stratfordba siettek emelni az ünnepély fényét. Az 
egyházi szószék is meghozta adóját; vasárnap 
Stratford főtemplomában a dublini érsek és a 
wordsAvorthi püspök beszédet tartottak Shakes
peare költészete viszonyáról a keresztyénséghez. 
Mind két beszédet igen jelesnek mondják, az alap
ige e következő volt: Minden jó adomány és min
den tökéletes ajándék onnan feliül vagyon. (Jakab 
1.17.). Apr. 29-én fényes bál zárta be az ünnepélyl,

A többi angol városok Shakespeare ünnepé
lyeiről még nincsenek tudósítások, hanem azt,
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mint curiosumot székiben emlegetik angol és né
met lapok, hogy Carlisle város polgármestere 
nem akart ünnepélyt rendezni. „Shakespeare — 
mondá— minden esetre ügyes embervolt, de 
jobbra is használhatta volna szép tehetségét.“ 
íme találkozott a Pesti Hirnöknek is szellemi 
rokona. A carlislei polgármester nyilatkozata igen 
illik a Hirnök bírálatához, mely szerint Shakes
peare derék költő, de a Szent-Iván éji álom még 
komoly bírálatot sem érdemel.

V E G Y E S .

— Az akadémia közelebbi ülésében (máj. 
9-én) Duka Tivadar, a természettudományi osz
tálynak 1863-ban választott levelező tagja foglalá 
el székét. E napra ugyan a bölcseleti, törvénytu
dományi és történelmi osztályok ülése volt kitűz
ve, azonban derék hazánkfia kedvéért, ki Kelet- 
Indiából jött s nem sokáig időzhet Pesten, az em
lített osztályok ülését megelőzőleg összes ülés rög- 
tönöztetett. Duka értekezése a Granga (Gangesz) 
deltájának természeti s különösen éghajlati leírá
sát tárgyazta. A tapasztalatok tudományos alapos
sága, a közvetlen szemlélődés elevensége jellem
zik ez értekezést. E mellett különösen meglepett 
bennünket az, hogy derék hazánkfia, ki tiz év óta 
Kelet-Indiában é l, angol szolgálatban, átalában 
véve még jól ir magyarul, jobban mint a termé
szettudományi osztály némely folyvást itthon lakó 
tagjai. — Az összes ülésnek még egy tárgya volt. 
Fölolvastatott Kulinyi Ágoston t. tag, s múzeumi 
igazgató levele, melyben köszönetét mond az aka
démiának, hogy Duka Tivadar becses ajándékai
val (természeti ritkaságok és készítmények Indiá
ból) a nemzeti múzeumot gazdagította; jelenti 
egyszersmind, hogy e küldemények már megér
keztek. — Ezután következett a bölcseleti, tör
vénytudományi és történelmi osztályok ülése. Itt 
Fabó András, a történelmi osztály levelező tagja 
köszöntött be „Beythe István  ̂életrajza“ czimü ér
tekezésével. Majd Greguss Ágost r. tag bemutatá 
Szeberényi Lajos ily czimü értekezését: „Az újabb 
kor gyakorlati iránya.“ Szeberényi értekezése az 
„Akadémiai ÉrtesitÖ“-be való fölvétele végett bí
rálat alá bocsáttatott.

-— A „Fővárosi Lapok“ azzal vádolják a 
„Koszorú“-t, hogy megzavarta a Shakespeare-ün- 
nepélyt, mert szinkritikusa a „Szent-Iván éji 
álom“-ról irt bírálatába némi polémiát vegyitett s 
polémiára adott alkalmat. E szerint tehát az iro
dalmi és tudományos ünnepélyek ki vannak véve 
a bírálat alól, s még az ünnepély tárgyát sem le
het védeni bárminő megtámadások ellen. Följe
gyezzük, mint uj tant a „a jövő irodalma“ szá
mára. Egyébiránt, ha a „Fővárosi lapok“ annyira 
lelkesülnek Shakespeareért, tiszteljék meg vala
melyik müvét oly bírálattal, mely e nevet megér
demli.

* A nagy-kunok küldöttség által egy búza- 
virágszin bársonyba kötött, ezüst kapcsos hála
emlékkönyvet nyújtották át gr. Batthyány Lajos 
özvegyének, azon könyör-adományok elismeré
séül, melyeket a nagy-kunsági ínséges vidékek a 
nemes grófné kezéből nyertek a bazar jövedel
méből. A melegen irt hálaszózatot a nagy-kunsági 
segélybizottságok elöljárói mind aláírták.

* A „Fővárosi Lapok“ figyelemre méltó in- 
ditványt tesznek. Az akadémiai könyvtár hiányai
nak pótlására 12000 frt. utalványoztatott felsőbb 
helyen. A megveendő müve'; összeírásával Csen- 
gery Antal, Than Károly, Szabó József stb. van
nak megbizva, s igy ezek megválogatásában tö
kéletesen bizhatunk. A viszonylag csekély öszveg- 
böl azonban — ezúttal — művészeti könyvekre 
nem jut, s e hiányon, az említett lap szerént, a 
képzőművészeti társulatok: müegylet, magyar 
képzőművészeti társulat segíthetnének, még pedig 
az által, hogy az általuk szerzendö becses művé
szeti könyveket, albumokat, — kiadványaikat stb. 
az akadémia könyvtárában, ha tetszik elkülönítve, 
helyeznék el. E czélra, mi is úgy hiszszük, az uj 
palotában jutna egy kis hely, s egyelőre, mig 
mindnyájan szerezhetnénk, egymáson kell segit- 
nünk. Pártoljuk az indítványt.

* A „Mátra“ irja: „Kazinczy Gábor hült te
temeit Zemplén megyébe, a család ősi temetkezési 
helyére vitték. A bánfalviak szeretett emberük 
porait vonakodtak kiadni birtokukból, úgy hogy 
a kellemetlenségek elhárítása tekintetéből, karha
talommal kellett kikisérni a határból.“

* Pestmegyében, a peregi pusztán, szántás 
közben, egy régi temetkező helyet találtak. Henszl- 
mann és Römer a hely színére utazván, közelebb 
jelentést tesznek az akadémiában kutatásuk ered
ményéről.

* A német lapok gyakrabban kezdenek 
foglalkozni velünk. Ä „Wiener Zeitung“ mellé
kelt irodalmi füzeteiben rendes tudósításokat hoz 
akadémiánk üléseiről; a lipcsei „Illustrirte“ és 
„Europa“ majd mindenik számában lehet valamit 
rólunk olvasni; a Waldheim féle képes újsága 
nemzeti muzeum rajzát közli; a lipcsei „Garten
laube“ pedig a női bazart ismerteti rajzzal és ma
gyarázó szöveggel.

* A kassai állandó nemzeti szinház ügye 
napról-napra lendül. Alaptőkéje már 36000 forin
tot tesz, s a színtársulat segélyezésére minden téli 
idényre 2000 ft. fordítatik, melyhez a város maga 
600 frttal járul, azonfelül, hogy a színházat ingyen 
engedi át.

* Gr. Lázár Kálmán, a „Lég urai“ czimü 
jeles munka szerzője „Európa madarai“ czimü na
gyobb ornythologiai művön dolgozik. Előbbi mü
vének 2-ik és 3-ik füzete is nem sokára megje
lenik.

* Mihályi Károly, a nagyenyedi főtanoda böl
csészet tanára, kit az erdélyi tudományos körök
ben jobban ösmernek, mint nálunk, „Származtató
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philosophia“, czimü 5 kötetes müvének első köte
te immár sajtó alatt van, s a jö-vö hóban fog meg
jelenni. A szakférfiak figyelmét méltán hívjuk fel 
rá. Ugyanő méltó elismerést vivott ki magának az 
erdélyi egyházi szónokok közt, s mint halljuk 
egyházi beszédeket is szándékszik kiadni.

* Lapirodalmunk,mint majd minden félévvel, 
ezúttal is változáson megy át. Az „Esti órák“-at 
már emlitők; a „Látcső“ helyi érdekű s a szín
háztól független kis magyar local-blatt lesz, s,He- 
ckenast fogja kiadni. Szerkesztői Brody és Agai. 
A „Pesti Hölgy divatlap“ vezetését Beniczky he
lyett Áldor Imre veszi át, Vas Gereben és Dobsa 
„Macskazené“-je pedig szintén megindul.

* Pfeiffer Ferdinánd kiadásában nem sokára 
meg fog jelenni Lamartine hires „Girondisták tör
ténelme.“ A fordítást — a F. L. szerént — egyik 
derék tudósunk, a „Szemle“ munkatársa, esz
közlé.

* A Maticza Szrbszka nevű szerb irodalmi 
egylet, mely eddig a Tököly Szabbás által alapí
tott nevelőintézettel együtt Pesten székelt, felső 
jóváhagyás mellett a napokban költözött le Újvi
dékre. Alapszabályai uj megerősítést nyertek,

* A múlt hetekben Rubinstein, a moszkvai 
orosz zene-egylet igazgatója, Volkmann D-sym- 
phoniáját adatta elő Moszkvában, s e mü annyira 
elragadta a közönséget, hogy aláírási utján azon
nal 550 frt gyűlt be a szerzőnek vásárlandó va
lami ajándékra, az illetők azonban czélszerübbnek 
látták a pénzt magát küldeni meg, mit egy hizel- 
gő levél kíséretében meg is tőnek.

* A nemzeti színház julius hóban zárva lesz. 
A drámai tagok ez alkalommal, két társulatra 
oszolva, vendég-előadásokat adnak a vidéken. Az

egyik társulatban Egressy, Felcky és Felekyné, 
Lendvay és neje, Szerdahelyi, Szigeti és Tóth Jó
zsef látogatják meg Sz. Fehérvárt, Veszprémet, 
Pápát, Győrt, Komáromot és Esztergamot, min
denütt három előadást rendezvén. A másik társu
lat Szigligetivel megy Szegedre és Szabadkára,

I köztük: Paulai és neje, Némethi, Némethiné, a
1 két Szigligeti lány, Benedek, Szilágyi, Szathmári 

és Sántha. Az említett városok örülhetnek.
* Meyerbeer halt testét a legnagyobb pom

pával vitték e hó 6'ikán Párisból Berlinbe, hova 
végrendeletileg kívánkozott temetkezni. Párisi la
pok írják, hogy a maestro már régóta egy ira- 
tocskát hordozott zsebében, melyre végrendele
te főbb pontjait jegyezte föl, azon esetre, ha hirte
len és váratlan halál érné valahol. E pontok: 1. 
hogy bárhol hal meg, holt testét szállítsák Párisba, 
és ott négy napig tegyék ki közszemlére, onnan 
pedig vigyék Berlinbe; és 2. semmi ki nem nyo
matott zenemüvét halála után színpadra ne hoz
zák, — s igy hát az „Afrikainö“ a világra nézve 
nem létező mü. Ez irat megtalálójának 1000 fran
cot hagyott, mely összeg leányának jut, mivel az 
lelte meg mellénye zsebében. Halála előtt kevés
sel Blaze de Bury „Goethe“ czimü melodrámájá
hoz készitett zenét, melylyel a szavaló színész 
verseit lágy hangú zeneszerekben kell vala követ
ni, — s igy a zene a költészet rabszolgájává lett 
volna, jegyzi meg azon lap, honnan ez adatokat 
meritjük, de csak olyan rabszolgája, veti utána, 
mint Hagar Abrahamnak.

* Csillag Róza, a hires magyar születésű 
olasz énekesnő Bécsben mulat s az opera ház 
igazgatója reméli, hogy pár vendégszereplésre 
megnyerheti. Mi is büszkék lehetünk , hisz ma-

1 gyár (!)
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IRODALMI L E L K I I S M E R E T .

Az irodalom nemcsak tüköré a nem
zet szellemi fejlődésének, hanem lényeges 
előmozdítója, sőt legnemesebb vezére. Nem 
csekély fontossága dolog azért éber figye
lemmel kisérnünk az irányt, melyben az 
irodalom időkoronkint haladni indúl, a kö
rülményeket, melyek haladására különbö- 
zőleg hatnak, s a jelenségeket, melyek an
nak szelleme- és értékéről tanúskodnak. 
Szépirodalmunk legújabb törekvéseit s el
járását szemlélgetve, gyakran kérdezem 
magamban: vajon e gyarapodó külterjede- 
lem s a közönség hanyatló Ízlése és min
dig erősb izgalmakat áhitó érzülete nem 
kéri-e áldozatul Íróinktól azon sajnos ön
feledést, hogy tetszeni akarván, tágabb lel
kiismerettel oly táplálékot nyújtsanak kor
társaiknak, mely a helyett, hogy erősbi- 
tene, gyöngít és lassan öldököl.

Lelkiismeretet említék. Ha magán társa
dalmi életünk ezerféle apró vonatkozásai
ban is oly gyakran s oly méltán hivatko
zunk s figyelünk ama belső bíró szavára: 
ne sürgessük-e, ne tartsuk-e azt ébren ép 
azon pálya törekvéseire nézve, mely szel
lemi jobb részünk, alakításával foglalkozik V 
Kell lenni, igen is, az irodalomban lelkiis- ■ 
méretnek, mely mind attól visszariad, mit 
irodalmon kivül sem enged meg a közer- 
kölcsiség és illem. Mert szánandó tévedés 
volna hinni, hogy más moral mértékével mér 
a socialis élet gyakorlati folyama s mással 
mérhet az irodalom; hogy a mi egy miveit 
körben mondva vagy hallva pirulást idéz 
az arczokra, az egy vers vagy novella ke- j

rétében minden tartózkodás nélkül tárgyal
ható. S épen e pont az, mely kivált szép- 
irodalmunk működésében mindenek fölött 
Óvatosságot s eszélyes megfontolást igé
nyel, mind az irók, mint az Ítészét, mind az 
olvasó közönség részéről.

Isten mentsen , hogy ' mogorva er
kölcs biró szerepét óhajtanám játszani e so
rokban. Kellemetlen volna az mind önma
gámra, mindazon irritabile genusra nézve, 
melyet efféle „predikáczio“ közvetlenül il
let vagy érdekel. Egyszerű szétpillantás 
vagy inkább rövid reflexió ez, az irodal
munkban is gyakran nyilatkozó frivol 
hang és színezet fölött; egy hivatkozás az 
irói lelkiismeretre, mely solisem feledheti 
veszély nélkül az állandóság legerősebb 
biztosítékát: az erkölcsiség magas érdekeit.

S honnan e szabados hang, színezet 
és tárgyalás, mely oly könnyedén veszi a 
moralitás szigorúbb erényeit? Hiszen tár
sadalmi életünk, hála érette! nem jutott 
még az eléredett polgárisultság azon szédí
tő magaslataira, hol fölemelt fővel járhat a 
bűn, az intézmények természetes kísérője a 
gonoszság, s bacchansokká válnak a s z í v  

szűzies, ártatlan erényei. Es ha ez igy van, 
az élet nálunk se tárgyat, se jogos felbáto- 
ritást nem nyújt az irodalomnak arra, hogy 
eljárásában a leghelyesb útról letérjen. De 
ha nyújtana is, vajon az irodalom lelkiis
merete nem tartoznék-e intő szózatot emel
ni a végett, hogy azok, kik a nemzet szel
lemi vezérei gyanánt szerepelnek, ne sze- 

j gődjenek szolgáivá az uralkodó divatesz-
41
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mék hatalmának, ha ez eszmék a valódi 
erény, jog, hit, szabadság stb, örök elvei
vel ellenkeznek; hogy az irodalom hódol
jon ugyan a közizlésnek, de csupán úgy és 
azért, hogy hódolata által a közszellemre 
emeld s erösbitő hatást gyakorolj on s a tömeg 
kegyeinek ne utána, hanem előtte járjon.

Nem tagadom én, hogy közviszo
nyaink rég tartó zilált helyzete ne éreztet
te volna minden tekintetben bénitó befo
lyását irodalmunk különböző ágaival: ám
de ha éreztette is, számtalan ferdeség bi
zonynyal főleg az elsatnyult franczia ro- 
manticismus és divatos tulcsapongás hódí
tásainak eredménye nálunk. Avvagy elő
nyére volt-e Ízlésünk- s közerkölcsiségünk- 
nek, hogy átültetni sieténk ama ledér fran
czia színműveket, melyekben a való költé
szet hiányát az érzéki élvek szembeötlő di
csőítése pótolgatá? melyeknek üres keblű 
marquisaiból néha Mátyás királyt, dévaj 
grisettejeiből, változtatott névvel, magyar 
hölgyeket alkotánk s melyeknek pirító 
részletei még botrányosabbakká lőnek az 
által, hogy a szereplő színészek ép azon 
homályfoltok kiemelésében tetszettek ma
goknak leginkább? — Én nem hiszem, 
hogy elevenen elkárhozik, a ki a „Dunanan 
apó“ szilaj cancanját, vagy az „Ördög pi- 
lula“ káprázatos bohóságait megtekinteni 
bátorkodott: de azt sem látom által, hogy 
mily köszönetre méltó szolgálatot tettünk 
e hóditó mákvirág-operettek mohó beülteté
sével, akár a művészetnek, akár a morálnak.

Könnyen tévútra visz bennünket sa
ját nemzetünk benső jellemének, ízlése- és 
szellemének félreértése vagy épen nem is
merése. Mert nem minden szellemi táp való 
egyformán minden népnek, s annak hatása 
és eredménye — miként az anyagi tápsze
ré a különböző testszervezetben — nem
csak különböző, de gyakran ellenkező. Né
mely tekintélyes német lap önélegedetten ír
ja közelebb az angol regényirodalom két 
legújabb tüneményének ismertetésében, 
hogy a német nép nem haladt még annyi
ra, hogy nála divatban lehetnének s a gya
korlati életet tükröznék oly regények, me
lyekben egyszerre két-liárom feleséget tar
tó finom aristokraták szerepelnek. A múlt

évben büszkeséggel emlité egy lipcsei fo
lyóirat, hogy Feydeau regénye: „Fanny“, 
mely a családélet legszentebb jogainak s kö
telének glace-keztyűs bontogatója —- a né
met irodalomban kedvező fogadtatásban 
nem részesült. S mégis, ha jól emlékszem, 
nálunk hírlapokban szó volt ama demi- 
monde-regény lefordításáról, valamint Mi
chelet L  amour nak átültetéséről is, még 
pedig hölgylapokban; Michelet könyvéről, 
melynek szemérmetlen rajzait az ingerlés 
czélzatával sem menthetni, mert hiszen a 
könyv nem regény.

Nem! ily példák szemléletére nem le
het magába nem szállnia az irodalmi lelkis- 
meretnek, hogy számot vessen helyzetünk 
mindennemű sajátságával, mielőtt az ide
genek által ekként rajzolt képekből szá= 
inunkra is kiállítást rendezni szándékoznék. 
S ne higyjük, hogy a franczia nemzet 
jobbjai s mélyebben pillantó szellemei ma
gok is ne látnák s éreznék már ezen demo
ralizáló uj irány káros hatását mind az iro
dalom csenevész gyöngülésében, mind a 
közerkölcsök hanyatlásában. Éles szózatok 
emelkednek itt-ott, figyelmeztetve, óva és 
intve, melyeket habár politikai tendentia 
és érzület látszik is néha sugalmazni, de 
igazságukat czáfolhatlanul bizonyítják a 
tények. Charpentier, a Reme Nationale szer
kesztője, irá közelebb önnemzetéről ez éles 

' ítéletet: „mai nap a franczia szellem, chi- 
nai módon összezsugoritva, meddő s termé
ketlen ! Művészet és irodalom naponkint 
gyöngül s hanyatlására siet, úgy hogy már 
ma egy valódi jelentékenységgel bíró, ere
deti mű sem kerülhet világ elé!“

De az itt érintett „meddőségnél“ sok
kal sajnosabb ama belső erkölcsikor, mely 
nálok, mint látszik, egyformán rágódik 
mind a társadalom, mind az irodalom gyö
kerén s mely, miként egy német lap csak- 

; nem diadalérzettel megjegyzi, szomorú 
illustrátióját képezi azon állításnak, hogy 
Francziaország a civilisatio élén halad. E 
nemzet, bár közerkölcsiségét sohasem le
hetett is előnyösen a legmagasb mérték
kel mérni, irodalmában eléggé fényesen s 
erkölcsi érzületét is szemmel tartva szere
pelt s az újabb korban annál fényesebben,
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minél teljesebb birtokában volt politikai
szabadságának. A legközelebbi évtized foly
tán, bármennyire bámuljuk a lángelmü uj 
Caesar hadjáratait az eszmék és aharczok me
zején, megszűnt ott a politikai szabad műkö
dés elevenebb sürgelme, elnémult a szabad 
szó, s mintegy szomorú kárpótlásul, ünne
pélyes fölavatást és kegy elést nyert a de
mi-monde irodalom. Káprázatos képeket, 
az érzéki gyönyörök ingerlő' képeit tünte
ti az föl a párizsi társadalmi élet bacchans 
köreiből, franezia csapongó képzelettel túl- 
szinezve. S mint legkapósabb és legbiztosb 
sikert Ígérő csatorna a közönség kegyei
hez, a román és dráma Ion e kaméliás köl
tészet műalakja, de nem oly szándékkal, 
hogy a népet nemes törekvésekre hevítse, 
vagy szellemi magas czélokra buzdítsa, ha
nem talán azért, hogy kelendősége által 
bebizonyítsa, miként a bóditó színben raj
zolt erkölcsi romlottság napjainkban eré
nyül árulható s hogy most már egyedül 
az érzéki élv lehet méltó tárgya az emberi 
élet mindennemű küzdelmeinek.

És e kaméliás költészet eleinte a nyil
vános élet árnyaltabb köreiből merité tár
gyait , kecsegtetőleg rajzolván a társada
lom fentebb vagy alantabb rétegeinek kár- 
hoztatásra méltó kinövéseit. A családélet 
szentélye zárva volt még előtte. Feydeau 
oda is behatolt, s fönnemlitett regényében 
a családélet megszentségtelenitéseig me
részkedő élvhajkászatot dicsőíti. — Az iro-' 
dalom a közerkölcsi állapotok tüköré, de 
jelentékenysége főleg azon kölcsönhatás
ban rejlik, mely szerint gyökerei a nemzet 
életében ágaznak ugyan el s ebből szívja 
táplálékát, de jótékony befolyását ismét 
csak arra kell gyakorolnia. Erősíthet, mint 
a gyógyszer; lelkesíthet, mint a tüzes bor: 
de Ízletes méregként is hathat, mely bódit 
és gyilkol. S vajon megbirja-e, szembetűnő 
kár nélkül, a mi társadalmi morális mivelt-

ségünk e merészen túlzó rajzokat, melyek
ben az utolsó figefa-levél is lefosztatik az 
élet alakjairól ? vajon nem illan-e el az 
élet költészete, ha többé ritka fátyolt sem 
hagyunk azon eszméken és tárgyakon, 
melyeknek érdekét sok tekintetben épen a 
titok fátyola fokozá?! s nem ássuk-e alá 
magát az államot, midőn ily útakon a csa
lád erkölcsi alapjait gyöngíteni és megin
gatni sietünk ?

A múlt év folytán, midőn a Montyon- 
féle erény dijak osztatának ki a franezia 
akadémiában, beszédét ily felkiáltással 
végzé az elnök Montaleinbert: „ah! hiszen 
való igaz, hogy a szemünk előtt szünetle
nül alakuló események által nagy iskolája 
nyilik előttünk a nyilvános erkölcstelen
ségnek : de mégis szívesen elismerjük s el 
is kell ismernünk, hogy a családi és pol
gári erkölcsi érzület haladásnak örvend, s 
dicsekedve kell magasztalnunk becsületes, 
jó szivek azon ellenszenvét, melyet a vétek 
minden érintésére tanúsítanak. Nem tarto
zom azokhoz, kiket a nyilvános erények 
szunyadozása fölött magán erények vigasz
talhatnak, valamint nem tekinthetem a pol
gári szabadságot elegendő váltságdíjnak a 
politikai szabadságért. De nem tisztelhe
tünk s áldhatunk eléggé mindent, mi a lel
ket tisztítja s erősbiti, mi az emberi önzés 
alacsony heves ösztöneit elnyomja! Ha 

| majd a nemzetnek vissza adott szabadsága 
j nyilvános erényeket fölébresztendi , mint 
| gyökérszálakat fogják azok kiterjeszteni a 
, családi és magán erényeket, hogy ez által 
J szüntelen az áldozatkészség és kölcsönös 

tisztelet szellemét teremtsék elé, e két egye
dül biztos feltételét az erő és állandóság 
megnyerésének!“ Oly szavak, melyek a 
mi sajátságos viszonyainkra is jól illenek, 
s melyeknek élő értelmet és foganatot sze
rezni , bármely körülmények között is , fő
leg az irodalom hivatása.

(V ége köv.)

41*
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A S Z É P  O S T O B A .

(Folytatás.)

A városi toronyóra egyet ütött éjfél 
után. Valmersperg herczegné termeiben fé
nyes társaság hullámzott, s egy czigány- 
banda élénk zenéje kihallott az ablakokon, 
s a magános utczán egy-egy elkésett haza
térd pár perezre megállt hallgatni a szép 
dalokat, melyek a becsukott táblákon át 
hozzá lehatottak.

Mint a portás mondá, ily mulatság a 
herczegnénél hetenkint kétszer tartatott.

Leánya, kit a társaságba hordott vol
na , nem volt. Marit még soha sem látta 
senki, anyja a mulatságot saját kedvéért 
és élvezetére adta, s még mindig mint fiatal 
özvegy és hires szép no szerepelt.

Első' férje, Bélay István, korán el
hunyt s roppant vagyont hagyott egyet
len leányára Marira, ki akkor még igen kis 
gyermek volt.

E vagyon összes jövedelmét Hennin 
a fiatal nő húzta özvegyi jogon, mely

Túl a síron, majd ha hozzám 
Fenn, az égnek őslakói 
így szólnak, az angyalok :
S te szellem ! honnan jövél, 
Mely zugából a mérhetlen 
Végtelennek ? mondd nekünk ! 
Kérdésökre nagyon rövid 
Lessz a válasz.

Jó barátim, öröklétű,
Fényes szárnyú angyalok ! 
Lenn a mélység fenekén , 
Hova, a lehulló csillag 
Szétmállik a míg elér,
Egy göröngy szült engemet, 
Földgömb annak ott neve, 
Hangyamilljom lakja, e fajt 
Ott embernek nevezik.

Mihelyt kibú a tojásból,
Sürög forog nehány perczig, 
Aztán a görögybe bú,
Egy porszemet tesznek rá ott, 
Neve annak sírhalom.

Gonosz egy faj e sárféreg! 
Fúlánkja van, jól emlékszem, 
Szívem úgy vonzott feléje !
S ha ölemre szorítottam, 
Osszemarta keblemet.

Fényesb szemű volt nehány a’ 
Többinél,

T Ú L  A S Í R O N .

De messzebbre még se látott.
Néhány ismét szárnyas hangya volt,
De magasbra még se szállott 
A göröngynél.

Egy-kettö porszemre állt,
S büszkén tekintett alá 
— Mosolygtok oh angyalok ? —
A csoportra, mely zajongva 
Forrt körötte, s egy szavára 
Harczot vitt, öldöklő harczot,
Egy levelke, egy fűszál miatt.

Nézzetek le a magasból 
E göröngyre, mennylakók!
Látjátok-e, amott csillog 
Az éjfél kormában, mint egy 
Fényes sarkantyútaréj.
Egy harmatcsöpp: tengere,
Egy szikra: tűzhányó bércze,
S egy óránk : évezred ott.
Az üstökös, ezüst haja 
Egy szálával eltakarná;
S a tejút, ha gyöngysorából 
Rá dobna egy gyöngyszemet, 
Fényporokká törve, szórná 
A mérhetlen űrbe őt.
Kis pont az a végtelenben,
S keblemet vérig gyötörte,
De gondolnom rája még is 
Oly édes, úgy boldogít!
E görögy volt bölcsöm, sírom,
E parányi hangyaboly!

SZEMERE MIKLÓS.
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mindaddig illette, mig uj házasság által el 
nem veszti a Bélay nevet.

Ez azonban nem sokára megtörtént. 
A szép özvegy, megunva a magános éle
tet, Valmersperg herczegnek nyujtá kezét, 
ki igen szép, igen kellemetes ember volt s 
herczeg létére is vagyontalan, és így a lier- 
czegnének még nagyobb szüksége lett ama 
vagyonra, mely most már egészen lyánya 
sajátja lett.

A herczegné ügyes asszony volt. Ki 
tudta vinni, hogy minden ellenőrködés nél
kül ő maradt lánya egyedüli gyámja, s 
igy az egész jövedelem ismét az ő kezén 
volt, melyből fényes, pompás és mulatsá
gos életet folytatott, mi miatt az öreg Bé- 
layné örökös haragban élt vele, s unokája 
egyedüli védőjének tartva magát, annak 
nevelésében , vagyona kezelésében s az öz
vegy életmódjában örökös gáncsokat talált, 
a mi miatt végre évekig nem találkoztak 
egymással. Bélay István, végrendeletében, 
mint tudjuk, leányának azon jogot engedé, 
hogy 18 éves korában anyja és nagyany
ja között választhasson. A férj alkalmasint 
már a végrendelet készítésekor jól ismeré 
nejét!

A herczegné fényesen élt, pompás há
zat tartott, díszesen öltözött, a herczegiíérj 
pedig hasonlóan rangjához illő életmódot 
folytatott, s mindketten Mari vagyonából 
fedezték a költségeket.

E miatt a házas felek között sok vi- 
szálkodás támadt.

Az öreg Bélayné törvényes keresettel 
lépett fel volt menye ellen. A törvényszék 
számadásra szólitá fel az özvegyet, de ő a 
vagyon teljes meglétét kimutatá, a jöve
delemről pedig tudott számolni: Margitnak 
sok ének-, táncz-, rajz- és nyelvmester kel
lett, a nevelőné és öltözék is sokba került, 
azonkívül a névnapi, karácsonyi, újévi 
ajándékok a leánynak és a sok mesternek, 
mesternének, szóval a jövedelem elment, a 
számadás rendben volt, a herczegné eszes 
asszony, ügyvéde ügyes ember s a vesztes 
az öreg Bélayné maradt, no meg a herczeg, 
kinek a pör lefolyta után kevesebbre szab
tak a kiadásaira rendelt pénzt.

E szomorú meglepetésre a herczeg

nem sokkal azután meghalt, a szép Her- 
min ismét özvegy maradt, nem is ment töb
bet férjhez, hanem gondolkozni kezdett, 
mi tervet készítsen azon esetre, ha Margit 
nagy lesz, férjhez m egy, s vagyonát ma
gával viszi.

Mint láttuk, nem hiába törte fejét. A 
jövedelemnek fele már kezei között van, 
ki tudja, nem sikerül-e még a másik felét 
is megtartani? 0  rajta bizonynyal nem 
fog múlni.

A táncz és zene folyt. Hol a házi asz- 
szony vig, eleven, szikrázó, ott a vendégek 
is jól érzik magukat, s épen egy heves 
csárdás vége felé haladtak, midőn a belső 
szobákból zaj , a házban kiabálás, lárma 
hallatszék, s a tánczolók közé egy ismeret
len nőalak rohant k i , a herczegné belső 
szobáin keresztül.

A zene megszűnt, a zavar láttára a 
párok megálltak s közcsodálkozással néz
tek a megjelent reszkető alakra, ki alig birt 
lábain állani.

Mari volt. Gazdag haja két hosszú fo
natban omlott végig ruháján. Arcza sá
padt, szemei tétova tekintettel tévedeztek a 
sokaságban, s mégis oly szép volt, minőt e 
társaság még keveset látott.

Alig múlt el egy pillanat a leány be
jövetele óta, midőn a herczegné táncz- és 
haragtól kipirultarczczal sietett leányához.

— Hogy mert ide jönni ? kérdé szik
rázó szemekkel, de elég halkan, tőle. — A 
leány még haloványabb lett, felelni akart, 
de hangja elhalt, s e perczben sötét füst
felhő dűlt ki a belső szobákból, s a házban 
„tüz!“ „tűz!“ kiáltozás hallék. A herczeg
né megérte mindent. Sietve futott befelé, 
mig a vendégek zavarodottan néztek egy
másra, s nehány férfi követé Iiermint.

— Foglaljon helyet! mondá egy kel
lemes, udvarias hang Marinak, s egy ifjú 
széket gördite hozzá, melyre a leány resz
ketve ereszkedék, s hálásan emelé az ifjú
ra nagy sötét szemeit, de a másik percz
ben ijedten kapta le róla, s halovány arcza 
vérpiros lett.

A tüz lármája mind erősebben hang
zott. A vendégek nem távozhattak, az eső 
szakadt odakint, fogataikat későbbre ren-
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delták, s a táraságban a legnagyobb za
var uralkodott.

A tűz Mari szobájában támadt, a kan 
dalló előtti szék és szőnyeg égett, a szobái
ban senki sem volt, s midőn Mari, hálószo
bájából, az erős füst szagra a nappali te
rembe lépett, már alig birt a sötét füst- és 
gőzben a zöld ftiggönyös ajtóig rohanni, 
melyet véletlenül be nem zárva talált.

A férfiak nagy része és az összes házi 
cselédség öntözé a lángokat, mig végre 
megszűnt az égés, s a belső szobák abla
kait kitárva kiereszték a füstöt. Mari egy 
másik szobába ment aludni, a társaság pe
dig újra kezdte a tánczot, s bár a herczeg- 
né észrevehetően lehangolt maradt, — reg
geli négy óráig tartott a vigalom.

IV.
E véletlen eseményt másnap az egész 

város tudta.
Pest e tekintetben még igen nevetsé- ! 

ges és kisszerű. ’Minden ember ismeri egy- j 
mást, tudja egymás élettörténetét, sőt ha 
nem tudja, gondol ki valaki egy csinos 
történetkét, azt mindenki tovább mondja, 
mindenki elhiszi, s igy senkisem maradhat 
ismeretlen , észrevétlen , mindenki egy-egy 
élő regényhős vagy hősné.

A férfiak másnap mind a herczegné 
leányába voltak szerelmesek. A nők e 
percznyi találkozás után vetélytársuknak 
tekinték, kire roszat még csak nem is le- 
hete mondani, mert közelebbről senki sem 
ismerte. Az anyák hangos megjegyzések ál
tal tünteték ki anyai szivöket, erősen kár í  
hoztatva Valmerspergnét, hogy leányát 
kegyetlenül fogva tartja s fiatal éveit oly 
szomorúan elzárva tölteti vele. Szóval min
denki e szép éji tüneményről beszélt, s 
Pándory Victor, a titkos vőlegény, ijedten 
kezdte észrevenni, hogy egyszerre igen is 
sok vetélytársa akadt.

Hát még ha nőm lesz, gondolá, — 
s hogy férji állását egy kissé biztosítsa, 
titokban elmondá egy pár jó barátjának, 
hogy a leányon nincs mit kapni, mert bár 
nagyon szép, de véghetetlen ostoba, s a 
herczegné nem oly megrovandó, mint hi
szik , mert azért nem vitte eddig sehova,

mivel félt, hogy ha ez kisül, leánya hire,
‘ s tán jövője is , oda van; — várt míg eléri 

azon kort, midőn 18 éves leend, mikor a 
leány egészen kifejlik , s azt hivé , akkorra 
tán szellemi tekintetben Mari is nyer még 
valamit.

E hir egykissé lehangolá az elragad
tatást, a jó barátok ismét elmondák jó 
barátaiknak, azok feleségeiknek, kedve
süknek, rokonaiknak, mind titokban, s es
tig az egész város a „szép ostobáról“ be
szélt.

Most már el volt rontva a szegény 
leány hire!

Mit ér a szépség, mondá a közvéle
mény, ha nincs esze! . .

Mit nyer vele ki elveszi ? testet, lélek 
nélkül!

S valóban e tudat végkép lehangolá 
a nagy elragadtatást, melyet Mari megje
lenése előidézett.

A herczegné pedig nem feküdt le a 
vendégek távozta után, mint rendesen szo
kott, hanem erősen tépelődött, mikép le
hetne elejét venni mindazon dolgoknak, 
melyek e véletlen eseményt követni fogják.

A czél, melyből leánya elzárása eredt, 
mint tudjuk, haszonvágy és Mari vagyona 
elvesztésének félelme volt.

Hogy a leány gazdag, az köztudo
mású dolog, melyet maga az öreg Bélay- 
né hiresztelt legjobban; hogy mily szép, 
azt a herczegné látta, s hogy nem ostoba, 
azt ő épen oly jól tudta, mint bárki más, 
a ki csak egyszer is beszélt vele.

A herczegné tehát igen jól tudta, mi
helyt a leány társaságba jár, azonnal ud
varlók , — tán kérők veszik körül. Megle
het , belé szeret valakibe s hirtelen férjhez 
megy, és akkor ő a vagyon jövedelmének 
még azon hatod részét is elveszti, mely 
most annak kezelése jutalmául neki törvé
nyesen jár.

A félelem vitte őt arra, hogy leányát 
ne mutassa senkinek.

Tervet gondolt ki, mely által legalább 
a fele jövedelmet megtarthassa, s föltevé, 
hogy egy oly férjet szemel ki számára, ki
vel a szerződést a jövedelemre nézve már 
előbb megkötheti.



487

De miután arra előre számolt, hogy e 
tettéért egykor vagy a kiszemelt vőlegény, | 
vagy más valaki kérdőre vonja, — régen 
kigondolá a mentséget is, melylyel tettét | 
védelmezni s érvényesíteni fogja.

Mint tudjuk , e terv eddig jól volt ki
gondolva, elkészitve és alkalmazva!

Most azonban a véletlen másként in- 
tézé a dolgokat, mindenki látta, hogy a 
leány egészen kifejlett hajadon, s neki e 
tettéről ezentúl nem pusztán a vőlegény 
ellenében, de az egész társaság előtt kell 
magyarázatot adni.

Czélja ezelőtt az volt, hogy mielőtt a 
leányt valaki látná, Pándory Viktorhoz 
férjhez adja, s a világ már csak mint an
nak nejét ismerje meg.

A férj nem fogja beszélni senkinek 
azt, hogy neje ostoba, ő pedig azon egy i 
ember előtt, kinek számára ama mentséget I 
kigondolá, ki leend mentve.

Most, a bál után, azon törte fejét, mint 
történhetn ',k meg, hogy a leány esküvője 
mielőbb véghez menjen. Tudta, hogy ha
lasztani saját érdekei miatt nem szabad. 
De, — hogyan siettesse ő, Viktort, ki bi- j 
zonynyal követelni fogja, hogy menyasz- 
szonyát előbb már bevezessék a társaságba, | 
mintsem megesküdnék vele? Ekkor meg 
fogja tudni Viktor , hogy a rege, melyet 
róla terjesztett, nem igaz. Keresendi az 
okot, melyből az eredt. Az öreg Bélayné 
szintén erős és figyelmes kém leend a dol
gok állása ellenében, s még egy más le= 
hetőség is marad: hogy a leány a társaság 
ifjai közül másba szeret, és akkor neki 
kényszeríteni, hogy Viktorhoz menjen, 
nem lehet; s az egész szépen kifőzött terv 
végkép dugába dől.

Sokáig föl és alá járt szobájában, mig 
azt nem hallá, hogy a házban mozognak, 
mindenki fölkelt, s ő — még le sem fe
küdt.

Nyolcz óra volt.
Ekkor csengetett; komornáját Mari

hoz küldé, izenve, hogy tiz órakor jőjön át j 
hozzá, s hogy e napon együtt fognak reg- j 
gelizni.........  I

A múlt éji tűznek semmi nyoma töb
bé , a padlót ugyan nem fedi szőnyeg, a 
kandalló eleibe más két széket tettek, de 
az ablakok egész reggelig nyitva voltak, 
s jó fris levegő terjed a szobában, a kam 
dallóban vidáman ég a tűz, s Mari Íróasz
tala előtt ü l, előtte levélpapiros, és elme- 
rülten ir.

„ Édes nagy anyám! “ hangzott a levél.
„A múlt éj ijedségéből némileg ma

gamhoz térve, nem állhatom meg, hogy 
jó nagy anyámat ne tudósítsam ama ve
szély felől, mely unokáját fenyegeté. 
Anyámnál bál volt. Én egy óráig éjfél 
után az érkező vendégeket néztem az abla
kon, s azután hálószobámba menve, haja
mat magam kezdém bontani, mert Bettyt, 
kinek korán kell fölkelni, rég aludni kül- 
dém. S Adél, a nevelőnő is lefeküdt.

„Hajamat bontva, gondolkozám. — 
még mindig előttem lebegtek ama szépen 
öltözött hölgyek , kiket a lépcsőn feljőni 
láttam, midőn a másik szobából erős gőzt, 
s később kiállhatlan füstszagot érzék beto
lulni. Eszembe jutott, hogy a kandallóban 
égve maradt a tűz, s hogy olykor a sző
nyegre kipattan egy szikra, melyet ha hir
telen el nem oltunk, a szőnyeg lángra 
gyúlna.

„A füst mind erősebb Ion, én Adél 
ágyához futva, felköltém őt, de ekkor alul 
az ajtó nyilásán nagy világosságot láték a 
másik szobában elterjedve, s érzém, hogy 
fejem szédülni kezd.

„Akkor tudtam már, hogy tűz van. 
Hirtelen fölszakitva az ajtót, kifutottam, 
oldalt lángolt a szőnyeg, s én az előszo
bába már, a lángokon át, nem mehettem 
volna. A szoba más részére, a zöld függö- 
nyös ajtóhoz futék, bár zárva szokott az 
lenni, megpróbálám, és legnagyobb örö
mömre kinyilt s én befuthaték rajta! — 
Zene, táncz és lárma hangjai üték meg fü
lemet, de nem gondoltam semmivel. Az 
ijedség eszemet vette, s rohanva szaladék 
a kivilágított szobákon végig, mig a táncz- 
terembe értem, hol már alig bírtam az ijed
ségtől lábaimon állani.

V.



„Ekkor anyám jött felém, haragos 
arczczal és hangon kérclé : hogy mer
tem bemenni oda! — Nem tudtam felelni, 
a szó elhalt ajkaimon, anyám haragja job
ban megijesztett mint a bent égd tűz, s a 
belső szoba felé mutatók, — mire d észre 
véve a füstöt, hirtelen oda rohant . . .

„Ekkor egyedül maradtam a sok ide
gen ember között. Gondolja meg nagy 
anyám, egyedül!!

„Hajam lelógott, öltözetem rendben 
volt bár, de milyen lehettem a sok fényes 
hölgy között, kik valamenyien reám néz
tek. Ereztem, hogy szemeim világát kezdi 
elvenni a nagy gyertyafény, fejem zavart 
lett, lábaim reszkettek, s ha valaki hoz
zám nem gördít egy támlányt, tán a föld
re estem volna . . . Tudtam, hogy e szí
vességet meg kell köszönnöm, arra fordi- 
tám fejem, honnét a hang jött mely le
üléssel kinált meg, — s oh nagyanyám,
— milyen arczot láttam és milyen terme
tet! Soha, soha nem is képzeltem, hogy lé
tezhessék ehhez hasonló a földön!

„Fiatal férfi volt a ki mellettem állt, 
magas, barna, halo vány; szemei részvéttel 
függtek rajtam , és hangja oly kedves, sze
líd és vonzó volt midőn hozzám beszélt.

„Nem hasonlított ez a mi őseinkhez, 
nagyanyám. Ne haragudjék érte, kérem,
— de valóban ez ifjú sokkal szebb volt- 
Azoknak a homlokukra nagy üstök log le, 
ennek homloka nyílt, szabad, haja hátra
felé simul s fejét gyűrűkben környezi. 
Amazok oly mereven néznek az emberre, 
ennek szeme lángoló, tekintete lágy, sze- 
lid és megnyerd, ajkait kisded finom ba
jusz környezi, és szakállt csak kétfelol vi
sel, sállát egy kedves, kedves kis gödröcske 
diszesiti.

„Oh nagyanyám, milyen boldogok 
azon hölgyek, kikkel d beszélni és tánczol- 
ni szokott! Én csak egy pillanatra láttam, 
mégis emlékembe oly mélyen véste be ma
gát egész külseje , hogy az életben elfelej
teni tán soha többé nem fo^om!O

„De hátra van most még anyám ha
ragja , reszketek ha majd szobámba lép, 
még eddig soha sem szidott meg, — mint

; rettegek, ha majd újra azon haragot látom 
i arczán, a mit tegnap éjjel.

„Isten áldja meg, nagyanyám. E 
levelet Karolin viszi önnek, ki szegény 
még most is úgy bánik velem, mint mikor 
kisgyermek koromban mellettem volt, s 
irigykedik a nevelonore, ki jelenleg helyét 
pótolja nálamstb.

A fiatal leány összehajtá a levelet és 
csengetett.

— Édes Betty, mondá a belépd leány= 
nak, vigye e levelet Karóimnak. Nagy
anyámnak szól, d ma utána utazik, s e pár 
sort magával viszi.

— Azonnal.
Ekkor belépett a herczegnd komorná- 

ja s átadá az izenetet.
Mari észrevehetően megzavarodott. 

Alig tudta azon pár szót kiejteni a mit any- 
! jának izent, s pontban tízkor, a legnagyobb 

izgatottságban, lépett Adéllal a terembe, 
hol anyja és a reggeli várt reá.

A leány meg volt gydzodve, hogy 
hosszú és szigorú tanítást kell végig hall
gatnia ha anyjával összejön, s meg volt le- 
petve, midőn az, az d kézcsókja után, hom
lokát nyájasan megcsókolá és aggodalom
mal kérdezősködött, ha nem ártott-e meg 
neki az éjjel kiállott ijedség.

E fogadtatás annyira más volt mint a 
mit Mari várt, hogy csodálkozásában alig 
tudott mit felelni. Mintha érezte volna, 
hogy e nyájasság és szokatlan viselet alatt 
valami titok lappang, az egész reggeli alatt 
oly elfogultnak és nyugtalannak érezte 
magát. O anyjával reggelizni vagy ebédek 

* ni csak falun szokott, nyáron át, midőn a 
herczegné egyedül volt, egyébkor, vagy 
városban, sohasem.

Szokatlan és uj volt az egész helyzet, 
melyben hirtelen nem tudta magát föltalál
ni. Bámulva nézé anyja díszes pongyoláját, 
fején az Ízletes fejkötdt, lábán a kisded se
lyem papucsokat, melyek a zsámolyra 
nyújtott lábakat fedék, s szemét az egész 
reggeli alatt lenem vette róla, oly szépnek 
tetszett neki az éji vigalomtól és egyéb iz
gatottságtól kipirult lázas arcz, hogy te
kintetét nem tudta elfordítani róla.

Reggeli végeztével a herczegné tud
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tára adta a nevelőnknek hogy Marival be
széde van. — s az távozott.

Az úrnő felállt, a cabinetbe vonult, s 
Mari, ki azt hivé most következik a szidás, 
félve követte.

— Hogyan tetszett magának, gyer
mekem, a múlt éji vigalom, melyet a ter
mekben látott? kérdé nyájas hangon a nő, 
támlányban foglalva helyet.

— Csak egy perczig láttam, de emlé
kezem, hogy igen szép volt, s bocsánatot 
kell kérnem, anyám, hogy zavarni meré
szeltem azt!

— Semmi, semmi kedvesem. A vélet
len hozta úgy magával, s szerencse, hogy a 
zöld függönyös ajtó nyitva volt.

Mari megindulva nézett reá, e jóságra 
nem számolt, s érzé, hogy igaztalanul félt 
tőle.

— Maga nagy leány már, Mari. Ti- 
zennyolcz éves, ideje hogy a gyermekszo
bát elhagyja és a nevelőnőtől megváljon, 
folytató anyja.

— Szegény Adél, — soliajtá a leány, 
alig tudva örömében és zavarában mit 
mondani.

— Be fogom vezetni ama társaságba I 
melyet tegnap látott, s ezentúl a vendége
ket velem együtt, e termekben fogadandja.

Mari örömében alig tudott helyén 
maradni, tánczolni, ugrálni szeretett volna, 
de anyja komoly szemei kötve tárták.

--  Ha bemegy, szobájában találja azt 
a ruhát, melyet mindjárt ma fel fog venni, 
komornám haját rendbe hozza, s ha izenek, 
át fog jőni hozzám és az estét ide át tölti.

— Igen anyám, mondó felállva Mari, 
s lassan közeledett a herczegnéhez.

— És most menjen haza; Adél már 
tudja mindezt, s beszélhet vele róla.

— Kérem anyám, mondá elfogult és 
érzékeny hangon Mari, nem töröm össze 
ruháját, ha e nagy jóságáért megölelem?

A herczegné mosolyogva hagyó át
ölelni magát, s a szép szőke hajra egy szi
ves csókot nyomott.

Mari siető léptekkel, örömteli arczczal 
hagyta el a szobát.

Az óra délután hármat ütött.
Pándory Viktor nyugtalanul tekinf- 

gete az ajtó felé, s a herczegné, egy albu
mot forgatva kezében, olykor mosolyogva 
nézett reá.

— Szinte látom, hogy lesznek egy
mástól megijedve; mondá.

— Az meglehet, viszonzá az ifjú, s 
élénken fordító fejét az ajtó felé, melyen 
Mari lépett be.

A herczegnő volt az ki megijedt e be
lépéstől, mert nem igy várta ő Mari meg
jelenését.

A legelőször társaságba lépő ifjú vagy 
lány többnyire zavart, ügyetlen és szögle
tes szokott lenni, s ő Marinál erősen számí
tott erre, örült az első zavart feleletek gon
dolatán melyeket az a kérdésekre adni fog, 
s a miket Viktor mind együgyüségének 
rovand föl. De Mari könnyű léptekkel ha
ladt anyja helyéig, Viktornak kissé meg
hajtó magát, s arcza derült, mosolygó és 
elfogulatlan maradt, és fejét beléptekor oly 
emelten, oly nemes uriassággal tartá, mint 
ha idejét örökké emberek között és társa- 
gokban töltötte volna.

— Pándory Viktor! mondá a her
czegné az ifjúra mutatva.

A leány másodszor, s most már kissé 
ismerősebb mosolylyal, hajtámeg magát.

— A múlt éjjel önnek nagy ijedsége 
volt, mondá hozzáfordulva Viktor.

— Magában véve csekélység, s csak 
szokatlanságánál fogva ijesztett meg, és 
végre éjtszaka az ember mindent borzasz
tóbbnak lát mint nappal; viszonzá nevetve 
a lány.

— Mari örül a múlt éji véletlennek, 
mondá a herczegné, mely őt egészen vá
ratlanul bálba és tánczolók közé vará
zsolta.

— Es hogyan tetszett önnek a társa
ság, tartott-e meg emlékében a sok idegen 
arcz közül egy párt ?

— Futólag láttam, s a sok közül va
lóban tán nem ismernék meg többé senkit, 
mondá Mari, de arczát rózsaszínű pir ön- 
té el.

— Sajnálom hogy nem lehettem je
len, ma az eg ŝz város a szép és meglepő
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éji tüneményről beszél, möndá hízelgő han
gon az ifjú.

— Kegyed nem volt itt? kérdé közö
nyösen Mari.

Ekkor belépett a komornyik s gróf 
Tornayt jelenté.

— Nem vagyok hóim! mondá a her- 
czegné. Mari bámulva nézett anyjára, aztán 
Viktorra, s észrevehetőleg elkomolyodék.

Pándory mintegy egész órát töltött a 
nőkkel, s azután fülig szerelmesen tá
vozott.

— Hogyan tetszik e fiatal ember ne
ked Mari ? kérdé a herczegné.

— Egyszeri látás után nem igen Ítél
hetek róla, viszonzá a lány.

A herczegné kezdte észrevenni, hogy 
terve nem megy oly könnyen mint eleve 
gondolá, hogy Marit ő igen kevéssé ismer
te, s hogy a világba vezetéssel egy kissé 
tán el is késett. A leány a gyermek szobá* 
ban mindig úrnő volt a többiek fölött, s 
félt, hogy ama megjelenés, biztos tartás, 
emelt fő, kerekded mozdulatok, belső jelle
mére, erő- és határozottságra mutatnak.

VI.
Két hónap mult el a föntebb leirt ese

mények óta.
A farsang két hét óta tart, de se a 

herczegné se Mari nem vettek még semmi 
mulatságban részt.

Az özvegy Bélayné visszajött Pestre, 
elcsöndesedett, mert Margit megmondta ne
ki hogy világba fog járni, hogy a nevelő
nő elment, s ő mihelyt anyja jobban lesz, 
ki véletlenül két hónap óta betegeskedik — 
azonnal bálba és mulatságokba is bevezet
tetik.

A herczegné, Mari legelső megjelené
se óta, melegebb ruhákba öltözött, egész 
nap nyugvó divánján hevert, csak legköze
lebbi nő ismerőseit fogadá, — Viktoron 
kivül férfit sohasem, a rendes heti mulatsá
gokat megszűnteié, és betegnek állitá 
magát.

E két hónap alatt Mari és Viktor őszin
te jó ismerősökké váltak. Az ifjú napon
ként azon szándékkal jött, hogy szerelmét, 
mely perczről perezre hevesebb lett, meg
vallva, de Mari oly közönyös, oly gyerme- 

í kies Őszinteséggel bánt vele, s a herczegné 
oly élénken ellenzé azt neki, hogy a val
lomás még mindig elmaradt.

A herczegné nem tudta magát elhatá
rozni, mi lenne jobb, ha ő szólna Marival 
az iíju szerelméről, vagy az maga.

Végre egy napon, midőn egyedül vol
tak, e tárgyra vitte a beszélgetést.

— Mari, mondá, szóljon őszintén, mit 
tart Viktor felől, és hogyan tetszik magá
nak az ifjú ?

— Mulatságos, csinos embernek tar
tom, de nem hiszem azt, a mit az emberek 
beszélnek róla!

— Az emberek? kérdé bámulva a 
herczegné, tudván hogy Mari senkivel sem 
szokott összejőni. És mit beszélnek az em
berek ?

A leány kissé habozott, de erőt von 
| magán.

— Hogy anyám szerelmes belé! mon
dá végre hideg vérrel. A nő majdnem ré
mülten ugrott fel helyéről s alig tudott 
uralkodni magán.

— Kitől hallá ezt? kérdé szikrázó 
szemekkel s izgatott hangon.

— Valóban nem tudnám megmonda
ni, pár napja egy névtelen levelet adott át 
Betty, ime itt van, mondá zsebéből elővéve 
s anyjának nyújtva — ebben írják!

A herczegné izgatottan kapta ki ke
zéből a levelet.

Az írásra pillantott, s megsemmisülve 
nézé azt tovább, azt hitte álmodik, — Vik
tor kézírását ismeré fel benne.

Nem tudta hamarjában mit gondoljon.
Nem tudta, megőrült-e Viktor; ily 

egyiigyüséget csak végkép megbolondult 
ember tehetett.

Hogy csakugyan az volt-e, vagy más 
czél lappangott e gyengélkedés! ürügy 
alatt, azt se más, se mi sohasem tudjuk 
meg!

Alig bírta összeszedni magát. Erezte 
hogy forditani kell a dolgon, és most már 
nemcsak Viktor— hanem saját maga érde
kében szólni.

— Badarság, mondá megvető mosoly- 
í lyal dobva a levelet egy asztalra, — az
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emberek nem tudják hogy Viktor miért 
jár ide, s mindenféle találgatásokra adják 
magokat. Viktor nem engem, hanem ma
gát szereti Mari!

- -  Engem? kérdé meglepetve a lány.
— Igen, gyermekem. 0  igen kelle

mes, jó nevű, gazdag és csinos fiatal ember, 
s tegnap megkérte tőlem a kezét.

A leány észrevehető zavarral hallá e 
szavakat:

— E parthiet kár lenne elszalasztani, 
folytatá a n ő ; a fiatal férfi jelenleg oly ke
vés, a társaság fele férjhez menni akaró le
ányokból áll, s oly gazdag és csinos fiatal 
férfi, mint Viktor, válogathat a feleségben.

Mari még mindig nem felelt.
— Aztán maga már tizenkilencz éves, 

s nálunk a leányt, ha huszadik évét meg
haladja, vén leánynak tartják. Es bizon 
lány társai , kikkel majd ha világba jár 
összejön, többnyire szebbek és fiatalabbak 
mint maga édesem, s Viktorhoz mégis 
mind örömmel hozzá menne. Es végre 
mint asszony is mulathat a mennyit akar, 
hisz nálunk a nőknek egyéb dolga sincs. 
Viktor nem fogja korlátozni semmiben, és 
meglehet én már végkép elbetegesedem s 
nem mehetek sehova, és akkor újra nem 
mulathat, s itthon elzárva, unatkozva tölti 
az egész telet.

— Szivesen töltöm! mondá a leány.
— De nem az a leány hivatása hogy 

otthon üljön,most már nem azon időket éljük 
midőn a lovagok sárkányokkal viaskodt ik 
a király kisasszonyokért; jelenleg a király 
kisasszonyok is jól szétnézzenek hogy fér
jet kapjanak, hát még egy magunkféle le
ány. A ki társaságban forog, azt ismerik, 
látják, belészeretnek, de a ki itthon ül, azt 
nem keresi senki.

E szavakra Margit igen sokat felelhe
tett volna; mély tüzű fekete szemeit komo
lyan függeszté anyjára s ajkai párszor 
megmozdultak, tán meg akará kérdezni, 
ki az oka hogy Ő oly sokáig, sőt mostanig 
el volt zárva, de nem szólt — s anyja foly
tató.

— ■ Viktor tán egy félóra múlva itt 
lesz. Az adandó választ készitse el neki 
tetszése szerint, menjen szobájába gyér- |

mekem, s vessen számot szívével, gondolja 
meg szavaimat és határozzon sorsa felől.

Mari szó nélkül állt, fel helyéről és 
hagyta el a szobát.

Pándory és a herczegné között heves 
szóváltás volt e napon.

Az ifjú alig tette be lábát, a nő eléje 
tartá a névtelen levelet, s kérdőre vonta, 
mi czélból irta ezt.

Pándory nevetett . . .
— Tudja, herczegné, hogy én Mari

ba rég óta szerelmes vagyok, a leány von
zalmát , azt hiszem , bírom , — s meg nem 
foghatva az ön késedelmezését, féltékeny- 
nyé akarám őt tenni, s ez által kénysze- 
ritni, hogy kegyed előtt saját magától nyi
latkozzék.

S ön oly biztosnak hiszi Mari vonzal
mát ? kérdé fél gúny-, fél keserűséggel a nő.

— Igen.
— Adja isten, ne csalódjunk , folyta- 

tá nyugtalanul a herczegné; én e nagy 
vonzalmat nem vevém nála észre.

— Kegyed szólt neki ?
— Fél óra múlva megtudjuk a vá=

laszt.
Viktor halovány lett. Vonásain öröm 

és nyugtalanság váltogatta egymást az 
egész idő alatt, s mindketten élénken te- 
kintének az ajtóra, midőn azon Mari be
lépett.

A leány nyugodt és elfogulatlan volt. 
Viktornak épen úgy nyujtá kezét mint 
egyébkor, s a székek egyikén helyet fog
lalt.

Pár közönyös szó váltás után, a her
czegné titkon intett Pándorynak, s fölállt 
és elhagyta a szobát.

— A herczegné . . . kezdé habozva 
és akadozva Viktor.

— Szólt nekem arról, hogy ön meg
kérte kezemet, vágott közbe Mari. E hir 
engem igen meglepett, mert meglehet, hogy 
járatlanságom okozta, de én , megvallom, 
soha sem vettem észre, hogy ön nekem ud
varol , azt hittem, mint jó barát de közö
nyös ember jár a házhoz, s a barátságon 
kivül nem gondol semmire. Anyám fél órai 
időt adott a gondolkozásra, de láthatja ön, 
ez igen kevés arra, hogy egy oly dolog-
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ban — melytől egész jövőnk függ, s mely 
a mellett váratlan és meglepő hir volt — 
határozni tudjunk. Azért határzatom kije
lentéséig pár napi időt kérek. Azt azonban 
kötelesnek érzem magamat megmondani, 
hogy én önt, mint barátomat, becsülöm, de 
szerelemmel szeretni soha sem tudnám. Ne
kem a szerelemről egészen más fogalmaim 
vannak, mintsem azt, a mit ön iránt érzek, 
annak liihetném; s ama pár napi időt is 
csak azon esetre kérem, ha szerelem nél
kül kezemet elfogadni hajlandó, ha nem, 
— úgy e dolog, azt hiszem , be van köz
tünk fejezve.

Az ifjú lángvörös arczczal, zavart ki
fejezéssel állt a nyugodt, komoly leány 
előtt, kit anyja ostobának mondott, s ki e 
pár szóval oly tiszta észt, oly egyenes lel
ket és becsületességet árult el, a mi az ifjút 
nem csak meglepte, de zavarttá és habo- 
zóvá is tévé.

— - Kegyed nem fogja szavaimat rósz 
néven venni Viktor, folytatá Mari, nyája
san kezet nyújtván neki; nem sértés az a 
mit mondtam, csak a véletlenség, mely ne
kem más ízlést adott, mint talán e percz-

ben magam is óhajtanám. Sokszor gon
dolkoztam azon , mért van a természetben 
úgy intézve, hogy a szerelem nem talál
kozik mindenkor kölcsönösen; a világon 
ez által igen sok szerencsétlenség nem tör
ténnék, s ezt most újólag igen sajnálom. 
Hogy milyen lehet az, ha az ember sze
relmet érez valaki iránt, nem tudom; én 
önön kívül még soha nem is beszéltem fér
fival, de hogy nem vagyok önbe szerel
mes, azt bizonyosan hiszem.

Viktor habozott, nem tudta hogyan 
kifejezni azt, a mi, ily nemes szavak ellen
tétéül, érzé, hogy ránézve kissé szégyenitő 
leend. Végre erőt vett magán.

— Mari, mondá hevesen szorítva meg 
a leány kezét, mig arcza ömlengő kifeje
zést nyert, — én annyira szeretem, hogy 
lemondani nem vagyok képes, s ama pár 
napi gondolkozási idő határzatát reszketve 
várom.

-— Csak ezt akartam tudni, viszonzá 
Mari félbe szakitván a tárgyat, és midőn a 
herczegné a szobába lépett, egészen más
ról folyt már a beszéd.

(Folyt, köv.)
BENICZKY-BAJZA LENKE.

M E M E N T O  MORI .

Komor falak közt, bús-rideg magányban 
Buzgó imát mormolnak ajkai;

A néma csendben lázas szivverésit 
És lihegő sohajját hallani:

Meg-megriadva megrázkódik olykor,
Torzult vonásin fájó lelki harcz. . .

— Mit súgsz fülembe csábitó beszédet?
, Gonosz kísértő, távozz! mit zavarsz!

— Es sir — könyörg: — oh hagyj imát rebegnem ! 
Ne vigy, oh isten, kísérteibe engem!

Memento móri!

Úgy fojtja a lég! — El, ki a szabadba!
Fogadj öledbe ifjú kikelet!

— S mint a beteg, ki kórágyát hagyá el, 
Orömrepesve bolyg a táj felett, 

Kéjelgve szívja balzsamillat árját,
Hüs fúvalom leng forró homlokán, 

Köszönti a rét tarka szép virágit, 
Föllelkesíti zengő csalogány . . . .  

Volt, néki is volt egykor ily tavaszsza,
De jaj, virági rég hervadva — aszva . . .

Memento móri!

Úgy fojtja a lég! — Vérzi lelke szárnyát 
A zárda zordon, szűk börtönfala; 

Hányszor sebezte már meg, — önfeledten 
Ha szabadon repülni akara!

Oh szörnyű lét, melyet sivár csalódás 
Örök nagy átka, égő kínja, nyom ! 

Ösvénye czéltalan vadonba tévedt,
Reaiénye dúlva, lelke puszta rom . . . 

Hisz ö örülni, élni—élni vágynék!
De int a végzet — síri rémes árnyék . . . 

Memento móri!

Volt, néki is volt zsönge ifjúsága!
Emlék ! te bűvös, lágy tündéri kéz,

Mi rózsaszínű fátylat szösz elébe, 
lm lelke édes ámulatba vész . . . .

— És zeng szivében a mult, mint a hárfa 
Elhalva rezgő búesudallama.

Talán egy kedves arcz, egy édes álom 
Oh bár örök időkig tartana!

De szőrmezére néz . . .  Ne hagyj el engem ! 
Ne hagyj, oh isten, kisértetbe esnem!

Memento móri!
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Szegény vezeklő, mily hiába küzdesz,
Erős a s z í v ,  nem győzheted le azt:

Ám fojtsad el a forrás bnzogását,
A sziklazáron át kútfőt fakaszt.

— A földi ember boldog gyöngeségit 
Si,ány terehként büszkén eldobád :

Imé föllázad most a megrabolt szív 
S jajgatva kéri eltiport jogát. . .

Mi szörnyű küzdés! . . . Oh ne hagyj el engem, 
Ne hagyj, oh isten, kisértetbe esnem!

Memento móri!

Memento móri! — Meddig tart e kin még ?
A fáradt harczos nyugtot hol talál ? 

Memento móri! — Jöszte drága angyal, 
Takard be sajgó sebjeim — halál!

Emésztő tüzét annyi szenvedésnek
Hüs hantod oltsa, áldva — sirhalom ;

Rémes homályu ez a földi börtön:
Te — enyhe börtön léssz — s lágy nyugalom. 

Memento móri! — Mint üdít, vigasztal 
Ez égi szózat szent, szelíd vigaszszal!

Memento móri!
LEHR ZSIGMOND.

M R S. A R C H I E.

(Vége.)

Mrs. Archie gyorsan elvonult. Azután Pe
nelope néni félretaszitotta a könyvét, maga körül 
bonyolította shawlját és felkölt gyertyájával. De 
mielőtt a teremből kimenne, körül járta a falakat, 
koronkint megtapogatta kezével a deszkázatot, s 
olykor-olykor közelről megvizsgálta a gyertyával 
a fában levő hasadásokat és vonalokat. E szemle 
után ravaszul megrázta fejét, mosolygott magában 
s felment szobájába.

Másnap reggel, a jelenlevők némelyikének 
boszuságára, Mac néni megjelent a reggelinél. 
Az előtti éjjel épen fel akart lépni „egy ülésü sze
kerébe“ (köztudomás szerint némely gonosz unoka- 
öcscse „a Mac néni targonczájának“ nevezte) mi
kor rendkívül éles füleibe hatott Pen néni ama 
jelentésének viszhangja, melylyel tudatá, hogy ö 
bizony ott hál. Mac néni tüstént levette a lábát 
„targonczája“ lépcsőjéről, visszament a házba s 
jelentette Janette néninek, hogy künn olyan hives 
van, hogy tartani kell tőle, megint vissza jön az a 
fogfájása, mely miatt annyit szenvedett ezelőtt tiz 
évvel. Következőleg ö is elfoglalja ez éjszakára a 
glenrigi másik üres hálószobát.

„Ravasz egy fogás volt, édes Mrs, Pen!“ 
monda magában szobájába menet. Ravasz egy fo
gás, de ön feledi, hogy Mac Alisterné, született 
Mac Arthur Sabinával van dolga. Nem rósz gon
dolat volt, engem oly módon előre bocsátani, de 
majd megmutatom én neki, hogy meg akarom tar
tani helyemet Mrs. Archie mellett, a ki nagyon 
előkelő személy s tudom megveti az ő pórias mo
dorát!“ Mig e hősies elszánás erélye ébren tartá, 
Mac néni léptekét hallott a folyosón, s ajtaján ki
tekintve még láthatá a Penelope néni háló fökötője 
hegyét, a mint eltűnt lefelé a lépcsözeten. Ez a 
csekély körülmény a Pen néni vakmerő magavi
seletét a rejtélyesség némi színezetébe öltözteté, 
annyira, hogy ama két óra végével, melynek el- 
tolte után hallatszottak csak a néni léptei felfelé

jőni a lépcsözeten, Mac néni az ujságvágy teljes 
lzát érzé.

Reggel mindazáltal Pen néni pontosan meg
jelent a reggelinél, oly frissen és kellemesen, mint 
egy teljesen kifejlett nagyszerű kártifiol, s legke- 
vésbbé sem látszék megiíletődve a Mac néni rend
kívüli szúró tekintetétől, és a Mac néni szavának 
szerfölött savanyu hangjától. Esős idő talált lenni, 
s Randal bácsi a nappaliban olvasta hírlapjait, 
mig Janette néni az átellenes karszékben egy 
„Keresztyén tökéletesség“ cimü könyvet tanulmá
nyozott. Mari és Rákhel dolgozó asztalaik mellett 
ültek, és reggeli s ebéd között mindegyikök szó
lott vagy hat szót. Mrs. Archie vagy egy óráig 
Mac nénit mulattatta elegáns beszélgetéseivel, azu
tán eléhozott egy regényt, kényelmesen befész
kelte magát egy pamlagra, a körülötte emelkedő 
selyem hullámok keretébe. Letitia annyi dolgot 
talált magának egyébütt, hogy egy huzatában öt 
percznél tovább nem érkezett a nappaliban vesz
tegelni. így hát a két néni szemben ült egymással 
s mindegyik kötött, Mac néni vékony, hideg, kék 
aczél tűkkel, Pen néni pedig pecsétviasz fejű, ké
nyelmes nagy fa tűkkel, melyeket koronkint hóna 
alá dugott és szorgalmas kötése közben hallható- 
lag koczogtatott.

A nap folyamában Mrs. Archie egyszer csak 
letette könyvét az asztalra s kiment a szobából. 
Azután néhány perczczel Penelope néni feltekerte 
a gombolyagját, belétette kis kosarába, melyen 
lyuk volt a gyapot-számára, tűit kötésébe szúrta s 
ö is kiment a szobából.

„Úgy gondolám, Mrs. Archie,“ mondá Pen 
néni az ebédlőbe lépve, „hogy ön kétségkívül ked
ves férjének fog irni egy pár sort; s minthogy ne. 
kém is van egy levelem a postára, ugyanazon kö
vet az önét is elvihetné az enyimmel Cushlake-be.“

Mrs. Archie mélyen el volt merülve a falon
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függő képek vizsgálásába, azonban igy szólt: „Oh 
köszönöm, tüstént irok !“ s kisietett szobájába.

„Mégis csodálatos,“ elmélkedék Pen néni, 
miközben ismét körbe járta a deszkázatot, mint 
egy tábornok szokta szemlélgetni üregeit. „Mégis 
csodálatos, hogy egy új menyecskét olyan magam- 
szerü vén asszonynak kell arra emlékeztetnie, 
hogy írjon a férjének.“

„Az előterem asztalán hagytam,“ monda 
Mrs. Archie, belebegve a nappaliba.

Pen néni ment, hogy levelét letegye a me
nyecske levele mellé. Felvette a Mrs. Archie csi
nos kis levélkéjét, megvizsgálta elül is hátul is, a 
czimezést legalább húszszor elolvasta — „Mac- 
Arthur Archibaldnak,“ igy vala czimezve, „Lon
donba, Brompton, Butterfly Terrace 19.“

Hát aztán, Mrs. Penelope, micsoda különös 
van abban? Hát nem pontos czime e az az ön 
unokaöcscsének, lakásával egyetemben, a hol tar
tózkodik valamikor csak nincs elevenen eltemet
kezve a Temple be? „Oh úgy van,“ feleli Mrs. Pe 
nelope, „de én épen ebben ütközöm meg!“ Azután 
kivesz zsebéből egy levelet — az Archie levelét 
anyjához — kiteríti az asztalon s rábámul az írás
ra, azután meg a szép Ethelind levele boritékán 
levő Írásra. Sohasem volt ennél szebb ellentét. Az 
egyik merész, tiszta, egy kissé szálkás, imitt amott 
egy-egy pajkos kis görbe kanyarintással, épen 
mintha egy mosoly volna ; nagyon is vonatkozó 
Archiera. A másik finom, gyenge, dőlt, csinos, 
épen mint egy fejérbőrü finnyás menyecske kéz
írása, a ki regényeket olvas s kék selyembe meg 
csipkébe öltözik. A Pen ncni kémletének eredmé- 
nye egy szemhunyorintás, s evvel visszamegy kö
téséhez.

„Ugyan mit főz, mit tervei ?“ tünödék Mac 
Alister néni azon este, mikor egyedül vala szobá
jában. „Folytonosan jő-megy s mosolyog magában, 
szemei mindegyre hunyorgatnak, mig keze azokat 
az ostoba nagy tűket csörgeti! Aztán meg azt a 
kedves elegáns teremtést épen úgy tartja szemmel 
mint a macska az egeret. Aztán senki sem veszi 
észre — oh nem bizony, senki! Az a Randal 
épen úgy lehetne vak, mint siket; a mi pedig Ja- 
nette-et illeti, ez a szentek életén meg a Randal 
betegségén kiviil úgy nem ért semmihez, mint a 
ma született gyermek.“

Mig Mac néni, a ki ajtaját szándékosan 
nyitva hagyta volt, igy elmélkedett magában, me
gint hallá a Pen néni halk lépteit elvonulni, épen 
mint a múlt éjjel. Mac néni egyszerre felugrott, 
siettében és ujságvágyában reszketve felöltözött s 
lement a lépcsőkön. Sok setét szobába benyitva, 
végre az ebédlőbe vette útját, a hol Penelope né
nit és Mrs. Archiet együtt látva annyira meg vala 
lepve , hogy görcsös sikoltással egy székbe ro
gyott. Erre Penelope néni megfordult az asztaltól, 
mely mellett állott, csendesen betette az ajtót s 
igy szólt egész nyájassággal:

„Kérem szépen édes Mac néni, csendesedjék

| el. Mrs.Archieésén épenaző kézitáskáját keressük, 
' melyet minden este el szokott veszteni. De azért 

nincs miért fölverjük a házat. Úgy vélem Mrs. 
Archie, ma estére felhagyunk vele.“

A menyecske a deszkázat közelében állott, 
gyertyája egy széken volt mellette. A mint gyer
tyáját fölvette s menni készült, halaványnak s 

| boszusnak látszott.
„Penelope asszony !“ fakadt ki Mac néni,

1 „nem tudom felfogni, mikép tarthatja ön illendő
nek éjszakánként a házban fel s alá kasmatolni s 
az alvókat ágyukból felverni. Persze hogy én e 
részben nem teszek számot — rám itt semmit sem 
hajtanak — de azon bámulok, hogy ön nem szé
gyell fellármázni egy fiatal teremtést, mint ez — 
a ház vendégét — egy — egy“ Itt Mac nénit egy 
pillanatra elfojtotta a méreg. „Mrs. Archie,“ foly- 
tatá nagyon udvariasan, „lesz-e ön oly szives, 
hogy karomat elfogadja, s megengedje szobájába 
vezetnem ? Magam is Mac Arthur lévén, a bátyám 
házában szólhatok a bátyám nevében. Nagyon saj
nálom, hogy ön éji nyugalmát ekkép megzavarták.“ 

Ez kétség kívül némi mutatvány volt ama 
dictio stiljából, melyet Mac néni használni szo
kott volt „az ő ifjúságában Dublinban.“ Mrs. Ar
chie kegyteljesen és bátortalanul elfogadta az 
ajánlott protectiót, és Pen néni egyedül maradt 
az ebédlőben gyertyája mellett mosolyogva.

„Szentül hiszem,“ mondá Mac néni, a mint 
másod ízben készült lefeküdni, „hiszem, hogy az 
a babonás esztelen asszony megint elkezdte régi 
ostobaságait arról a kincsről. Hogy is ne, kincs ! 
Mintha bizony nálánál okosabb emberek régóta 
meg nem találták volna, azaz, ha lett volna! 
Mintha bizony a Mac-Arthurok saját ügyeiket job
ban nem értenék, mint bárki más! Oh, ezt főzi, 
ezt tervejgeti hát! S a fejemet merném rátenni, 
hogy azt a kedves Mrs. Archiet körmei közé 
akarja csalogatni vagy erőszakolni. Egy vagy 
más dologban az ő segítségére van szüksége. Tán 
Archiera való befolyását akarja felhasználni, hogy 
lerontássá a házat. Mi egyéb vihette volna öt s 
vele együtt Mrs. Archiet egymásután két éjtsza- 
ka az ebédlőbe? De igazi Mac-Arthurral van dol
ga, ez majd napfényre hozza az ő ármányait. Oh 
a fejemet merném rátenni.“

Mit, Mac néni! a fejét? merev fökötöstül, 
Mac-Arthur orrostul, lesimitott előhajastul és min
denestül ! Vigyázzon Mac néni! S pedig ráadásul 
még két kezét is ráteszi, ha láthatja vala Penelope 
nénit abban a perczben, a mint ott állott moso- 
lyogva egy nyeles éles műszer felett, melyet a szé
kek között talált volt, a tájon , a hol Mrs. Archie 
állott volt a deszkázat közelében.

II.
Eljött a második nap, azonban egyik néni 

se mutatta legkisebb jelét is, hogy vissza akarna 
térni városi lakába Cushlake-be; Pen néni ott 
maradt s Mac néni is ott maradt.
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„Oh! persze, hogy levelet várok ma,“ ha- 
bará Mrs. Archie eg} kérdésre, melyet a reggeli
nél tett válaki.

Pen némi azon reggel nem sokat ült a nap
paliban, s történetesen úgy esett, hogy a leveles 
táska az ö kezébe került legelőbb, Ö meg felvitte 
a maga szobájába. Hogy ide érkezte után mit rni- 
velt, tartok tőle, az olvasó megbotránkozik ha 
megtudja. Egy levelet talált unokaöcscse kézírá
sával, czimezve „Mrs. Mac Arthur Archibaldnak. 
Antrim grófság. Cushlake. Glenrig.“ Ezt a leve
let egy tál melegvíz fölibe tartotta s könyüszerrel 
felbontotta. Azután kivette a borítékból a belézár- 
tat s olvasni kezdette. Olvasás után egy mosoly 
árasztotta el a Penelope néni kerek arczát — olyan 
széles mosoly, hogy némely ember, ha látja, azt 
következteti: a Pen néni lábaihoz egy koronát, 
vagy legalább is valami nagy kincset kellett hogy 
tegyenek. Elvégezvén az olvasást, a levelet egész 
hidegvérrel bezárta egy szekrénybe, s egy levél 
tiszta papirt összehajtogatván, betette helyette a 
borítékba. Azután leült, egy levelet irt, Londonba 
a Temple-be czimezte s maga kivitte és elküldte 
Cushlake-be a postával; miután mindezeket elvé
gezte, a levéltáskát bevitte a nappali szobába.

Mrs. Archie szobájába vonult, hogy levelét 
elolvassa. Visszatértekor Penelope néni kérdezte : 
jól van-e Archie? „Oh jól ! biztositá Ethelind, mi
közben piperéi közé újra elfészkelte magát re
gényével. „Oh jól, nagyon jól, igazán nagyon
jól!“

„Archie sokkal jobban kezd írni, mint eze
lőtt irt,“ jegyzé meg Rákhel, felvéve a levélbori- 
tékot a mit Mrs. Archie fitogatásból az asztalon 
hagyott volt. „Eznincs úgy elhányva-vetve, amint 
ő szokott volt írni; nagyon szép és csinos.“ A 
menyecske arcza pirosabb lön egy árnyalattal, és 
Penelope néni mosolygott, de senki sem válaszola 
a Rákhel megjegyzésére.

Három éj tölt el, ez alatt Mrs. Archie-nak egy
szer sem volt alkalma lejőni éjfélután kézitáskája 
keresésére, s a két néni hálófökötősen szabadon 
csatangolhatott a házban, s kénye kedve szerint ősz 
szeütközhetett gyertyáival a setét szobákban. De a 
negyedik éjjel, épen mikor Pen néni fürtéit pa
pírba tekergette, egy csattanást hallott az ajtaján, 
s úgy találta hogy be van zárva. Mihelyt erről 
meggyőződött, leült a legközelebbi székre s jóízű 
kaczajra fakadt. „Felséges!“ kiálta szemeit töröl
ve, „igazán felségesen megy. Ön, édes Mrs. Ar
chie , ravaszabb egy nő, mint ónról feltettem 
volna!“

Mac Aliszter néni, a ki hasonlag bezárva 
találta ajtaját, nem volt ily szeretetre méltó mikor 
felfedezé,hanem dühöngvejárt körül szobájában ah 
nak az alacsony származású miveletlen ravasz asz- 
szonynak szemtelenségén, merészségén. De csak 
azért is vele fog lenni, fogadta hogy úgy lesz. Időt 
enged neki, hanem aztán a végin teszi csúffá. Más 
kulcsot csináltat az ajtóhoz s holnap éjjel legtit

kosabb működései között lepi meg. Mikor végre 
Mac néni párnái között keresett vigaszt, álmában 
Penelope nénit látta olasz parasztnak öltözve, 
drágakövekkel rakva, a mint ellovagolt Glenvig- 
böl egy falka rabló kiséretében, kik közül mind
egyik egy-egy láda aranyat vitt maga előtt a nye
regben. Mi pedig nagyon is erötelen kifejezést 
használnánk, ha azt mondanók, hogy másnap reg
gel Mac néni minden tekintetével egy- egy gyilkot 
szórt Pen nénire. Lándzsák, hajtó-dárdák sem 
fejeznék ki kelölleg azokat a szúrós tekinteteket, 
melyekre őt méltatta.

Azon nap, a mint az előterembe lement, 
Penelope néni egy második csinos levélkét látott 
feltünöleg heverni a terem asztalán ; a levél promp
tomba Butterfly Terrace-ra volt czimezve. És most 
borzadj ismét, erényes olvasó, mert a gonosz Pen 
néni felvette a levelet s zsebébe dugta. Azután 
elolvasta szobájában, s a levél soha sem ment el 
Glenrigből. E műtét után a nappaliba visszamenve 
hallá, hogy Mrs. Archie egy második levelet ka
pott a férjétől, melyben azt írja , hogy jó darab 
ideig teljes lehetlen Glenrigbe mennie, neje rög
tön induljon vissza Londonba. Majd a hosszú 
szünidőn együtt lemennek huzamosabb időre; ad
dig kénytelen elhalasztani az egészet; Mrs. Archie 
pedig, mint afféle engedelmes és szerető nő, rend
kívül szorongott, hogy minden késedelem nélkül 
elindulhasson; egyúttal legmélyebb fájdalmát 
nyilvánitá, hogy ily rövid időre vala szabva az ö 
szeretett férje szüleinél való látogatása, melynek 
gyönyöreiért örök hálára köteles. Pen néni a szo
bába bemenve leült, csendesen horgonyt vetve a 
szelíd bánkodás és rábeszélés ama viharában, 
mely a Mrs. Archie kijelentésére keletkezett, mely
ben férje ura rendeletét és saját eltökélését tu
daté. Mac Alister néni hatalmasan kérlelte s uno- 
kaöcscsét fennhangon kárhoztatta. Randal bácsi 
meg Janette néni, noha nem igen szerették czifra 
menyüket, mégis imádott fiók kedvéért megkísér
tették jó szivökkel elhitetni, hogy búsulnak elme
netelén. Mari és Rákhel semmit se szólott, hanem 
hát náluk épen ez volt legszokottabb módja az 
érzelem kifejezésének.

.,Nos, nos, Penelope,“ monda a szelíd kis 
Mrs. Janette, „ha már csakugyan el akar menni, 
ezer szerencse, hogy ma estére hívtuk meg jó 
embereinket. Mielőtt elmenne, adunk legalább 
egy kis falusi mulatságot.“

Erre Penelope néni bólintott és helyeslőleg 
mosolygott kötése felett, Mrs. Archie pedig nyug
talanul fészkelődött a pamlagon, s regénye megöl 
feszült figyelemmel nézte Pen nénit az ö halvány 
kékes zöld szemeivel. Pen néni mégis folyvást az 
ablaknál ült, kötése szemeit számlálta, szemei 
össze voltak húzódva a napfényben, s széles ar- 
czán megelégedés és jókedv tanyázott. Ezután 
Mrs. Archie nem sokat mulatott azon napon a 
nappali szobában , el lévén foglalva bőröndjei pa
kolásával s esteli öltözete készítésével.
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Mert azon éjjel mulatság akar lenni Glen- 
rigben. Nem afféle mostani falusi bál, melyben 
tizenegy órakor kezdődik a táncz, s a legköze
lebbi városból vasúton érkezik meg a zenész, 
hogy polkákat s mazurkákat játszszék; hanem amo
lyan régi divatu falusi mulatság, hova az éltesebb 
matrónák tisztes szabású és jól conservált selyem 
vagy atlasz köntöseikben érkeznek meg s olyan 
főkötőket viselnek, melyeket csipke zsebkendőik
be gondosan bégombostüzve hoztak e l ; olyan fa
lusi mulatság, melyben a fiatal leány egy magas- 
nyakú fejér mousseline köntösben s hajába tű
zött rózsával teljesen felöltözettnek hiszi magát, 
az első tánczra szegődött tánczosa pedig kömé
nyes kalácscsal kínálja meg arról a kerek asztal
ról , melyen thea készül a társaság számára, és a 
mely mulatságban az éltesebb nők csevegéseik 
közben forró puncscsal kenik a torkukat s poha
raikat több ízben visszaküldik még egy kicsi 
czukorért.

Az est eljött, és a nappali szoba megtölt 
igazi vig társasággal. A leányok a Janette néni 
szobájában kötötték fel szalagos czipöiket s simí
tották meg hajukat, azután csoportosan jöttek le 
a nappaliba ; az idős asszonyok , miután feltették 
főkötőiket, nehány perezre összedugták a fejőket, 
azután követték a leányokat. Az ifjak székeket 
raktak a leányoknak, kérdezték tőlök: hogy esett 
a kocsizás ? nem hültek-e meg ? remélték, hogy a 
Miss Anniéek csomagját szerencsésen meghozta a 
posta, meg hogy Kati hugunk meg volt elé
gedve ama szalag színével, melyet tegnap vá
lasztottak a városban. Mari és Rákhel nagyon 
csinosak voltak lilaszin selyem köntösükből ki
kandikáló fejér vállaikkal, Letitia pedig szokás 
szerint theát készített fejér mousselinejében és 
kedvencz kláris gyöngyével. De valaki szól hoz
zá, s arcza elpirul és ö vígan nevet. Az a gyer
mek, a melyik a madár után fut, hogy sót tegyen 
a farkára, épen olyan bölcs , mint az, a ki Letitiá- 
tól azt várja, hogy érzelegjen. Ezután bejön Mrs. 
Archie ezüst csillagos kék krepp felhőben, szép 
fiirtei közé tekert gyöngyökkel, és a falusi leá
nyok, egyszerű öltözetükben, a bámulás meglepe
tésével néznek rá, a mint egy székhez lebeg s bele 
egyezik, hogy egy findzsa theát adjanak neki.

Ezután megkezdődik a tréfa s hatalmas jó 
kedvvel foly , Letitia vigabban tánczol mint akár
k i , csak Pen néni kapta egyszer rajta, hogy sze
mei bágyadtan méláztak a távolba. De hát ez ki
nek volt szégyenére ? Aztán annak a Pen néni
nek is mindig leskelödni kell valaki után. Pedig 
maga Pen néni sem kerülte ki a birálatot azon 
este 5 mert Mac néni soha sem bocsátott meg neki 
azért a falusi tánezért, melybe részt venni kedve 
kerekedett volt. Egy olyan éltes asszony mint ő. 
P ih! nagyon is nevetséges volt az egész!

Az est lefolyt s következett a vacsora , tál- 
czákon hordozták szét s kinek-kinek ülőhelyéhez 
vitték , mint a theát. Mrs. Archie, mihelyt elköl

tötte vacsoráját, ülését egyszer, kétszer, három- 
szór megváltoztatta, s mindannyiszor közelebb 
húzódott az ajtóhoz, persze hogy csak a nagy me
leg miatt, végre kisuhant a szobából mig Pen 
néni egy csibe-szárnynyal bibelődött, s rokon- 
szenvvel hallgatta egyik szomszédja házi bajait, a 
kinek szolgálója azt a hallatlan arczátlanságot 
követte el, hogy férjhez merészelt menni, „ügy 
volt biz’ a, vasárnap reggel elment hazulról, olyan 
megérczesedett szemtelen arczczal, a mint csak 
képzelheti kegyed, s gyűrűs ujjal jött haza!“ Pen 
néni várt, mig csibeszárnyát és vigasztalói tisztét 
elvégezte, azután elküldte tányérát, lerázta a 
morzsákat aranyvirágos barna köntöséről s ki
ment a nappaliból.

Az előterem ki volt világítva , de a túlsó 
végén levő ebédlőt setéiben feledték volt. Ide for- 
ditá Pen néni lépteit, gyertyát sem vitt magával. 
Zaj nélkül belépve, némi négyszegű fényt vett 
észre, melynek sugarai a legtávolabbi deszkázat 
megöl özönlettek. A setét falak mellett nagyon 
csendesen épen addig a helyig csúszott, s látá a 
szép Ethelindet a mint ott térdelt valami láda
féle előtt, egy fali szekrénynek vagy titkos folyo
sónak látszó helyiségben. Őrjöngve hányt vetett a 
láda — vagy bármi lett legyen —- tartalma kö
zött. S Pen néni hallhatá dühösén lihegő pusz- 
mogását, mig a penészes holmik között turkált, 
azt azonban a mit keresett, nem találta.

„Utoljára is semmi!“ nyögé ; „semmi, csak 
egy ócska kalácsos kosár, két sótartc , meg egy 
avatag haszontalon sárga atlasz köntös !“

Pen néni reszketett nevettében, azonban ki- 
nyujtá kezét, a táblát helyére taszitá s ezzel a 
nyílást bezárta kívülről.

Ezután elment ez a kegyetlen Pen néni, 
még az ebédlő ajtaját is bezárta a mint kilépett 
belőle. „Valahára szépen kalitkába kerültél,“ 
monda: „most már ha Archie meg nem csal, ö is 
itt lesz nehány perez alatt!“

A táncz és beszélgetés nesze között senki 
sem hallotta a nappaliban, hogy egy szekér haj
tott az ajtó elibe; s mikor „Mr. Archie, hogy az 
isten áldja meg az ő szép orczáját!“ felső kabát
jával , shawljával és úti táskájával berohant az 
előterembe, Bridget minden illemet feledve ösz- 
szecsapta kezét s a nappaliba akart rohanni ez 
újsággal. De Archie azt mondta: „Ne zavard meg 
a tánezot Bridget. Örülök rajta, hogy semmi baj 
sincs. Felmegyek, lerakom ezeket s azután meg
lepem őket. Adj egy gyertyát.“

így hát , a Pen néni végetlen megelégedé
sére és rajta kívül mindenki bámulására, a táncz 
közepén megnyílott az ajtó s Archie ügyvéd be
lépett rajta. A szobát inkább öröm-rivalgás , mint 
üdvözlő moraj öltötte e l, s Janette néni annyira 
megfeledkezett magáról , hogy a vendégek szeme 
láttára fia karjaiba borult.

„Lelkemre, ez nagyon gyönyörű,“ monda 
Archie, midőn a köszöntgetések elvégződtével
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apja karosszéke mellé leülve körülnézett a társa- | 
ságon; de ez a körültekintés kissé nyugtalanocs- 
ka volt, mintha egy eddig nem látott arczot kere- i 
sett volna. „Nagyon gyönyörű, hogy az ember 
hazaérkeztekor egyszerre annyi jó emberét lát
hatja.“

„De Archie öcsém, hát te azt sem kérded, 
hol a feleséged?“ mondá Pen néni ravaszul.

„Ki hol van?“ kérdé Archie, bámészkodó 
arczczal fordulva Pen nénihez.

„A feleséged.“
„Oh menjen már Pen néni, ön látom most is 

olyan gonosz , mint máskor! No de semmi, elébb 
utóbb úgy is kiderül az egész.“

„Archie öcsém, én nem tréfálok. Azt kér- 
dém , miért nem tudakozódd a feleséged után ?“

„Úgy van, persze, a feleséged után,“ monda 
az öreg Randal.

„Oh úgy van, édes Archiem, a feleséged, 
hisz tudod !“ monda Janette néni idegesen tekint
ve fia szemébe. Az Archie zavarteljes szemei a 
körülette levő tudakozódó arczok csoportjait vizs- 
gálgatták, azt kezdé hinni, hogy tréfát űznek vele 
s valamennyien szövetkeztek ellene. Pen néni se
gítségére kelt.

„Nézz ide csak,“ monda 5 „Archie, te irtad-e 
ezt a levelet?“

Letitia mindezek alatt egy függöny megett 
állott, senkitől sem látva, s ujjaival az ablaktáblá
kon dobolt. Félbehagyta a dobolást.

Archie elvette a levelet, melyet Pen néni 
nyújtott neki, s megnézte. Azután egyszer, két
szer , s még egyszer és meg még egyszer hahotá- 
zott, oly vígan és oly csengő hangon, hogy aka- 
ratjok ellenére is rágyújtottak valamennyien.

„Nem, meg mernék eskünni rá, hogy soha 
se írtam !“ monda, mihelyt szóhoz jöhetett.

„llát nem a te írásod?“
„Lelkemre, nagyon hasonlít hozzá. Leg

alább nagyon hasonlít ahhoz , a mit én írnék, ha 
ki akarnék tenni magamért.“

„No tehát,“ monda Pen néni, a ki úgy lát- 
szék a család részéről magára vette volt a szóvi- 
vöséget, „velünk e következő okok hitették el, 
hogy megházasodtál: először ama becses levél a 
kezedben; másodszor, a nő megérkezése; har
madszor, az ö rnegjötte óta a közöttetek rendes 
folyamatban levő levelezés.“

Archie kinyújtotta balkezét. „Lesz-e az 
urak közül valaki olyan szives , hogy adjon ne
kem egy csípést?“

„Egy csipet íobákot?“ kérdé egy zömök 
kis úri ember, szelenczéjét elő véve. „Nem,“ mon
da nevetve.Archie, „egy csípést a bőrömre, hogy 
ébren létemről megbizonyosodjam.“ Miután ezt a 
szívességet egyikök megtevé, Archie neki türkö- 
zött beszédet tartani, a mi tanult mestersége lé
vén, feltehetjük róla, hogy nem sok bajába került.

„Bocsánatot kérek,“ monda „hogy nyilvá
níthassam e nemes társaság előtt, hogy én nem

j vagyok házas, se pedig ismeretségem nem volt 
; oly növel, a ki az „Ethelind“ regényes kereszt- 
! névnek örvend. Most értem már , miért irta ne

kem Penelope néni, hogy nyakra főre jöjjek haza, 
miből azt következtettem , hogy önök mindnyájan 
meghaltak , vagy legalább is a ház omlott össze; 
azt is gyanítom, miért akarta a néni oly sürgősen 
és részletezve tudni minden szokásomat a haza 
küldendő leveleim postára-tételére vonatkozólag, 
úgy szintén annyit, a mennyit lehet, az én brorn- 
ptoni szállásolnom levő cselédségről. Ha ez de 
rithet némi világot erre az ügyre, megmondom, 
hogy Glenrigbe szóló leveleimet este szoktam volt 
megírni Bromptonban s a szolgáló számára az 
asztalon hagyni, a ki helyett, mint értesültem, egy 
szolgálatkész tejárus vitte el s tette postára min
den reggel. A cselédségről nagyon keveset mond
hatok. Ezelőtt körülbelül egy hónappal egy meg
lehetős csinos külsejű, szőke hajú leány szolgált 
körülöttem; de én nem igen kedveltem, mivel 
nem egyszer kelle gyanitnom, hogy írásaim kö
zött kutat. Ez a leány elhagyta szolgálatját s más 
jött helyébe, a ki ellen soha sem volt okom pa
naszkodni. De mégis különös volt, hogy tegnap
előtt este, mikor azt mondtam neki: i'eggel korán 
költsenek fel, mert Irlandba kell indulnom, ijed
tében elhullatta papucsaimat s kifutott a szobából. 
Másnap reggel, mikor induló félben voltam, házi 
asszonyom nagy zavarban volt, mivel Sára hirte
len eltűnt a háztól s vissza sem jött többé.“

„Úgy hiszem, annál jobbat sem tehetett!“ 
monda Pen néni. Azután a maga részéről ö is tar
tott egy beszédet, melyet több ízben félbeszakasz- 
tott a nevetés miatt s ilyenkor erélyesen rázogatta 
virító fökötöjét; egész diadallal értesité a társa
ságot , hogy ö az úgynevezett Mrs. Archieban 
mindjárt eleintén ráismert hajdani védenezére, An
derson Bessie-re, a vén Náni unokájára, a ki tud
ta a gyanitott kincs rejtekhelyét; továbbá, hogy 
a vén Náni kérkedései, a Bessie ravaszsága és 
kapzsisága eszébe jutván, könnyen kitalálta ez 
alakoskodás indokát; úgy szintén megemlékezvén 
arról a tényről is, miszerint ez előtt tiz évvel Bes- 
siet azért küldték volt el gyalázattal Glenrigből, 
mert hamis levelet készített, a tőle megkísértett 
és félig-meddig sikerült rászedésen sem csodálko
zott igen nagyon. Azután elbeszélte éji kalandjait 
a szép Ethelinddel s végül elolvasott két levelet. 
Az egyik ez volt:

Édes Bessie! Itt minden jól megy. M. A. szokott 
módja szerint él. Vettem leveledet s szokás sze
rint elégettem. M. A. az édes anyjának szóló 
levelet adott a kezembe , hogy tegyem a pos
tára , ezt is elégettem az egyezés szerint. Re
mélem minden jól fog menni. El ne feledj ne
kem levélboritékot küldeni. A vén S— nyug
talankodni kezd a pénzért. Hű barátnéd

Green Sára.

Ezt a levelet közfelkiáltás üdvözölte. Ez 
alatt Mac néni zöldült, sárgult. Archie majd meg-
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halt nevettében , Kandal bácsi egész erejéből fii- 1 
lelt; Janette néni nagyszerű meglepetésében még 
reményét is elvesztette, hogy valaha megérthesse 
az egész dolgot; Mari meg Rákhel erőlködtek, 
hogy megértsék ; Letitia még mindig láthatatlan 
vala. Pen néni előállott a másik levéllel.

Édes S á ri! Miért küldtel nekem egy levél tiszta 
papirt? Tudói mily szorongva várom az újsá
got. írj hamar s tudósíts , hogy mi történik. A 
két vén néni még mindig itt van , meglehetős 
alkalmatlanok. Arra nem számítottam volt, 
hogy velők, is legyen bajom. Egyikök éjjel kém
kedve jár fel s alá a házban, s tudom , hogy 
gyanakszik rám. A másik szintannyira szem
mel tartja ez t, mint ez engemet. A múlt éjjel 
mind a két nénit bezártam volt s nekem sza
bad mezőm nyílott. Az ebédlő szélső oldalán 
egy tábla deszkázat hátra-tolható, a mint nagy
mama mondta volt. Azon kell lennem, hogy 
innen mennél hamarább szabaduljak. Nem 
mondhatom meg , hogy mit fogok találni. Ide 
zárom a levélboritékokat. A kevésbbé gondosan 
Írottat használd legelébb. Jól vigyázz s el ne 
feledd ezt elégetni.

Anderson Bessie.
„Minthogy a gyanakodó vén néne én talál

tam lenni,1' monda Pen néni, mialatt az iratot szin- 
leges ünnepélyességgel összehajtogatá, „ezeket a 
leveleket elcsentem , és az utóbbiban találtam e 
levélboritékokat elkészitve a végre, hogy magok
ba fogadják azon leveleket, melyeket Miss Bes- 
sie-nek az ö önzéstelen barátnéjától Miss Green- 
töl kellett volna kapnia. Ma este odavetettem volt 
neki, hogy unokaöcsémnek holnap estig meg kell 
érkeznie, s úgy vélem ez siettette egy kissé indu
lását. Most pedig úgy hiszem, az egész dologgal 
meglehetősen tisztában vagyunk.“

Ekkor Mac néni, mivel hihetőleg újra visz- 
szakapta azt a fogfájást, mely miatt annyit szen
vedett volt ezelőtt tiz évvel, felugrott s kiment a 
szobából. A nappali szobát hasiló sikoltások és 
kaczagások csendesülte után Pen néni ment, hogy 
a szép Ethelindet kibocsássa börtönéből. De hó ! 
A madár elröpült! E tényen Pen néni se nem bá- 

I múlt, se nem boszankodott. A kék krepp köntöst, 
meg sok más egyebeket (hihetőleg a vén S— pén
ze árát) megtalálták később a szobájában ; de Mrs. 
Archiet egy glenrigi lakos sem látt# többé. soha. Az 
estét falusi vig táncz zárta be, Letitia és Archie 
lévén a vezértánczosok ; s minthogy Mac néni el
ment volt az ő „targonczáján,“ Penelope néni is 
úgy tett. Még csak azt kell megmondanunk, hogy 
más nap Letitia bebújván a csodás rejtek-szek- 
rénybe, megnézni hogy micsoda hely lehet az, ne
vetve kihúzta az ócska sárga atlasz köntöst. Ez a 
köntös szerfelett nehéz és vastag talált lenni, s a 
mint felhasitották , úgy találták, hogy a béllés és 
az atlasz között meg volt töltve nagy mennyiségű, 
ódon foglalásu értékes drágakövekkel s meglehe
tős halmaz jóféle aranyokkal.

A cushlake-i templomban egy kőlemez fedi 
a jó öreg Randalt — „Es az ő nejét Janettet.“ A 
két néni „bevégezvén háborúzásaikat“, tőszoru- 
szédjában alszik. Marinak és Rákhelnek nagy 
fiaik és leányaik vannak. Letitia és Archie pedig, 
mikor nyárára Glenrigbe jönek, elbeszélik gyer
mekeiknek azt a vig történetet arról a ravasz Bes- 
sieről, a kin oly jóizüt nevettek és a ki számukra 
fölfedezte a csodáson elrejtett szekrényt.

Angolból :

M E Y E R B E E R  J A K A B .
II.

Weber fenebbi levele szerint a Crociatonak 
Triesztben kellett volna először színre jőni, de ez 
Velenczében történt, s oly nagy sikerrel, hogy 
Meyerbeert játék végén a közönség tapsai közt 
megkoronázták. —■ Crcciato hire Párisba is elment 
s Larochefoucauld, a nagy operaház igazgatója, 
meghívta Meyerbeert, hogy ez uj müvét maga sze
mélyesen tanitsa be. — A modern Babylonban, 
Rossini diadalmenetei daczára, Meyerbeer határta
lan tetszésben részesült, holott még ekkor a Croci- 
ato szerzőjében senki sem gyanította Ördög Robert 
s a Hugenották szerzőjét. — Sőt sokan Crociatót 
hattyúdalának vélték, s e gyanitásra az adhatott 
alkalmat, hogy huzamos időn át semmit sem dol
gozott, s elvonúltan élt. — De az időre esik házas
sága (1827) s két gyermekének elvesztése, mely 
körülmények miatt a művészt az ember háttérbe 
szorította. — 18£0 júliusa vége felé tette az utolsó 
tollvonást Ördög Roberten s adta át a nagy opera 
igazgatóságának. E közben a forradalom is kiütvén,

fonalszálai elhálózták a művészeket is. Az opera 
igazgatósága megváltozott, s Meyerbeer rendkí
vüli kegyelemnek tarthatta, ha Róbertét annyira 
méltatják, hogy színre kerüljön. — A próbák alatt 
többen a modern müitészek közül rósz sikert Ígér
tek Robertnek, s okokkal támogatták állításaikat. 
Erre a kétségbeesett bérlő Fetis-hez szaladt, hogy 
szintén kihallgassa véleményét. „Legyen ön jó 
reménynyel, vigasztalta az, s higye el, az ég nem 
elég tág a műnek.“ Fétis jóslata betüszerint telje
sedett. Robert adatása napja kitörölhetlen betűk
kel van megírva az operaház évkönyvében, s csak 
ekkor jött fel Meyerbeer csillaga. — Ritkán csi
nált egy dalmű olyan nagy zajt, s ritkán jutott oly 
népszerűségre. 1842-ben Robert már 200 eőladást 
ért a párisi színpadon, s minden újabb eöladását 
9—10 ezer frankra lehetett számitni. — Ördög 
Róbertét lefordították német, angol, olasz, holland, 
orosz, lengyel, dán s magyar nyelvre, s mindenütt, 
sőt Algírban s Mexicóban is nagy hatást okozott. 
— Ez operával kezdődik Meyerbeer független 
művészi önállósága. — Azonban épen szerző szü
lővárosában — Berlinben — Ördög Róbertét úgy
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fogadták mint valódi ördögöt, s minden szögleten 
tömjént gyújtottak ez ördög elűzésére. Erre vonat
kozólag egy müítész a lipcsei Alg. Mus. Zeitung
ban következő birálatot ir. „Ördög Robert a zene- 
világban korszakot képez, ha korszak alatt nyil
vános botrányt kell értenünk, midőn t. i. egy ke
resztyén német városban, a valódi jó izlés fész
kében, ilyen mü kerülhet szinre.“ Itt aztán kikapja 
a magáét Seribe, s megint Meyerbeerre kerül a 
sor : „De minő ördög ez a félig kénkőben félig 
szirupban főzött Robert! minő ivadéka Lucifernek 
az a semmit akaró, semmit tevő, tehetlen, semmit 
mondó Robert! hol a cselekvény ? hol az érdekes ? 
mit akar az a normann paraszt? mit jelent az az 
örök zöldág, melyből sem a szövég-irónak sem a 
zeneköltőnek nem lehet koszorút kötni ? mi az a
zárda-rom s apáczái ? hisz csak nem ............ “ S
alább megint: „A nélkül hogy katholikusok len
nénk, elég vallásos érzelmünk van arra, hogy ama 
zárdái jelenet fellázítsa jobb érzésünket. Mi közöm 
nekem a vallással — igy szói Meyerbeer ur — ha 
szinpadon vagyok ? De mi erre egyszerűen igy 
válaszolunk : ne a vallást tiszteld ! hanem a mü 
vészetet!“ — stb. stb.

Azonban a párisi nagy opera igazgatója, az 
előbbi sorok daczára, a nagy pápista városban, 
merészkedett szerződni Meyerbeerrel, a Hugenot
ták végett. — Az igazgatóság, hogy e dalművet 
magának biztosítsa, s Meyerbeer is a hosszas dol
gozással el ne késsék, szerződésileg 30 ezer frank 
kárpótlást kötött ki. Meyerbeer csakugyan elké
sett, s midőn 6 hónap idő hosszabbitást kért, a 
kérlelhetlen igazgatóság mit sem akart erről tudni, 
s lefizettette a 30 ezer frankot. De alig hogy e 
történt, a közönség gyérülni kezdett, s a baj orvos
latára nem volt más mód, mint Meyerbeernek a 
30 ezer frankot visszaadni. — Ezután jöttek színre 
a Hugenották 1836 márczius havában. Itt megint 
télre kezdtek verni Meyerbeer üldözésére minden 
katholikus s protestáns harangot; azzal is vádolták, 
hogy megtagadja német nemzetiségét; szép sike
rét annak tulajdonitották, hogy gazdag vagyo
nából fizeti a dalnokokat, zenészeket, s tapsonezo- 
kat. — De az ily nevetséges vádak ellen ezúttal 
többen állottak fel védelmére is; sokan megvál
toztak s a félelmes Róbertét kezdték simogatni; 
az üldözött Hugenottáknak vendégszerető kapu
kat nyitottak, sőt Schilling Gusztáv tudor zené- 
szeti encyclopaediája is(lcülönben egy a legsolidabb 
ilynemű munkák közt) egészen megváltozott az 
első s utolsó kötet közti idő alatt. E nagy munká
ban ugyanis Meyerbeernek két életirata jelent 
meg, egyik az első kötetben Beer, a másik a hete
dik, toldalék kötetben Meyerbeer rovat alatt. Amaz 
mindent levon Beer-röl, a mit levonni lehet, s ez 
mindent meg ad Meyerbeernek, a mit adni lehet 
hogy általa nagygyá legyen. — A Hugenottákat 
kezdetben Oroszországban csak hangversenyekben 
volt szabad adni; Austriában Ghibellinek s Guelfek 
czime alatt jöhetett színre ; Toscanában pedig Gli

AngUcani néven volt ismeretes. A Hugenották 
után jött a Sziléziai tábor (1842). E műben tekin
télyes tehetségek vettek részt, többek közt Lind 
Jenni, de mindazáltal a darab rövid életű volt. 
Hogy e mü nem sikerült, okát a gyengén össze- 
férczelt szövegben keresik. A cselekvény már azért 
is szenved, mert a hős, ki körül az egésznek ösz- 
pontosolni kellene, soha sem jő szinre. — Nagyobb 
mübecsü ,,Struensee“ nyitánya, mit testvére szomo 
rujátékához irt 1845-ben. A Próféta 1849-ben 
látott először világot, számtalan hirdetés s divat- 
lapi czikk előzte meg jövetelét, felcsigázván a kö
zönség kíváncsiságát. Ez alkalommal is írtak ellene 
s mellette elég röpiratot. Némelyek kárhoztatták, 
hogy itt is nyomatékot ad akül kiállításra, pl. kor- 
csolyatáncz , napfeljötte stb. A Prófétát az Afri
kai hölgynek kellett volna követni, de helyette 
az Észak csillaga jelent meg. — Itt egészen uj 
elemre találunk : a komikumra, mi váratlanul lep
te meg a közönséget. Ugyané dalműben találko
zunk a Sziléziai tábor némely megszaladt veterán
jával, pl. a 2-ik felvonás harczi indulója stb. — Leg
utóbbi időben szinre jött Dinorah vagy a Ploer- 
meli búcsú, vig opera. — Szövegében elég a költői 
momentum, de cselekvénye szegény.

E műnek szinre jövetelével egyszersmind 
Meyerbeer népszerűsége is nőttön nőtt. Németor
szág visszafogadta kegyébe ; a berlini szépmüvé- 
szetek akadémiájának tagja lett; a porosz király 
fő zenevezérré nevezte ki 1842-ben, s ezen kívül 
számtalan érdemjelekkel jutalmazták : pl. békerend 
lovagja, brazíliai naprend, Szász Ernest házi-rend, 
becsületrend, belgiumi oroszlánrend, braunschwei- 
gi Henrik-rend, luxenburgi cserfa-koronarend, stb.

Újabb időben Wagner Richard kárhoztatta, 
mint nagy és szép tehetséget, ki — ha akarna — 
jó úton is tudna járni. —• Azt hiszem, hogy miután 
Wagner tanai nagy mértékben, sőt egészen ellen
keznek az eddigiekkel: az uj iskolának nem a 
régi veteránok, hanem csak egy újabb nemzedék 
lehet igaz, buzgó, minden képmutatás nélküli 
tagja. — Meyerbeer nem is tehetett egyebet, mint 
a mit tett. Alapos nevelés folytán elsajátította a 
német zenét, Olaszországban szintén megszokta az 
olasz dallamosságot, s mind a kettőt felhasználta, 
mert érezte mind a kettő szépségét s fontosságát; 
igy szintén hangszerelésében az absolut-zene terén 
kiművelt symphoniai elemeket is felkarolta s ezek
nek összegéből nagy tehetségénél fogva bizonyos 
újat tudott teremteni. — Nem tagadhatni, hogy e 
többféle elemből alkotott műben épen úgy megta
láljuk ama kor jó, mint rósz oldalait; de ez nem is 
lehetett másként, s elég nagy érdeme Meyerbeer
nek, hogy a különböző természetű elemekből egé
szet tudott alkotni, mi által az átmeneti korszak 
egy lánczszemet képzett a régibb s uj irodalom 
közt. Ma Wagner tűzte feladatául, az operát ama 
hibáktól megtisztítni, mint szintén lesz idő, mely 
a Wagner egészséges nézetei közül le fogja nyesni 
a túlzásokat, melyek sokkal nagyobb mértékben
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szoktak lenni a reformátorokban, mint a hétköz
napi emberekben.

De hogy messzebb ne távozzak czélomtól, 
miután Meyerbeer életét röviden ismertettem, 
visszaviszem az olvasót a nagy zenek öltő kopor
sójához, mit a párisiak május 6-kán szállítottak 
az északi vaspályára. — Mint mondják, Páris húsz 
év óta nem látott ily temetési ünnepélyt. Rendezé
sére egy egész bizottmány volt kinevezve. Mint
egy egy óra után indult meg a koporsóval az óriás 
nagy kiséret. Elül ment egy osztály katonaság s 
katonai zenekar. Ezt követte egy gyászszekér, 
melyben a rabbik voltak, s ezután jött a hat fekete 
lovas gazdagon ezüstözött halottas szekér, kisérve 
egy ünnepnagytól, ki az elhunyt érdemjeleit vitte. 
Erre nyomban más iinnepnagyok, s synagoga 
szolgái, kik közül egyik vitte az ó-testamentumot; 
a család tagjai, a szépmüvészetek küldöttei, hiva
talosak s nemhivatalosak végtelen serege. A nem
zetőrök sorai közt haladt a gyászmenet, s a gyász- 
takaró lefüggö széleit tartották: Auber a zenede 
igazgatója, Magnan marschal, párisi főparancsnok, 
Vaillant a császári ház minisztere és Golczgióf pá
risi porosz követ. — Továbbá Páris minden neve
zetességei részt vettek e menetben : a művész vi
lág élén Rossini, az udvar s minden nagyobb kö
rök képviselői, a porosz követség, a császári s más 
szinházak igazgatói, az akadémia küldöttei, Roth
schild, stb. stb., s végre a Teutonia czimü német 
dalegylet, melynek 1859 óta Meyerbeer volt tisz
teletbeli elnöke. A gyászmenet alatt több katonai 
zenekar játszta az elhunyt müveiből az alkalom
szerűbb indulókat, pl. a Próféta indulót, az ana
baptisták karát stb. — A pályaudvaron a nagy 
terem Rothschild költségén egészen feketével volt 
bevonva, s a közepén egy nagyszerű áldozati tűz
zel égő katafalk, melynek oldalait Meyerbeer mü
vei díszítették. A pályaudvaron a szépmüvészetek 
akadémiája titkára Beulé, St. Georges, Taylor, 
Perrin s a főrabbi tartottak szónoklatot. — Töb
bek közt Beulé ezeket mondta: „Fájdalmas önküz
delmünkbe kerül megengednünk, hogy e földi 
maradványokát elvigyék e földről, melynek annyi 
joga van e sírban fekvő férfira. Francziaország 
volt az, mely a német iskola tudós mélységét az 
olasz iskola dallamával Meyerbeerben összebékí- 
tette. Több volt ő köztünk mint polgártársunk , 
testvérünk volt. . . A villongások közt, melyek 
két nemzet közt lehetnek, legdicsőbb a mi egy 
nagy férfiú birhatása felett támad, s valóban Fran
cziaország most nem adná át Németországnak 
Meyerbeer csontjait, ha nem tartaná szentnek a 
meghalt végrendeletét. — Mindkét nemzet vigasz 
nélkül áll a mester sirja felett, mint közös örökö
sei teremtményeinek. Németország a nagy férfi 
földi részét fogja örzeni: Francziaország remek
műveit, melyekben senki sem ismerheti félre a 
franczia vonásokat, s a melyek aranykönyvünk
nek legszebb lapját teszik.“

Ezóta már Berlinben is megtartották a teme-

| tési ünnepélyt. A király személyesen részt vŐn 
benne; nagyszerűségéről onnan lehet következ
tetni, hogy 50 ezer frtba került.

BARTALUS ISTVÁN.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
(Május 16-kán.)

Szent-Iván éji álom. Irta Shakespeare, 
fordította Arany János. — Ma ötödikszer került 
szinre e mü ; e körülmény alkalmat szolgáltat ne
kem arra, hogy beváltsam Ígéretemet s még egy 
czikket Írjak róla. Miért is ne ? Ha divatlapjaink 
két-három czikket írnak a budai színház Genové
vájáról s lelkesülésökben nem tudják hová legye
nek, talán nekem is szabad még egyszer vissza
térnem a nemzeti színház Szent Iván éji álmára. 
Igaz, amazt Jaime és Treffreu írták, emezt pedig 
csak Shakespeare, egy elavult költő; amahhoz a 
hires Offenbach irta a zenét, ehhez pedig csak 
Mendelssohn ; de a Koszorú nem lévén divatlap, 
nem köteles mindennemű divat szószólója lenni, 
sőt elavult dolgokat is kedvelhet minden önmeg
tagadás nélkül.

A Szent-Iván éji álom alkalmi mü, de kérdés : 
vajon az alkalmi mü képez-e külön nemet a drámai 
költészetben s mennyiben jogosan ? Hogy gyakor
latilag képez, nem lehet tagadni. Egész napjainkig 
fentartotta magát, s nagy költők is dolgoztak e 
nemben, például Goethe, sőt a mi irodalmunkban 
sem hiányoznak ily alkalmi drámák. Hogy többet 
ne említsek, ott van Vörösmarty „Árpád ébredése.“ 
Azonban az ily alkalmi müvek, mint drámák, cse
kély becsüek, sehogy sem tudnak valódi drámává 
lenni, mint az alkalmi dal, óda, vagy elegia valódi 
dallá, ódává, elegiává. Rendesen nem egyebek 
dialogizát allegóriáknál, néha énekkel vegvitve. 
Sokszor van bennök költői alapeszme, de nincs 
drámai élet, ezért a drámai költészetnek inkább 
csak kinövései, melyeket az alkalomszerüség ment 
s az általában vett költöiség tehet becsesekké. 
Az ily müvek, ha jól szolgálták az alkalmat, 
mely szülte őket, megfeleltek czéljoknak; s ha 
nem hiánvzik bennök a költöiség, később is 
olvasásra méltók, de mint drámáknak a szín
padhoz tulajdonkép nincs többé joguk. Épen 
az bámulatos Shakespeareben, hogy e sikamlós 
téren is valódi drámát tudott irni, oly drámát, 
melynek , mint ilyennek , alig van versenytársa : 
szóval az alkalmiságot szoros kapcsolatba hozta a 
drámai költészet belső igényeivel is. De minő drá
mát irt : tragédiát, szoros értelemben vett drámát, 
vígjátékot vagy bohózatot-e ? Tulajdonkép egyiket 
sem. Leginkább bohózatos vígjátékot vagy jobban 
mondva a bohózat egy magasb faját tartalomban 
és formában egyaránt. Tudom, hogy a bohózat
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rósz hangzású szó irodalmunkban, emlékszem, 
hogy ezelőtt egy pár hónappal két politikai nagy 
lap, melyek semmiben sem értenek egyet, abban 
szépen megegyeztek, hogy a bohózat annyi, mint 
puszta semmiskedés s rendesen oly iró munkája, 
ki képtelen jó vígjátékot Írni vagya vasárnapi kö
zönség ízléséhez aljasul. íróink, kritikusaink, kö
zönségünk jó része souverain megvetéssel tekint 
a szegény bohózatra, s ha néha mulat is rajta, 
mintegy szégyenli bavallani. Honnan vettük e né
zeteket, e szokást, e kedélyhangulatot? Aestheti- 
kai miveltségünk hiányossága-e vagy a magyar 
természet sajátsága? Ez utóbbit nem merném állí
tani. Népünk igen jól mulat a maga bohózatos me
séin. ügy hiszem másutt rejlik az ok. Sokáig a bé
csi nagyrészt Ízlés-és erkölcstelen lokal-bohózatok 
járma alatt nyögtünk s miattok megutáltuk a bo
hózatnak még fogalmát is. Újabban a budai szin- 
ház a franczia bohózatok selejtesebbjeivel vendégli 
a magyart; a táncz, zene és látvány mulattatják 
ugyan a közönséget, de magoknak e müveknek cse
kély értéke nem igen hozhatja jobb hírbe a bohó
zatot. Talán maga az elnevezés is rósz, s az egy
oldalú felfogás könnyen hajlandó az úgyneve
zett bohóságot csak bohóságnak tartani, mely
hez az aesthetikának nincs köze. A jobb bohózat 
nálunk már vigjáték számában megy ; például Mo- 
liére „Botcsinálta doctor“-át nem meri bohózat
nak nevezni, talán már csak azért sem, mert a 
Theatre Frangaisen adják, s ezt bizonnyal nem ten
nék, ha valósággal csak pusztán bohózat volna. Szó
val közönségünk nem becsüli a bohózatot s a kri
tika átalában véve elősegíti a fogalomzavart. Ez 
még ugyan magában nem oly nagy baj, sokkal 
nagyobb az, hogy nem volt s nincs költőnk, a ki 
kivívja a bohózat becsületét. Költészetünk a fajok 
tekintetében nagyon szűk körben mozog, majd 
mindenik költő ugyanegy utón jár, pedig a kez
deményezés és bátorság nem csak a genie kivált
sága, hanem a talentumoké is.

Bár ki mit mondjon , a bohózat épen oly jo
gos nem , mint a vigjáték ; s ha alsóbb komikum
nak nevezik, ez nem azt teszi, mintha sokkal cse
kélyebb becsű volna a fensőbbnél, hanem inkább 
csak azt, hogy alsóbb körben mozog, kevésbbé 
korlátolt, erősb vagy ha úgy tetszik durvább ha
tásra törekszik — mosoly helyett hahotára. Meg
engedem, hogy a mosoly tiszteségesb a hahotánál, 
kivált salonban, de azért a hahota kunyhóban, 
palotában mindig drága kincse marad az emberek
nek. A bohózat tulajdonkép nem egyéb, mint a 
komikai jellemek és helyzetek túlzása ; épen úgy 
meg kell lenni benne a komikai összeütközésnek, 
drámai életnek és költői igazságnak, mint a víg
játékban, csakhogy máskép. A bohózat nem a jel
lemrajz pontosságával hat, hanem a jellemző vo
nások éles kiemelésével, túlzásával, épen mint a 
torzkép. Kit nem hat meg egy jó torzkép komi
kuma , ki fogja tőle megtagadni a művészi igazsá
got, pedig egyetlen vonása sem hü a természet

hez? A hűséget és valóságot épen a pontatlanság, 
a túlzás fejezi ki, csakhogy a túlzásnak is van 
túlzása, a pontatlanságnak is pontatlansága, s 
épen abban rejlik a művészet titka, eltalálni az 
illő határt és mértéket. A bohózat a cselekvény- 
ben is sokkal szabadabb, túlzóbb a vígjátéknál. A 
jellemrajz és viszonyok túlzásából önként követ
kezik a helyzetek és bonyodalom túlzása is, de 
természetesen soha sem a költői igazság rovására, 
mely nem mindég egy a valószínűséggel. Ha az 
alapeszme és cselekvény az emberi s z í v  és viszo
nyok komikumán alapul: akkor a túlzás úgyne
vezett valószínűtlensége a cselekvény folyamában 
sem igen jöhet kérdésbe. Ha a költő valóban tud 
hatni reánk , magával ragad s csakhamar otthon 
érezzük magunkat a tévedések, hibák és bohósá
gok ez eltorzult világában is, mely külsőleg ke
véssé hasonlít az élethez, de bensőleg mégis egé
szen az. A bohózat e sajátságából foly az is, hogy 
a drámai költészet egyetlen faja sem kedveli any- 
nyira a phantastikust, mint épen ez. A népmesék 
tündérei örömest mulatnak az emberi hibák és 
gyöngeségek legbohóbb képviselőivel. Nem mű- 
költő találta föl az erősb komikum és tündérvilág 
e vegyítését. Ott van minden nemzet népköltésze
tében. A müköltők csak átvették és fölhasználták. 
Érdekes, hogy a müköltészet hogyan osztozott 
meg mindazon , mi a népköltészetben csodás. A 
népmondákban nyilatkozó csodás az eposznak 
lett elválhatlan társa, mint a végzetszerüség fön- 
séges kifejezője; a népmeséi csodás legörömestebb 
a bohózattal és satirával párosodik ; a tragédia is 
megtartott valamit, a subjectiv csodást, a népbal
ladák léleklátását, melyet Shakespeare oly meg- 
renditön használt föl Macbethben, Hamletben.

De csodálatoskép épen a csodás elem az, 
mit leginkább hibáztat nehány magyar kritikus a 
Szent-Iván éji álomban, s úgy látszik átalában 
pálczát akar törni minden oly költői mű felett, 
melyben a csodás szerepel, legyen az eposz, satira, 
népmese vagy ballada. Először a „Pesti Hírnök“ 
mondotta ki e nagy igazságot, nem sokára akadt 
két társa is: egy tudományos s egy divatlap. Shakes
peare e müvében kidobta lába alól a valóságot, 
mely nélkül nincs költészet — monda amaz. „Ez 
a mű képtelenség, melyet ha ma ima valaki, csuful 
megbuknék“ — tóditá a másik. íme minő kritiká
kat kell olvasnunk, minő aesthetikai leczkéket 
hallgatnunk. Nem hiszem, hogy meggondoltátok 
volna a mit mondotok. Együgyü bölcsei a magyar 
kritikának, tndjátok-e, hogy a Szent-Iván éji álom 
elleni ingerültségtökben a költészet fele birodal
mát tagadjátok meg, a régi és, újkor legkitűnőbb 
müvei felett törtök pálczát. Égessétek meg Ho
mert, Virgilt, Daniét, Miltont, Goethét; vigyétek 
borstakarónak Swift satiráit; szakítsátok kiShakes- 
peareból mindazt, hol szellem vagy tündér jelen 
meg; törjétek össze a népköltészet legdrágább 
kincseit; tépjétek le a legnagyobb képirók müveit 
s bámuljátok a photograph arcz- és genreképeket,
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a reális ízlés e remekeit. Nektek nem a költői,
a művészeti valóság kell, hanem a materiális, 
melyet kézzel lehet tapintani, nektek minden 
képtelenség, mit együgyű józanságtokban fel nem 
foghattok. Ti Ítélni akartok a legnagyobb költők 
müveiről s még az aesthetika abéczéjét sem érti
tok , mert ime összezavarjátok a művészet való 
ságát a mindennapi élet valóságával.

(Vége köv.)
GY. P.

Zilahy Károly
szül. 1839. f  1864 máj. 15.

Múlt szerdán megint gyászkocsi állott meg 
a nemzeti színház előtt, s a nagyobbrészt Írókból, 
művészekből álló kiséret egyszerű fekete kopor
sót vett körül, mely fölött Tolnai Lajos tartá az 
emlékbeszédet. A koporsóban Zilahy Károly nyu
godott, a huszonöt éves fiatal iró, örökre megpi
henve a legutolsó harcz után. A gyönge, beteges 
test nem birá tovább a még élni vágyó szellemet, 
mely az anyagot lerázta magáról, hogy megszaba
dulhasson azon befolyástól, melyet rá a majdnem 
folytonosan betegség sújtotta test gyakorolt. Élte 
rövid volt, de fiatal Íróink közül alig fejtett ki va
laki oly szorgalmat, oly tevékenységet minden 
irányban, mint ő; tanult, hogy taníthasson ; égett, 
hogy gyújthasson, —• s fájdalom, a tűz előbb 
emészté fel őt magát, mielőtt még elérhette volna 
azt, mire tört — akadályokat nem ismerve.

Apróbb elszórt journalisticai czikkein kívül 
adott könyv- és szinbirálatokat, szerkesztett „Se- 
gélyalbum-“ot, anthologiát, magyar írónők arcz- 
képcsarnokát, fordított Aeschylusból; Goethéből 
„Werther keserveit“ legbensőbb barátjával, Bajza 
Jenövei, kit nem bírt soká túlélni, — irt „Koszorú
sok alburaá“-t, s egy sajtó alatt levő beszélygyüjte- 
ményt : „Egy kicsapott diák tanulmányai“; képma
gyarázatul: ,.Az erdélyi nemzeti fejedelmek élet- 
rajzai“-t, — kiadta Bajza „Zách Feliczián“-ját és 
költeményeit, — testvére, Cserényi Imre, műfor
dítását Puskin költői beszédeiből, — nővére, 
Csernátoni Lóra beszélyeit: „Szívek harcza“, — 
s végső öröme az volt, hogy Petőfi nagy előszere
tettel irt életrajzát még életében láthatá megjelen
ve. Még halála előtt pár órával is Ariostóból for- 
ditott, könyvbirálatot irt, s meghűlt; kezében még 
mindig erősen tartá fegyverét: az irónt.

Akkor kelle meghalnia, midőn elöbb-utóbb 
megtalálva az igaz utat, már nemcsak reményekre 
jogosító, hanem becses munkákat adott volna. 
Lengjen az Örök béke harm ai fölött.

Sz. B.

V E G Y E S .

* A magyar orvosok és természetvizsgálók 
j tavalyi nagygyűlése alkalmával Buda városa 30

aranyat ajánlott egy közhasznú pályakérdés meg
oldására. A nevezett gyűlés kiküldött bizottmánya 
ennek folytán e pályakérdést hirdeti: „Micsoda 

| életrend volna ajánlandó a magyar nép számára, 
mely mind az egészség föntartására, mind a sza- 

! porodás előmozdítására, mind az élet meghosszab
bítására legczélirányosabb lenne, s melyek volná
nak azon eszközök, melyek által a napirenden le
vő visszaélések, élet- és egészségrontó szokások, 
s veszélyes tévutakra vezető előítéletek megaka
dályoztathatnának?“ Az előadás rövid, tiszta és 

j népszerű legyen. A pályaművek, a szokott módon 
bérmenteson küldendők a jövő évi május 15-ikéig 
Kubinyi Ágostonhoz, Pestre, a rauzeum épüle
tébe.

* A magyar képzőművészeti társulat a Hencz 
Antal ur által adott 300 frton kivül 200 frttal se
gélyezi a „Magyar Képzőművész“-!, évnegyeden
ként fizetvén ki az emlitett szaklapnak a segélye
zést. S valóban e lap meg is érdemli a gyámoli- 
tást. Mint halljuk legnevesebb művészeink állot
tak össze, hogy díjtalan müveikkel minél érdeke
sebbé tehessék e művészeti közlönyt. A kép
zőművészeti társulat alapitó tagjai és segélyezői 
is folyton szaporodnak, mely pártolás képessé té
vé, hogy művészetet tárgyaló nyomtatványok és 
jelesebb metszetek vásárlására 300 irtot fordít
hasson. Most szakértő bizottmány van kinevezve, 
hogyr e bevásárlásokat minél czélszerübben intéz
zék el.

* A helybeli ref. egyházban ma ülik meg 
Kálvin háromszázados emlékünnepét, melynek 
ünnepélyességét a jelenleg folyó superindentialis 
gyűlés tagjai jelenléte is emelni fogja. Ez alkalom
mal fognak egyszersmind ft. Török Pál ur által 
fölszenteltetni a dunamelléki helv. hitv. egyház- 
kerület fiatal lelkészei.

*A magyarországi zenészek segélyegylete meg
alakult. Most a működéshez szükséges pénzalap 
megszerzésében fáradoznak. Az egylet czélja: a 
betegség vagy más csapás által elnyomoritott sze
gény zenészeket, vagy azok családját anyagilag se
gélyezni. Az egylet alapitó és rendes tagokból ál- 
land. Az előbbiek legalább 100 fial járulnak a pénz
alaphoz, az utóbbiak havonkénti 50 kr. befizetésé
re kötelezik magokat. E bevétel mellett, a jövede
lem szaporítására, az egylet időnként hangverse
nyeket fog rendezni. Ajánljuk a közönség pártfo
gásába.

* Rózsavölgyi s társa zenemű kereskedésé
ben következő darabok jelentek meg : Gara Má
ria, szövegét irta Tót Kálmán, zenéjét Mosonyi 
Mihály; ára 1 fi. „Finn dalok“ zongorára irtaBar- 
talus István ; ára 80 kr. „Szól a harang“ 9-ik áb
ránd zongorára Székely Imrétől; ára 1 f. 50 kr.
„Naptól viritu 10-ik ábránd Székely Imrétől; ára



1 fr. „Le DesirLl salondarab irta Zách J. N. ára 1 
fr. „Souvenir de Pologneu zongorára irta Schul
hoff ; ára 1 fr. „ Un jour glorieux au Schleswig- 
Holstein“ zongorára irta Schulhoff; ára 1 frt. — 
,,Amazonok indulója“ zogorára irta Boscovitsch 
Frigyes ; ára 60 kr. „Flotte Burschen Quadrilleu 
zongorára irta Pischinger Alajos; ára 60 kr. ,,6re- 
n éviévé de Brabant11 vig operetta Offenbachtól; 
zongorára alkalmazta Kovalcsik J . ; ára 1 fr. 
„Nur ausholten fest schnell Polka11 zongorára irta 
Au Alajos; ára 40 kr. ,,Alarczos bál négyes“ zongo
rára irta Ellenbogen Adolf; ára 60 kr. — A fenn 
nevezett mükereskedés egyszersmind ötven száz- 
tólival, azaz félárán ajánlja több mint 1000 da 
rabra menő mindennemű képekkel bővolködö 
raktárát.

* Bartalus István munkatársunktól követ
kező felvilágosítást vettünk. A Koszorú, legköze
lebbi számában a Budapesti Szemléről szólván, 
„A magyar zene története“ czimü közleményemből 
egész terjedelmében átvett egy finn költeményt, s 
két pontra nézve nehézségei vannak. Az egyik

Mért ölted meg az öcsédet
Örvendező fiain ?
Mert nőmet megnevettette
Édes kedves anyám !

a másik e kifejezés : Mikor mint törvényt fog állni. 
Az elsőre nézve megjegyzi a czikkiró, hogy né
met fordításban is megjelent, s itt nem megnevet- 
tetésrol, hanem csábításról van szó, mi, mint a köl
temény súlypontja, jobban megfelel az egész tar
talmának. Ez észrevétel nem helytelen , de felvi- 
lágitásul el kell mondanom, a mit flunfalvy úrtól 
hallottam, szintén ilynemű kételyem eloszlatására: 
a finn e kényes pontot nem az elcsábítás vagy 
meggyalázás s több ilyen szóval szokta kifejezni, 
hanem a fordításában használt sokkal gyöngédebb 
szójátékkal, s e szerint a fordítás nemcsak a köl
temény tartalmát, hanem saját szavait is híven 
adja. — A czikkiró másik nehézsége nyomda hi
bán alapul; az eredetiben nem igy volt : mikor 
mint hanem : mikor mind törvényt fog állni.

* A magyar gazdasszonyok egylete tiltakozik 
az ellen, mintha a Medve Imre által szerkesztett jö
vő évi naptár az ő hivatalos naptára lenne. Az egye
sület egyedüli közlönye a „Magyar Gazdasszonyok 
Lapja“, melyet Vachott Sándorné szerkeszt, s az 
egylet maga ad ki.

*Ágai Adolf is jelenti, hogy ő a júliusban 
megindulandó „Látcsőének szerkesztője nem lesz, 
s csak épen annyiban lesz munkatársa, a mennyi
ben azt hivatása megengedi.

* A kecskeméti ref. főiskolai önképző-tár- 
sulat 1664-re szóló „Emlékkönyvet“ ad ki, szép»- 
irodalmi tartalommal, a tagok dolgozataiból. Nem 
első, s úgy hiszszük nem is utolsó ilynemű Emlék
könyv, s ha a kiadandó müveket kellő szigorral 
és gonddal válogatják meg, nem is épen hiában 
való. Előfizetési ár 1 frt, mely julius végéig, mi

korra a könyv megjelenése igértetik, Kecskemét
re, a társulathoz küldendő.

* Pető Dénes, Írják a „F. L.“ Szláv regény
tárt akar megindítani. Az első kötet számára most 
fordit egy humoristikus szerb regényt, s ezután 
Czajkowszkinak egy lengyel regényét. A máso
dik kötetben adna egy horvát és cseh , a harma
dikban egy horvát és orosz regényt. —• Ugyan
csak Petőtől „Huszár dolgok“ czimü gyűjtemény 
van sajtó alatt Emiclmél, rajzokat és elbeszélése
ket tartalmazván a magyar huszáréletből.

* A nem rég megjelent „Várad“ czimü se
gélykönyv az alföldi szükölködöknek 771 frtot és 
egy 2 frtos ezüst tallért jövedelmezett. Ez össze
get a n. váradi segély bizottságnak adták át.

* A nemzeti színház igazgatósága Gounod 
uj dalmüvét: „Mireille“-t és Berlioz „A trójaiak“ 
czimü operáját hozatta meg, és már talán tanulják 
is. Csak nehogy ezekkel is úgy járjunk, mint

! Feuillet „Montjoy“-jával, mely már két hónapja le 
i van forditva, s még hire sincs az előadásnak , mig 
! a helybeli né net színházban már kétszer is el- 

játszták.
* B. Eötvös József a nyarat Karlsbadban

tölti.
* A bécsi Thalia-szinház már hirdeti a mi 

Piluláinkat, Molnár ur fényes képleteivel, E tevé
keny szinigazgató, a magyar nemzet becsülete 
fenntartásáért, az elhasznált diszitmén) eket és jel
mezeket mind újra aranyoztatja. Köszönet neki 
a nemzet nevében. Az előadások jövő hó elején 
kezdődnek.

* A császárfürdői első bál jun. 5-ikén lesz. 
Ha tánczosnö lesz elég, tánczosok sem fognak 
hiányozni. Arról már van gondoskodva.

* Komlósy Ida asszony nem fog a nemzeti 
színházban vendégszerepelni, mert az igazgató
ság, a mint mondják, nem akarja felléptetni.

* Pástét Jozefát, a pesti zenede fiatal növen
dékét, ki tavaly végezte a tanfolyamot a neve
zett intézetben, a bécsi udvari színházhoz szer
ződtették nyolcz évre, 4000 frt. évi fizetéssel. Ne
künk nincs, de másnak adunk.

* Madarász Viktortól, a mostani párisi kép
tárlaton, egy magyar történeti kép is van : Zrínyi 
Péter és Frcngepán Ferencz utolsó egy (ittlétét áb
rázolja a börtönben. Dicsérik hogy igen szép.

* Löhbach Rudolf Sophokles „Oedipus ki
rály “-ját ötös jambusokban, a kardalokat lyrai 
rimes énekekre változtatva, forditá le németre. 
Fordítása az antik szellemet modern ruhában adja, 
mely azonban, az „Europa“ szerént, az eredeti 
szépségein nem tesz erőszakot.

* A franczia irodalmi újdonságok közt leg
többet beszélnek Goncourt testvérek „Miié Mau- 
perin“ czimü regényéről. Szerzők már adtak egy 
pár jeles könyvet, mint: „Maria Antoinette törté
nete“, és „Les niéces de Mazarin,“ — s legújabb 
művökben is mesterek valának, különösen a má
sodik császárság gazdag bourgeoise-a és egy elő
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kelő gyóntató atya jellemzésében. — PauldeKock 
is két regénynyel lépett föl egyszerre, szokott mo
dorában , — az „Elátkozott“ névtelen Írójától pe
dig „La Religieuse“ czimü regény van sajtó alatt, 

* Egy rövid novella a Kölbel-íéle „Theater- 
chroniku-ból. „Richard“ tehetős „Velenezei kal
már“ volt, s az egész városban mint „Othello“ 
volt ismeretes, kinek házában nem egyszer volt 
„Sok zaj semmiért.“ „Julia“ — neje — minden
nél jobban szerette, s megosztá vele ,,A szerelem 
keservéit és „A szerelem öröraé“-t, s még sem 
telt el nap, melyen ne tombolt volna „A vihar“ a 
házban , míg végre a nő , megsokalván az örökös 
féltékenykedést, elhatározd, hogy elválik férjétől. 
„A mint tetszik“ — mondá a férj ; „Henrik bor
zadok tőled,“ zokogá a nő, — emlékszel e még 
első szerelmünk szép napjaira? — ah! csak 
„Nyár-éji álom“ volt! Nem, „Téli rege,“ válaszolt 
ez mogorván, s a nő távozott, hogy soha többé 
vissza ne térjen. Ekkor a férj a „Makranczos 
hölgy megszeliditésé“-t határozd el, s a szülők

házába követé. De ezek „Caesar“-t usziták rá s 
igy 6zólának: Távozz szemeink elöl, soha sem ka
pod vissza, „A mit akarsz.“ Most kérni kezdett, 
egy pár nagynénéhez folyamodott, hogy szólja
nak mellette , ezek megfejték a „Tévedések vigjá- 
téká“-t, ,,A pajkos nők“ által visszanyerő felesé
gét, megjavult, s mindenki boldogan kiáltott fel: 
„Ha vége jó, minden jó !“

* A párisi salonokban egy uj svéd csalo
gány: Riberg Freija k. a. roppant feltűnést okoz 
bájos hangjával. Neve az „északi hattyú,“ és „a 
röpülő hópehely.“ Mindig fehérben já r , s gyö
nyörű dalait még emeli szép karcsú termete és 
márvány halványsága.

* David Bódog „La Captive“ czimü leg
újabb dalmüvét a színházi próbákról vette vissza. 
Nincs vele megelégedve, s ritka ön kritikával, 
nem engedi előadatni. E helyett uj operán dolgo
zik, melynek szövegét három ember állította össze 
számára, Shakespeare „Ha vége jó, minden jó“ 
czimü vigjátékából.

UJ KÖNYVEK. *)
AMI KÉSIK NEM MÚLIK. Regény Jósika  Miklóstól 

I—II kötet. K8r. 134, 146 lap. Ára 2 frt. (Emick, 
Pest«)

A NEMZET NAPSZÁMOSAI. Magyar korrajz. Második 
kiadás I - V  kötet. K8r. 120, 109, 111, 103, 102 lap. 
Ily czimmel is : VAS GEREBEN MUNKÁI VI—X 
füzet. Egy-egy füzet ára 40 kr. (Emich, Pest.)

TOLLRAJZOK. Újabb beszélygyüjtemény. Irta Rózsa- 
ági Antal. 8r. 244 1. Ára 1 frt 20 kr. (Emich, Pest.)

SZABAD EGYHÁZ A SZABAD ÁLLAMBAN. Gróf 
Montalembert franczia akadémiai tag beszéde, a 
Malinesben 1863 aug. 18—22-kén tartott egyetemes 
katholikus ülésben. Az eredeti után közli Malkovich 
Pál. N8r. 89 1. Ára 60 kr. (Emich, Pest.)

ÉSZJOGI ELŐTAN. Irta Pauler Tivadar kir. tanácsos, 
egyetemi rendes jogtanár, magy. ak. r. tag. A szerző 
észjogi bevezetése és alaptana második javított ki- ] 
adása. N8r. VIII, 300 lap. Ara 1 frt 80 kr. (Emich, 
Pest.)

A MAGYAR BIRODALOM TERMESZEIT VISZO
NYAINAK LEÍRÁSA. A magyar tudományos aka
démia megbízásából készítette Hunfalvy János, a 
magy. tud. akadémia levelező, s a magy. természet- 
tudományi társulat r. tagja. VII-dik füzet 417—689 
1. N8r. (Emich, Pest.)

A KOPOGTATÁS ÉS HALLGATÓDZÁS ALAPVO
NALAI. Német minta szerint kidolgozta Szabadföldi 
Mihály. Legkisebb 16r.,Ára 40 kr. (Emich, Pest.)

ÁLLAMFÉRFIAK ÉS SZONOKOK KÖNYVE. Szalay 
László által. Második javított, bővített kiadás. Első 
kötet. Fox. — Mirabeau. — Duport. — Pitt. Második

*) 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 cziinét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

füzet. 129—240 lap. Ára az egész munkának 6 frt, 
melyből az 1 füzet átvételekor 3, a negyedik füzettel 
ismét 3 fizetendő le. (Osterlamm, Pest.)

NYÍLT LEVELEZÉS.
A. B—né T. Zs. urhölgynek, Kolozsvár. Magánleve

lünk ment, Kolozsvárra czimezve, már valami két 
hete. Méltóztassék az ottani postán kerestetni.

M. Ludas. H. P. urnák. Válasz helyett szolgáljon a 
Kisfaludy-társaság most kibocsátott felhívása, mely 
több laphoz mellékelve van.

Laszlóczra. Vettük, köszönettel.
Zsámbokrct. A levél s küldemény megjött. Fogadja 

viszontiídvözletünket. A könyvárussal még nem 
szólhattunk.

Apa és fiú. Még az illető birálók nem nyilatkoztak fe
lőle. Addig minden sürgetés hiába; akkor pedig 
benne lesz a titkári jelentésben, mely a lapokban 
közöltetni szokott.

Gyöngyösre. A rügy még most sem bimbó. Magán le
velet irni nem érkezünk. Legalább 100-at kellene 
Írnunk ily ügyben minden héten.

K. urhölgynek, Seprős. Az előfizetés, csak ma, 20-káu, 
jött kezünkhöz. A számok april elejétől kezve menni 
fognak.

Aszódra. Köszönettel vettük. Reméljük, az alternativa 
esete nem fordul elő. Szives tiszteletünket!

T A R T A L O M .
Irodalmi lelkiismeret. L. J. — Túl a síron. Szemé

re M. — A szép ostoba. Beniczky- Bajza L. — Memento 
móri. Lehr Zs . ------Mrs. Archie. Angolból —r. Meyer
beer Jakab. Bartalus I. — Nemzeti színház. Gy. P. — 
Zilahy Károly. Necrolog. — Vegyes. — Uj könyvek. — 
Nyílt levelezés.

I f T  Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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E lő f i z e t é s ;  e g é s z  é v r e  
12 í r t ,  félévre 6 frt. 

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

Barátok-tere 7. sz.

M e g j e l e n i k  helenkint  
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-úf 7 sz.

Azonban kinek jutna eszébe azt gon
dolni , hogy midőn a moralitás érdekeinek 
ily lelkiismeretes figyelembe vételét sür
getjük , a művészileg teremtő képzelem 
szárnyalása elé akarnánk nyűgöző korlá
tokat vetni s azt óhajtanok, hogy minden 
szép műből egy-egy száraz erkölcsi tanul
ság kandikáljon reánk? Mindnyájan jól 
tudjuk, bogy művészetben a mű értékét 
nem egyedül az erkölcsi tartalom mivolta, 
hanem a kül- és belszerkezet egyéb tulaj
donai határozzák, s hogy Milton Sátánja és 
Shakespeare Richárdja, gonoszságuk mel
lett i s , mesterileg rajzolt alakok. De óva
kodjunk csábító színben festeni a bűnt s az 
irodalom által mintegy dicsőitgetni mai 
társadalmunk ama frivol kedvteléseit, me
lyek minél sűrűbbek s minél csiklandób- 
bak, annál bizonyosabban vezetnek anya
gi és szellemi satnyulásra.

Nem rég egy serdülő kedves lányká
val s egy javában virágzó növel találko- 
zám. A lányka keblébe, mint csakhamar 
észrevettem, belopta már magát az első 
szerelem. Természetes, hogy vége Ion a 
kedély eddig csendesen szendergő nyugal
mának. Ilyenkor csordultig szokott telni a 
szív s áradozásában örömest csapong szél- 
zetekre. Mennyivel inkább, ha a körülmé
nyek hatalma valóban ürömcsöppeket is 
ejt az ábrándok vonzó serlegébe! -— A nő 
elhullatá már első szerelme rózsáit, de nem 
veszté még el ábrándjait. Ha volt szenve
dése, úgy hordozá azt, mint a galamb,

mely szárnyával takarja szemünk elől a 
vadásznyiltól ütött vérző sebet. Könyezésre 
tán lehetett oka, de kétségbeesésre nem. S 
im a serdülő lányka és a kora teljében álló 
n ő , szívok nyiladozásának egy perczében, 
különböző alkalommal, egyező ajakkal 
vallák előttem, hogy ők készek eldobni 
magoktól az életet, azok példájára, kiknek 
szomorú történetét hírlapok- és regények
ben majd minden nap olvashatják. — Mo
solyogva téritém ugyan szemökre könnyel
műségüket, de magamban mélyen elkomo- 
lyodtam azon erkölcsi korhadás fölött, 
mely csak az élet önkéntes szétrombolásá- 
val véli magát fölmenthetni a kötelesség 
terhei s a létünkkel összeforrott szenvedé
sek alól, —- melyet elősegít, de azért nem 
indokol eléggé, a társadalmi és politikai 
viszonyok elkeserítő ziláltsága, — előkészít 
a családi élet és nevelés, s talán tudta nél
kül vet hozzá, különböző utakon, egy-egy 
magot az irodalom is. A példa különben is 
vonz s a példák kiszínezett rajzolása még- 
inkább segít ragályos kórjelenséggé tenni 
azt, mi előbb mint kétségbe ejtő tévedés 
nagy ritkán mutatkozott.

S ne szóljunk-e a nyelvről, melynek 
minél tisztább, szabatosabb és eredetibb 
használatát bizony nem ajánlhatni eléggé 
az irodalom lelkiismeretességébe?! Kü
lönleges viszonyaink miatt féltőbb kincs 
nálunk a nemzeti nyelv tisztán megőrzése 
s virágoztatása, mint más népeknél. Meny
nyi akadályt kellett legyőznie, mily liosz-
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szu küzdelmet kiállnia, mig mai műveltségi 
fokára emelhetők? Együtt tartott az a nem
zet önérzetének s szellemének bágyadtabb 
vagy elevenebb lüktetésével. A mint a köz
szellem rugékony és ébresztő vala: jótékony 
lendületet von az irodalom nyelve is. Nézd 
Pázmán és Zrínyi korát, mily hív tüköré 
az eleven pezsgéséi eszmevilágnak e nyelv- 
erő és tisztaság. Nézd a múlt század első 
felének elhanyátlőtt törekvéseit s utoljának 
önfeledő pongyolaságát,mely Mátyási rímei
ben és Gyöngyösi lelketlenül pengő leoni- 
nusaiban s ezek követőiben még jelen szá
zadunk megújult küzdelmeibe is beléve- 
gyül. Nem ok nélkül emelkednek tehát 
(mint e lapok hasábjain is többször) intő 
szózatok azon nem menthető hanyagság el
len , mely szerint sebtiben űzött irodalmi 
foglalkozás gyakran igen csekély figye
lemre méltatja nyelvünk eredeti sajátsá
gait. A mit a nép élő nyelve, vagy az elő
döktől vett irodalmi örökség híven meg
tartott és ajánl számunkra, miért röstelke- 
dünk azt lelkiismeretesen tovább használ
ni és fejteni? Vagy kénytelen-kelletlen bi
zonyít ványa lesz-e a jelentkező stil-pon- 
gyolaság majd azon szomorú igazságnak, 
hogy bennünk ez idő szerint az erős nem
zeti önérzet és szellem megrendült és meg
fogyatkozott ?

A stílusról szólék. Mennyiben tüköré 
az magának az iró benső jellemének is, 
gyakran s az unalomig vitatott kérdés. 
Nincs rá szükség, hogy én is elkoptatott 
érveket ujitgassak föl a régi théma fejtege
tésére. De hadd hozzam fö l, közbevetve, 
Bogumil Goltz itt-ott eléggé találó észrevé
teleit erre nézve. — „A stilus — mint ő 
mondja — már ma életszokássá, mecha- 
nismussá lett, mely a miveltebbeknél szi
vet,kedélyt,természetet és lelkiismeretet he
lyettesíthet. Miveltebb körökben hat éves 
gyermek sem beszél többé teljesen gyer- 
mekistilban. Bizonyosmiveltségi kornak né
zünk eléje, melyben a népirodalom által 
megnemesitett nép, természetes beszédét, 
természetszerű életmódját, ösztönét s ere
deti elmésségét is elvesztendi. Hogy a nagy 
tömeg az irodalomtól idegenkedik, helyes 
érzet vezérli abban. Veszi észre, hogy a

stilus hatalommá Ion s hogy legszabato- 
sabban irhát valaki s e mellett maga mégis 
a leghitványabb gézengúz Nem igaz már 
ma Biiffbn ismert állítása; a stilus többé 
nem maga az ember, hanem annak csak 
kísérteties hasonmása vagy képzetgépje. 
Ha egy iró vagy művész saját stilját már 
megtalálta, bevégzé ezzel haladása legfino
mabb ügyfolyamát. — A legszellemdűsabb 
férfiak nyilatkozataiból is levon az okos 
ember legalább 75 perczentet a stildagály- 
ra , a stilmüvészetre, a phraseologiára, a 
rhythmusra, az úgynevezett „pitykékre,“ 
valamint egyéb stilszükséglet és követke
zetességre, melyek a stilistának fejére és 
szivére nőnek. — Boldog az egyszerű 
ember, ki nincs szorítva Írói stílusra , bol
dog, ki egyszerűn elimádkozza miatyánk- 
ját, boldog, kinek lelkiismerete szükségét, 
szive kiáltását nem kell elstilizálnia! A 
kész imádság-formák vonnak el bennünket 
aestlieticusokat és stilistákat azon bűntől, 
hogy istenhez is hiú kéréssel járuljunk. 
Százszor bol iog, ki megindulás nélkül, ma
gányban , az övéi között s nem idegen ta
nuk előtt hal meg: mert nem szükség, hogy 
utolsó szavait mint egy fejedelem, vagy lo 
res ember, szabályos formákba öntse, — 
meghal a stilus segélye nélkül!“

Mindez eléggé elevenen, eléggé humo
ros kedvcsapongással van elmondva : azon
ban azért, hogy már ma a stíl, mint kife
jezési alak, régi naivságát elhagyva, mes- 
terségesb szabályokhoz alkalmazkodik az 
irodalomban, van-e okunk helyes panaszt 
emelni a stil művészete, a nemzeti nyelv 
tovább fejtése és minél szabályosabb hasz
nálata ellen ? Írhat valaki legszabatosab- 
ban, bár a mellett önmaga a leghitványabb 
gézengúz! Igen! ez megtörténhetik; mert 
hiszen Írni és erkölcsileg élni, nem épen 
egy és ugyanaz; de ép azért szükség oly 
állandó erő- és éberségben tartani az iro
dalmi közlelkiismeretet, hogy észrevétlenül 
terjeszsze ki parancsoló, ellenőrző, irányzó 
hatalmát az iró legbensőbb egyéni életére 
is, s legyen ott ébresztője és ápolója azon 
önérzetnek, mely mindattól visszariad, mi 
emberi legdrágább kincsünkön, az erkölcsi 
jellemen, homályt vagy foltot ejt. Nem

M ...
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szükség a fényes körök societása az iró 
benső egyéniségének ragyogtatására : de 
szükség az, mi nélkül a legmagasb köd fé
nye is csak bóditó, káprázatos csillogás, és 
mi által egy ismeretlen közmunkás homlo
kán is ott ragyoghat a gloria -— igen is 
szükséges a tiszta erkölcs. Mi szánandó el
lentét volna, ha azok, kik a szellemi fog
lalkozás egyik legdicsőbb mezején egy 
nemzet tolmácsai vagy épen tanítói gya
nánt szerepelnek, egyéni életökre nézve az 
erkölcsi fogyatkozások süppedékeiben bo
lyongnának. Távol legyen, hogy saját iro
dalmunk körül szerzett tapasztalásaim 
élénksége idézte voh.a elő eme reflexiót, 
de jól tudjuk, mert hiszen az élet tanita reá, 
mily gyakran Ítéli meg, sőt Ítéli el a köz
vélemény s a sikert osztogató szerencse a , 
foglalkozás vagy az ügy mivoltát, becsét 
és értékét azok egyéni minősége szerint, 
kiknek kezében a vezéri zászlót lobogni 
látja!

Heine mondja Bőméről Írott s kese
rűen metsző jellemzésében, hogy vannak 
irók, kiknek midőn alkotni akartak, szen
vedélyes izgalomra s bizonyos szellemi 
mámorra van szükségök; a gondolat bac- 
chansai, kik az előttök járó istenség után 
szent ittassággal tántorognak. Ám még 
hagyján! ha gyöngeségök csak szellemi 
mámor és szent ittasság, ha képzelődésök 
alakjainak hódolván , ki nem rúgják lábok 
alól a való élet földét, erkölcsi, társadalmi 
s minden egyéb vonatkozásival együtt. — 
Byron emésztő lángéi, világfájdalmas köl
tészete sötét igézete alatt tartá három év
tized előtt a serdülő angol nemzedéket. Be 
tegséggé lön a Byron-utánizás. Majmolták 
öltözködését, nyakkendőcsokrát, hajfodrait, 
fejtartását, verselését. De még ez nem a 
legroszabb volt — írja Macaulay. E dü- 
hönezök lelkében vészes és képtelen szö
vetség alakult az értelmi erő és erkölcsi 
romlottság között. Byron költészetéből sa
játságos erkölcsi rendszert vontak le , al
kotván azt világfájdalom és élvhajhászat- j

ból, — rendszert, melynek két főparancsa 
volt : gyűlölni szomszédodat, s szeretni 
szomszédod feleségét! — Vajon nem mu
tatkoztak-e néhány súlyos évvel ezelőtt 
némileg hasonló jelei irodalmunkban is egy 
nagy tehetség annyi alakban meg-megujú- 
ló téveteg majmolásának ? s vajon ez egyér 
nek geniálitásnak keresztelt hóbortjai és té
vedései által nyert-e valóban maga az 
ügy? Kötve hiszem. Hiában! kik a művé
szet és tudomány oltárait szolgálják, azok 
nak személyiségöket is valami nemesebb 
erkölcsi légkörrel övezetten szeretjük kép
zelni! . . Emlékezzünk csak serdülő éveink
re , midőn egy-egy szivreható költemény 
olvasása az ábrándok egész világát terem- 
té körülöttünk: mint foglalkozott képzele 
tünk a. kök sohsem látott egyéniségével! 
mennyire íl „snak, a köznap embereinél 
mennyivel föntebb lénynek gondoltuk őt! 
s ismeretlenül is mint árasztottuk el rokon- 
szenvünk egész melegével!

Nem! valóban nem volna rendén, 
hogy a szellem örök birodalmában mű
ködni hivatott társainkhoz még több földi 
szenny és gyarlóság tapadjon, mint meny
nyit bármely közönséges pálya küzdő- 
vándorán tapasztalunk. — Irodalmunk, 
bár mennyire szélesbiték annak körét az 
újabb idők törekvései, folyvást csekély té
ren mozog, s könnyen magára vonhatja 
benne figyelmünket minden, különben nem 
nagy fontosságú, jelenség. Bizonynyal tá
gas mező nyílik még előtte a messze jövő
ben, s fén}myel és áldással kell azt megfut' 
nia, hogy általa nemzetünk szellemi erői 
minél teljesebb kifejlésre s virágozásra jut
hassanak : de erre mulhatlanul szükséges, 
hogy az irodalom választottal mindenkor 
szigorú lelkiismeretességgel fogják fel s 
töltsék be hivatásukat s elevenen érezzék, 
hogy rájok nézve, akár homokszemet, akár 
márványlapokat hordjanak a nemzeti jóllét 
s dicsőség csarnokához, egy a kötelesség, 
egy a lelkiismeret!

L J.
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H A J Ó T Ö R T . * )
Lobogj, lobogj, setét kandalló!
Tavasz van, ah ! de mily kietlen !
Mint zúg a kófelhő keletről!
Mily tél üvölt a kikeletben !

A domb kopár pázsitja fázik, —
Vad szél kergette könnyű sajkám ;
Az örvény zajlott — hitt. . .  s nem nyelt el — 
Bár evezőm torkába hajtám! . . .

A mennybe vágytam — visszavertek ;
Most im, nem kellek a pokolnak :
,Egj el saját lángod füzében !í —
Menny és pokol kaczagva szólnak.

Lobogj, lobogj sötét kandalló :
Egek belül — s kívül, hah ! fázom.
Mért voltak álmaim oly magasak,
Hogy most ébren kell éjszakáznom!

Ünnepnap van, a sokaság kél,
Örvend, zajong s nem néz előre;
Él, s nem remél, — nagy álma sem volt: 
Ő-é, vagy én vagyok a dőre?!

Lobogj, lobogj, setét kandalló! 
Mennyről, pokolról én lemondtam. 
Számot veték a boldogsággal,
S kifáradtam bánatban, gondban.

Örülni, mint a sokaság — ezt 
Nem tudnám, — és nem is kívánom. 
Nyugodni vágynék. Ha zsibbadtság 
Lenne nyugtom — ha lenne álom.

Én hallgatok, nézek, mosolygok, 
(Sóhajtást, sírást rég meguntam).
Ok tombolnak, örülnek, hat nap ;
S hetediken ünnepnapuk van.

Pedig mi engemet megejtett,
Bár nem tudják, de ők is sejtik;
S noha sietnek, a virágot 
Az elmúlás porába ejtik.

Hadd, hajtsák, a mit el nem érnek !
. . . Állok lesújtva, összetörve. 
Melynek lánczát magam kovácsiám : 
Szőrit kemény, vak végzet örve.

Összetört a fűszer éltemből.
Szálljon hát illatja az égbe,
S ki vágytam egykor véle szállni:
Oszoljak szét a semmiségbe ! ,

ZILAHY KÁROLY.

A S ZÉP  OSTOBA.

(Vége.)

vn.
Egy napon az a hir terjedt el a város

ban, bogy Pándory Viktor Bélay Mari vő
legénye.

Viktor barátjai alig várták hogy meg
kérdezhessék ezt tőle,s midőn az ifjú öröm- 
ragyogó arczczal fogadá a szerencse kivá- 
tokat, a hir bizonyossá vált.

Pándory Viktor csinos, vagyonos, jó 
nevű és kellemes embernek tartatott. A há
zasság minden oldalról helyesléssel talál
kozott, s csak azon csodálkozott sok em

ber, hogyan történt az, hogy Viktor a vo- 
legénységig jutott, holott más férfi Marit 
még csak nem is láthatá.

Sokan azt állíták, Viktornak a her- 
czegnével viszonya volt, s hogy a nő lár
ma nélkül lerázhassa, leányát adta neki.

Mások azt hivék, titkos ismeretség lé
tezett az ifjak között a herczegné tudtán 
kivül, ki csak akkor jött ennek nyomára, 
midőn semmi egyéb nem maradt hátra, 
mint a házasságra áldását adni.

Az emberek találgatnak, de a valót 
biztosan ritkán tudják meg, s ez esetnél is 
később elhallgattak a hirek, annál is in-*) Utolsó költeménye.
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kább, mert Mari nem járt sehova, Viktort ' 
is keveset látták azon társaságok, hol az
előtt forgott, s igy kifogyott a tárgy, mely
ről beszélhettek volna.

Az öreg Bélaynénak Mari maga vitte 
meg menyasszonysága hírét; a nő' örült ne
ki, Pándory ellen nem lehete kifogása s 
az ifjú, midőn megismeré, kellemes benyo
mást tett reá; arra pedig, hogy unokájától 
megkérdezze, szereti-e vőlegényét, ő már 
igen koros volt.

Az esküvőt köz akarattal a böjt első 
hetére tűzték ki, a herczegné és Viktor kö
zött a jövedelemre nézve el volt készítve a 
szerződés, sőt Marival is aláíratták, s igy 
minden rendben volt és a házassághoz nem 
hiányzott semmi.

Mari érzelmeiről ez idő alatt nincs mit 
mondanunk. O az életet, annak veszélyeit 
és kellemeit csak képzelet és olvasás után 
ismeré, és midőn Viktornak azt megmon
dd, hogy nem szereti, azt hitte mindennek 
elég van téve. Arról, hogy a s z ív , egyszer 
legalább, mindenkinél megnyilik, ö nem tu
dott semmit!

Egy napon, két héttel az esküvő előtt, 
Viktor a rendes időben, mikor látogatását 
tenni szokta, másod magával lépett a te
rembe.

Mari egyedül és háttal ülve az ajtó 
felé olvasott, s csak a léptek zajára fordult 
vissza, mire ajkait egy halk sikoltás hagy
ta el és a könyvet kezéből a szőnyegre 
ejté.

— Mari, mondá neki sietve Viktor, 
hogy ijesztheti meg annyira egy idegen 
ember látása. Tornay Ferencz barátom, — - 
folytatá a vele jött ifjúra mutatva.

Mari meghajtá magát, és egész testé
ben reszketett, arcza halálsápadt volt s 
szemeit nem merte az előtte álló ifjúra 
emelni.

Helyet foglaltak. . .
Viktor leendő esküvőjökről kezde be

szélni, s Tornay t mint leendő vőfélj ét mu- 
tatá be Marinak, s miután a leány pár el
fogult ügyetlen szót rebegett, az idegen ifjú 
szólalt meg.

Mintha villanyütés érte volna, úgy 
kapta fel fejét Mari s emelé szemeit az ifjú

ra, és meggyőződött, hogy nem csalódik, 
hogy csakugyan ez az.

Előtte ült az egykor csak perezre lá
tott, magas halovány iíju. Haja természe
tes gyűrűkben környezé fejét, szemei mély 
figyelemmel függtek az ő arczán, és a gön
dör szakáll között ott volt a szép formájú 
áll, s a kedves kis gödröcske rajta!

Keble mélyéig hatott a kellemes méla 
hang, melyen az ifjú hozzá beszélt, szemeit 
káprázni érzé, eltűnt előle a hely hol vol
tak, Viktor, a helyzet, a jelen és jövő, s 
keblét oly érzés fogta el, mely eddig isme
retlen volt előtte.

— Bőszül érzem magam! — mondá 
végre, hogy zavarát és elfogultságát palás
tolja, nagy főfájásom volt ma egész nap, s 
innét eredt lehangoltságom.

Valóban, Viktor aggódni kezdett; so
ha sem látta a leányt igy, s azt hivé nagy 
bajának kell lenni, oly halvány volt arcza, 
beszéde akadozott, hangja reszketett.

Kis félórát tölte velők Tornay, s Vik
tort ott hagyva távozott. Gondolkozva ha
ladt le a lépcsőn, Mari viseletét igen külö
nösnek, igen feltűnőnek találta.

A különös igen gyakran tetszik az 
embernek!

Mari leverten lépett ez nap este szo
báiba, hol maga előtt Karolint látta állani.

A koros leány azon kedvezést kérte ki 
úrnőjétől, engedné meg neki, Mari esküvő
jéig, elfoglalni mellette volt fölvigyázónői 
helyét. Karolin oly régi, oly hu és becsü
letes tagja volt a háznak, és Marit mindig 
úgy szerette, hogy Bélayné nem tagadá ezt 
meg tőle, s a nevelőnő távozta óta ő volt a 
leány mellett, mint komorna, mint társal
kodónő, mint egykori dajkája, s most — 
megbízottja.

— Karolin, mondá Mari a várakozó 
leány nyakába borulva, én nem vagyok 
boldog, ma igen szerencsétlen lettem.

— Mari, kiáltá ijedten Karolin, mi 
történt, mi baja, istenem! hiszen sír. . .

És valóban a leány eltakará arczát, s 
szeméből nagy könnyek gördültek halvány 
arczán végig.

Karolin részvéttel nézett reá, szemei 
hasonlóan könybe borultak, de nem akarta
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Mari fájdalmát zavarni s nem kérdezőskö
dött tovább.

— Karolin, mondá hirtelen fölemelve 
fejét a leány, szóljon, mondja meg nekem, 
de igazán, szeretett e valaha?

E kérdés nem lepte meg Karolint; Ma
ri menyasszony volt, ilyenkor szabad a le
ányokkal szerelemről beszélni; halk han
gon mondá tehát: igen!

— Oh mondja meg, szóljon, mit érez 
az ember ha szeret ? szerencsétlen vagy bol
dog-e? — élni óhajt-e vagy meghalni?

— Az attól függ Mari, szerencsés vagy 
boldogtalan-e szerelmünk. Ha boldog az 
ember, úgy élni kiván, azzal kit szeret; de 
ha az illető nem viszonozza érzelmét, akkor 
halni óhajt minél előbb!

— Karolin, mondá kissé halkabb han
gon Mari, ismeri Tornay Ferenczet?

— Nem!
Akkor hiába szólnék róla; jojön 

bontsa ki hajamat; folytató, és sóhajtva 
ment hálószobájába s szótalanul ült öltöző 
asztala elé.

Másnap, mielőtt a herczegné fölkelt 
volna, Mari nagyanyjához ment, s anyjától 
engedelmet kérve pár sorban, megírta neki, 
hogy nagyanyja magához hivatta reggelire, 
mert fontos beszéde van vele, s igy ma nem 
fog anyjával reggelizni.

Az öregBélayné, mint a korosabb nők 
legtöbbnyire, korán kelt, s midőn unokája 
kilencz órakor belépett hozzá, épen reggeli
hez készült ülni.

Magas, jó erőben lévő asszonyság volt, 
hófehér haja csinosan rendezve tündöklőit 
ki a fekete magyar fejkötő alól, vonásai ré
gi szépség nyomait viselék, s arcza bár 
őszinte jó kifejezésit vala, ajkai körül egy 
kemény vonás húzódott, mely többnyire 
erős jellemre s szigorú elvekre mutat.

— Jó reggelt nagyanyám, mondá ke
zét megcsókolva Mari. Az öreg nő arczán 
őszinte öröm tükrödzött unokája láttára, és 
együtt mentek reggelizni.

— Mari, gyermekem, szólt az öreg nő 
aggodalmas hangon midőn helyet foglaltak, 
nincs valamj bajod? arczod "halvány, sze
meiden bágyadság látszik, mintha egész éj
jel nem aludtál volna.

— Valóban, nagyanyám, igaza van, 
bár nem vagyok beteg, de szivemet nyom
ja valami, s azért is jöttem ide ily korán.

— Szólj, édes gyermekem, mondá rész
véttel Bélayné.

— Nagyanyám, kérem, ne haragud
jék reám, szólt kérő arczczal és hangon 
Mari, de én Pándoryt nem szeretem. Az öreg 
nő arczán perez alatt felötlővé vált e sza
vakra ama kemény, szigorú vonás.

— Mari, mondá komoly, szigorú han
gon, e szavakat nem vártam tőled. Eskü
vőd két hét múlva meglesz, vőlegényedet 
magad választód, ellene semmi kifogásod 
nem lehet, mégis most ily magadhoz nem 
méltóan szólasz róla.

Mari lesüté szemeit.
— És mi czélból mondád ezt nekem 

most, — midőn segíteni rajta többé nem le
het. Azon ujdivatú kisasszonyokhoz akarsz-e 
hasonlítani , kikből már nevelésük kezde
tén kiirtják a határozottság jellemvonását ? 
kik soha egész életükön át nem tudják mit 
akarnak, s nincs kitűzött életczéljuk, mely 
felé tűzön-vizen át haladjanak? Milyen nő 
válik belőled, ha jellemed határozatlan, hog y 
számithatférjedreádjha határozatodban nem 
bizhatik? Ki fogja tisztelni erényedet, ha 
ez ingadozást tetteidben észre veszi, és ki 
jósolhat boldog házasságot neked, midőn 
két héttel esküvőd előtt hozzám futsz pa
naszkodni, hogy vőlegényedet nem szere
ted? . . . .

Mari arcza égett a szégyen és fájda
lom miatt, szemeibe rejtett könnyek lo- 
pództak.

— Esküvőd előtt egy pár nappal tani- 
tást akartam neked adni, és tanácsokat a 
házas élet útjára, mely szépen kezdődik, 
de később többnyire göröngyös szokott 
lenni, s a nő hasonló ama szekérhez, mely 
ha a göröngyöket ki nem kerüli, örökös 
rázkódások on megy át, sőt szerencse ha 
valahol fel nem borul. A körülmények úgy 
hozták magokkal, hogy e tanítást szüksé
ges előbb elmondanom. Először is,, ha arra 
számitsz Mari, hogy búdnak, könnyeidnek 
előttem foganatja lesz, s hogy a házasság
tól visszaléphetsz — igen csalódok Előttem 
az adott szó nem annyit ér mint a mai vi-
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lúgban szokott, — én azt megváltozhatlan- 
nak tekintem, melyet hatalmunkban állt 
adni, de visszavennünk többé nem lehet. 
Ha egyszer megtörtént az esküvő'. . .

Az öreg nő folytatni akarta, de Mari 
fölugrott helyéről, s hozzá futva, — kérem, 
nagyanyám, mondá esdő, izgatott hangon, 
hagyjuk pár napig e szavakat, én most 
annyira nyugtalannak érzem magam és 
fejem annyira fáj, hogy nem volnék képes 
végig hallgatni beszédét.

— Jól van, gyermekem! Szóljunk 
másról, két hét alatt még lesz egy napunk, I 
melyen ezeket neked elmondahatom.

A reggeli után Margit még egy kis 
ideig maradt, aztán mint állitá, otthon dol
ga lévén, búcsút vett a koros nőtől.

Az egész nap elmúlt minden egyéb 
esemény nélkül; Pándory a rendes időben 
megjelent s beszélt az esküvőről, elmondá 
ki lesz Tornain kivül az ő részéről hivata
los személy, és késő este távozott.

A másnap és harmadnap is elmúlt, 
Mari pompás menyasszonyi ruhája megér
kezett, Karolin a myrtus koszorút felpró
bálta neki, s azt erősité, hogy az oltár előtt 
még soha szebb menyasszony nem állott.

A negyedik nap estéjén Viktor, eltá- i 
vozásakor, halk édes hangon sugá neki: 
tiz nap múlva!

A leány nem viszonzá a meleg kéz- 
szoritást, de ezt a lángoló vőlegény nem 
vette észre.

Közönyösen s látszólag nyugodtan 
mondott anyjának jó-éjszakát, de szobájá
ba érve egy közel álló székre rogyott és 
fuldokló zokogásban tört ki. Az ott álló : 
Karolin ezt ismét látta, ismét vele sirt, de 
se azt nem tudta, mi okozza Mari búját, 
se pedig kérdezni nem akarta.

— Karolin, mondá végre fejét föle
melve Mari, én e nehány nap alatt meg
győződtem, hogy engem senki de senki 
nem szeret!

Karolin bámulva nézett reá. Az iste
nért Mari, mondá majdnem bántódva, hát kit 
szeretnek jobban és többen mint magát. 
Nagyanyja, vőlegénye, és — én, tévé 
meleg hangnyomattal hozzá.

— Anyám és nagyanyám nem sze

retnek. Viktor szerelmes belém, de épen az 
az a baj; maga pedig, jó Karolin, egyedül 
nem segithet rajtam.

— Ki tudja, emlékszik, kis gyermek
korából, az oroszlán- és egérről hallott re
gékre ! Higye meg lelkem, az embernek né
ha egy féreg is hasznára lehet!

— Az igaz, feleié Mari, maga is segít
hetne rajtam ha akarna.

— És kételkedhetik bennem, ha az, a 
mit tenni kell, jó és hasznos volna magára 
nézve.

— Azt hogy jó és liasznos-e, Karolin, 
nem tudom; én csak annyit mondhatok ma
gának, hogy hiába ellenzené a mit tenni

j akarok, mert ha maga nem teszi azt meg 
hűségből és szeretetből, akkor más eszköz
höz kell nyúlnom, mely tán sok pénzbe ke
rülne és kevésbbé volna biztos. Hallgasson 
meg és feleljen.

— Én vőlegényemetnem szeretem,— 
folytatá erős, határozott hangon. Hozzá 
kényszeritenek menni, s ezt akkor, midőn 
kezemet neki ígértem, ilgy liivém meg is 
teszem, ha anyámnak örömet okozok vele, 
de miután most megtudtam, hogy mást 
szeretek . . . .

— Mást szeret? kiálta rémülten ösz- 
szecsapva kezeit Karolin, tizennyolcz éves, 
és vőlegénye mellett mást szeret!

— Mondtam, hogy vőlegényemet 
nem szerettem soha, folytatá izgatott és 
majdnem haragos hangon Mari. Viktorhoz, 
azt mondja nagyanyám, hozzá kell men
nem , mert szavamat adtam neki, s én azt 
meg is fogom tartani, bár tudom, hogy 
egész életemben boldogtalan leszek.

Karolin könnyezni kezdett . . . .
-— De mindegy, a becsület úgy kí

vánja azt mondja nagy anyám, s én föl
áldozom magam ; hanem, hogy határoza
tom ne ingadozzék, esküvőmön nem sza
bad annak lenni a vőfélnek, kit Viktor 
akar, mert akkor az oltártól is vissza
lépnék.

— Hát kérje meg Pán dory urat ez
iránt.

— Hisz akkor azonnal tudná, hogy 
nem őt szeretem, s féltékeny lenne. Ezt 
senkinek sem szabad megtudni Karolin , s
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azért én egy levelet akarok Írni a vőfél
nek s megkérni, hogy esküvőmön ne le* 
gyen jelen!

— De nevét csak nem Írja alá?
— Dehogy nem, hisz névtelen levélre 

nem hallgatna semmit!
— De ha megmutatná vőlegényének, 

vagy a herczegnének ?
—* Szegény Karolin, látszik hogy 

maga nem olvasott soha regényeket s nem 
tudja mi a férfi becsület. Egy szóért kész 
meghalni a férfi inkább, mintsem elárulja 
a mit tilt a lovagiasság.

— Ki tudja, nem csak a regé
nyekben irták-e azt úgy ?

Ez ellenvetésre Mari szánakozva né
zett a leányra.

— És a levelet, Karolin, magának 
kell az illető helyen átadnia, mert veszte
ni való idő nincs, az esküvő kilencz nap 
múlva meg lesz.

— Nekem? kérdé ijedten Karolin.
— Igen, igen, édes kedves Karoli- 

nom; látja, nekem nincsen senkim a ki ta
nácsot adna, olyat, mely szivéből és nem 
elv- vagy Hiedelemből jő; senkiben sem 
bizhatom, anyám és nagyanyám kezében 
én vagyok az illem és divat mártírja, s ha 
maga nem segít rajtam, mégis minden vesz
ve van.

— De mit mond majd az öreg grófné?
— Mit? megfogja szorítania kezét és 

azt mondja: „köszönöm Karolin.“ Hisz e 
levéllel megmenti az egész család becsületét, 
anyám becsülni fogja érte, s Viktor örökös 
hálával leend iránta.

— Jól van, mondá elérzékenyülve a 
vén leány, jól van, Írja meg a levelet, 
s el fogom vinni!

Mari karjaiba röpült a koros leány
nak s Összevissza ölelgeté.

Más nap reggel készen volt a levél, a 
borítékra ráírva a czim, Karolin könnyen 
megtudakozhatá a lakást. A vén leány 
egész elszántsággal indult az útra, melyen 
a ház becsületét meg kelle menteni!

VIII.
A levél elküldése után három-négy 

óra múlva Karolin ijedt arczczal futott Ma

rihoz s jelenté, hogy egy ue akar beszélni 
vele.

— Tán anyámat keresi ? kérdé csu- 
dálkozva Mari.

----Nem, nem, „a kisasszonyt!“ vála
szolt Karolin.

— Vezesse be , és maradjon a szobá* 
ban Karolin, ki tudja, nem valami. . . .

Ekkor nyílt az ajtó s kívülről a nyi- 
láson egy hang hallatszék, mely a bejö- 
hetésre kért engedelmet, s melyre Mari 
lángvörös arczczal, dobogó szívvel tekinte 
a habozó leányra.

— Mit tegyünk? kérdé halkan Ka
rolin.

Mari intett, s Karolin felnyitva az aj
tót, Tornay lépett be rajta.

— Bocsánat, szólt kellemes mosoly- 
lyal az ifjú, kegyed nem veendi rósz né
ven , hogy bebocsáttatást kértem , nehány 
igen fontos szavam volna . . .

Mari habozott.
— Mit csak négy szem között lehet 

elmondanom, folytatá egy oldalpillantással 
Karóimra.

— Kérem, Karolin, mondá Mari, int
ve neki, hogy távozzék, s bár szava kérő, 
hangja és szemei inkább parancsolok voltak.

— De. a herczegné, — ellenveté Ka
rolin.

Tornay észrevevé a becsületes arcz 
nyugtalanságát, s mosolyogva szólt:

— Maradjon kisasszony, jelenlétét, mint 
látom, elkerülhetetlen szükségesnek tartja, 
az én szavaim pedig oly ártatlanok , hogy 
azokat bárki is hallhatná, s midőn távo
zásra kértem, inkább csak Mari kisasszony 
végett tettem.

— Karolin előtt nincsen titkom, mon 
dá nyugodtabb és határozottabb hangon 
Mari.

— E levelet ma kegyed irta nekem ? 
kérdé Tornay, elővéve Mari sorait.

— Igen , szólt vérpiros arczczal a 
leány.

— Csak azt akarom tudni, — folyta
tá Tornay: megengedi-e nekem, hogy e 
levél tartalmát a herczegné vei közöljem ?

— Anyámmal ? a herczegnével ? kérdék
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egyszerre és mindketten elhalványodva 
Mari és Karolin.

•— Igen, monda Tornay. E levél ma
gyarázata elég nekem, az ön érzelmei fe
lől ; a magaméival tisztában vagyok azon 
perez óta, midőn amaz estve kegyeddel a 
herczegné termeiben találkozóm, s most 
csak két embert kell e dologról tudósita* 
nőm, — s e  kettő közül az egyik a her
czegné, kegyed anyja, a másik Pándory 
Viktor, vőlegénye és nekem barátom.

E határozott, komoly hangon kiejtett 
szavakra pereznyi szünet állt be, mely 
alatt az ilju meglepetve nézett Maiira, ki
nek arczán rémület, küzdés váltá fel egy
mást, mig végre szemeiből könnyek om
lottak alá, s kezeit összetéve, könyörgő 
arczczal közeledett az ifjúhoz.

— Kérem, mondá esengő hangon, 
mindenre a mi szent ön előtt, ne büntessen 
engem ha roszul tettem, bocsásson meg 
ha helytelenül eselekvém, és ne áruljon el 
anyám és Pándory előtt. Lássa, én mostanig 
elzárva éltem, embert sem láttam, nem tu
dom hogyan s mit tesznek a nagy világ
ban, járatlan vagyok, s e tettemnél pusztán 
szivem sugallatát követém. Anyám erő
szakol hogy Pándoryhoz menjek, Viktor 
tudja hogy nem szeretem, tudtul adtam 
neki, és mégis akarja, mégis kivánja hogy 
neje legyek ; nagyanyám elvről és Hiede
lemről beszélt midőn szerencsétlen jövöm
ről szóltam neki, s igy nem maradt senki, 
kihez folyamodhattam volna, és ekkor gon
doltam önre, őszintén , tiszta szivvel, s 
meg voltam győződve, hogy kegyed nem 
fogja megtagadni azon kérést, mely ön
nek semmi lemondásába sem kerül, engem 
pedig oly nagy veszély-, oly nagy küz
dés- és fájdalomtól ment meg!

— Mari! szólt elragadtatva az ifjú, s 
heves érzéssel fogta meg a leány resz
kető kezét, ha tudná mily szép, mily ki
mondhatatlan bájos ön e perezben, s mily 
boldog-, mily vég nélkül szerencsésnek ér
zem én magam!

— Ugy-e, nem mutatja meg anyám
nak a levelet ? kérdé reményteljes tekin
tettel s elpirult arczczal a leány.

— Sőt inkább, most, e perezben, azon

nal; oh jőjön, menjünk együtt, s adjon erőt 
önnek jelenlétem, bátorságot azon tudat 
hogy szeretem, s győződjék meg, hogy tő
lem nem szakítja el többé senki.

— Karolin, mondá a távolabb álló, 
zavart arczu leányra nézve Mari, mialatt 
szemei könyben úsztak, arcza vérpiros lett, 
feje szédült, — van egy ember a világon, 
a ki engem nagyon szeret.

Az ifjú komoly, szánakozó tekintettel 
nézett a szép , fiatal, viruló alakra, ki tizen- 
nyolcz évig azon tudatban és azon hitben 
élt és nőtt fel, — hogy őt nem szereti a vi
lágon senki!

— Akar a herczegnéhez velem jőni? 
kérdé a leánytól, ki a boldogság miatt szól
ni nem, csak fejével inteni tudott.

Kiléptek az ajtón. Karolin nem kö
vette őket, — gyanitá, hogy az ő jelenléte 
többé nem szükséges, a herczegné szeme 
elébe pedig, csak úgy mulatságból, érzé, 
hogy a jövő perezben nem lesz tanácsos 
menni.

A komorna meglepetve látta Marit egy 
idegen fiatal ember társaságában lépni ki 
szobáiból s végig haladni az előtermen, ki 
a folyosóra, és eltűnni a herczegné osztá
lyában.

A herczegné, nyugpamlagra dőlve, 
pongyolában olvasott, s arczát halálsápadt
ság boritá, midőn leányát és Tornayt be
lépni látta. Fölemelkedett, feje hideg mél
tósággal intett az őt köszöntő ifjúnak, s 
szemeit oly baljóslatú szigorral szögezé Ma
rira, hogy az reszketni kezdett.

— Herczegné, kezdé csengő, határo
zott hangon az ifjú,— hogyne kelljen hosz- 
szas előmagyarázatokba bocsátkoznunk, rö
viden, — én leánya kezét kérem  !

— A herczegné még halványabb lett, 
s alig birt felindulásán erőt venni:

— Mari menyasszony, — mondá halk, 
de elég határozott hangon.

— A kegyed akaratából igen, de nem 
szive szerint, herczegné, kérdezze őt magát.

A nő szigorú, kemény tekintettel for
dult a leányhoz, az lesütött szemmel hall
gatott.

-— Csalódik, gróf ur, mondá fölbáto
rodott, gúnyos hangon a herczegné,"Mari
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saját maga választá vőlegényét, erőszako
lás nélkül, szive szerint, mint hallgatásából 
is láthatja, s igy engedje kimondanom , az 
ön szerepe igen fölösleges, és nevetségessé 
vált.

— Mari, mondá a reszkető leányhoz 
lépve az ifjú, szóljon, mondja el anyjának 
mit érez; ő kegyes, elnéző lesz ön iránt, 
szóljon, vegyen erőt magán . . . .

Mari hallgatott.
Percznyi szünet állt be.
— Nos gróf ur, kérdé gúnyos han

gon a herczegné, még mindig mint kérő 
áll előttünk ?

— Nem, herezegné, mondá komoly, 
szomorú hangon az ifjú, — s valódi mély 
fájdalommal nézett Marira, mint a nevelés 
mártírjára, és megvetéssel az anyára, ki 
gyermekét egy tekintetével úgy meg tudá 
rettenteni. — Nem, folytatá, látom, hogy 
kegyednek igaza van, a kisasszony vőle
gényével meg van elégedve, s én bocsána
tot és elnézést kérek — e lépésemért.

Megindult az ajtó felé . . . .
Mari felkapta fejét, szemeiben kétség- 

beesés tükrözé magát: „anyám!“ mondá 
reszkető hangon.

A herczegné egy szilaj lépést tett felé, 
a leány összerázkódva elhallgatott, s az ifjú 
kilépett az ajtón.

— Távozzék rögtön szobáiba, mondá 
szilaj s rettentő tekintettel a herczegnő, 
egy óra múlva beszélünk együtt, most tán 
össze zúznám ha itt maradna.

Mari halo vány an , reszketve indult 
meg s lépett ki az ajtón, izgatottan futott 
végig a termeken, s midőn a folyosóra ért, 
Tornay és Karolin kalappal s felső öltöny
nyel vártak reá.

— Vegye magára ezt, monda az öl- ! 
tönyt reá segitve Tornay, siessünk, nincs 
veszteni való idő! — Marinak karját nyuj- 
tá, Karolin utáltok ment, az udvarról bér- , 
kocsis hajtott a lépcsőhöz, kinek az ifjú 
valamit súgott, s Mari és Karolin a kocsi- j 
ba felülve, az elhajtott velők; Tornay pe
dig a bámuló portástól tüzet kérve, szivarra 
gyújtott s csendes léptekkel haladt ki a 
kapun.

A bérkocsi a Józseftér egyik kéteme
letes házának kapuja előtt állt meg.

Mari és Karolin kilépve, pár perez 
alatt Bélayné előszobájában voltak.

— Oh bár itt volna már, mondá resz
kető hangon Mari, s Karolin oly izgatott
ságot vett a leány ar.czán észre, hogy meg
rettenve lépett közelebb hozzá.

— Mari, mondá részvéttel Karolin, 
vegyen erőt magán , minden jól fog kiütni, 
nagyanyja szereti magát, s nincs mitől 
tartani, lépjen be ez ajtón és szóljon őszin
tén, bátran a grófné előtt.

— Nincs bátorságom, viszonzá még 
inkább reszketve Mari, s önkéntelen féle
lemmel nézett az ajtó felé, melyen át nagy
anyja elébe keilend lépnie.

E perezben megnyílt az, s az inas 
lépve ki rajta, föltárá azt a leány előtt.

Mari habozott, rejthetetlen félelemmel 
vetett egy pillantást Karóimra, s azután át
lépte az ajtó küszöbét és ingadozó léptek
kel haladt végig az előtte föltárult nagy 
teremen, be nagyanyja cabin etjébe, hol az 
öreg nő, megpillantva őt, ijedten hagyta el 
helyét.

— Mari, kiáltá rémült hangon midőn 
a leány halvány, izgatott arczát, tétova te
kintetét látta, s kérdezni akarva baját, meg
ölelő őt, de azon perezben a leány kimerül
tén hányta be szemeit s ájultan rogyott a 
szőnyegre.

Bélayné a legnagyobb ijedséggel fu
tott a csengetyii zsinórhoz, s meghúzva azt 
segítségért kiabált, mire legelőbb Karolin 
futott be s utána több cseléd, s végre pár 
perez múlva egy az öreg nő előtt egészen 
ismeretlen íiatal férfi. Mindenki annyira el 
volt Marival foglalva, hogy az ifjúra senki 
sem ügyelt, s csak midőn a leány magához 
térve felnyitá szemeit s megpillantván az 
ifjút, arczán és szemeiben öröm tükrözé ma
gát, tekinte meglepetve Tornayra, s a je
lenlevőknek távozást intett.

Midőn hárman maradtak, az ifjú be- 
mutatá magát, s a grófné egyik fiatalkori 
barátnéjának fiát ismeré fel benne.

Helyet foglaltak, s Mari nem szólt, de 
az ifjú érzésteljes szavait, kérését a grófné 
pártfogásáért és szerelmének előadását oly
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gyönyörrel kiséré, hogy ̂ Bélayné, ki vele 
szemközt tilt, nem kérdező, szereti-e az ifjút 
és valóban nem szereti-e vőlegényét — 
megérte mindent.

— A herczegné tehát kényszeríteni 
akarta e házasságot? mondá Bélayné gú
nyos hangon. Mari fölugrott s könyezve 
borult nagyanyja lábaihoz.

E kiállott szenvedés bizalmatlanságod 
büntetése, mondá, érzékenyen téve kezét a 
selyem hajra Bélayné, s a leány, kezébe 
rejtve arczát, zokogott. — A múltkor nem ott 
kezdted beszélni nekem e történetet, hol ele
je lett volna, folytató a koros nő, s udvaria
san fordult Tornayhoz.

— Marinak nyugalomra van szüksé
ge, mondá, idegei a legnagyobb izgatott
ságban vannak.

Az ifjú fölállt, s egy szerelemmel telt 
tekintetet vetett a leányra.

— Én tüstént irok a herczegnének, — 
folytató a grófné. Mari ezentúl nálam marad, 
s hogy e perczben nem teszem kezét az ön 
kezébe, csak az okozza, hogy Páudory 
jegy-gyürüje még ujján van.

A leány önkénytelen sietséggel vonta 
le a gyűrűt, mintegy elakarva hárítani a 
gátot, mely köztök állt.

Tornay lángolva szoritá meg a neki 
búcsúra nyújtott kezet, s a grófné előtt 
meghajtva magát, távozott.

IX.

Két hónap múlva fényes esküvő tar
tatott a szerviták templomában.

A menyasszony Bélay Mária, a vőle
gény Tornay Ferencz volt.

Sok kiváncsi nép tódult össze, mint 
Pesten minden ily alkalommal szokott, s 
mindenfelé lehete, a nászpárról beszélők aj
kain, a Páudory és Yalmersperg neveket 
is hallani.

— Az az éltes nő, ki oly meghatott 
arczczal áll az oltár közelében, a menyasz- 
szony nagyanyja, mondák egymásnak a 
jelenlevők; anyja nincs itt, mert a leány 
akarata ellen ment férjhez, s ennek követ
keztében a herczegné beteg lett és nem je
lenhetett meg leánya esküvőjén.

A szertartás végével, boldog arczczal 
haladt végig az uj pár a templom köveze
tén, s tekintetökből mindenki örömet, meg
elégedést, szerelmet látott kisugárzani.

Ezek boldogak leendnek, volt az áta- 
lános közvélemény!

Páudory hat héttel előbb a fővárosból 
egy levéllel keblén utazott el, melyet Ma
ritól kapott.

„Azon remén) ben írom e sorokat, 
hogy azok némileg enyhíteni fogják önnek 
neheztelését, haragját, melyet a történtek 
után érez;“ — igy hangzott a levél.

„Legyen meggyőződve, hogy önnek 
bár fájdalmasabb ez esemény, de nem kel
lemetlenebb mint nekem, ki ön iránt elköve
tett tettemet csak azon vigasztalással tudom 
magam előtt menteni,hogy nem én, — ha- 
nsm a sors idézé elő a gátot, mely nem en
gedett önnek nejévé lenni. Azt, hogy nem 
érzek ön iránt szerelmet, mindjárt első 
nyilatkozata után bevallóm, de nem tudtam 
azt, hogy mást szeretek, nem tudtam, hogy 
egy futó pillanat elhinté szivemben a sze
relem szikráját, melynek csak újra egy pil
lanat kellett hogy lángra lobbanjon. E pil
lanatot a vak sors ön által idézteté elő, ke
gyed hozta el hozzánk Tornay t, kegyed is
mertető meg őt velem, s amaz öntudatos 
percztől kezdve, melyben meggyőződém 
hogy mást szeretek, véteknek tartottam vol
na önnek hazudni az oltár előtt.

„Hallgassa meg kérelmemet, bocsás
son meg nekem, hogy fájdalmat okoztam 
önnek, és ne okozza Tornayt, ki mindig és 
most is őszintén jó barátja, és legyen meg
győződve, bogy én akkor is visszalépek, ha 
Tornay nem viszonozza érzelmemet, és 
liigyeelazt, hogy nem lettünk volna boldo
gok, mert mint ön maga mondá, virágnak 
nap, a nőnek szerelem kell, s gyakran állí
tó, hogy csak azon reményben merte meg
kérni és elfogadni kezemet, hogy később 
megszeretem. Hátha ez nem történt volna, 
hátha mint már önnek neje éreztem volna 
T o r n a y  iránt szerelmet ? . .gondoljad ezt az 
örvényt, hallgassa meg szivében azt a szót,
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mely mellettem fog" felszólalni, és küldje ne
kem azt a vigasztalást, hogy megbocsátott, 
hogy nem neheztel reárn.“ stb.

Vahnerspergherczegné eltűnt Pestről. 
Se leánya se napa nem tudták sokáig ho

va lett, s csak egy idd múlva hallották, 
hogy Bécsben él, némelyek állitása szerint 
visszavonulva, másoké szerint a régi fény
ben. Bécs nincs oly messze hogy a valót 
ne lehetne tudni, de a kik legbizonyosab
ban tudják, azok leginkább hallgatnak róla.

BENICZKY-BAJZA LENKE.

A N T A R A  ÉLETÉ- BŐL. *)
l.

Csak úgy állt a kopja, belém vágva mélyen,
Repült, fördött a nyíl, sűrűn omla vérem :
De mégis te voltál, jutottál eszembe,
S midőn csengve villant a kard éle szembe:
Csókolni akartam a gyilkos kardokat,
. . . Mosolygó ajkaid közt ragyog úgy fogad! —

II.
Titkon szeretlek, mint a jó lelkek szoktak,
Boldogít az is, ha enyimnek álmodlak.
Királyném vagy akkor, én meg a te szolgád,
S boldog reménységim esdve szállnak hozzád.
Oh Abla, szerelmem! — mind a világ mondja,
Hogy te vagy a szépség egybefutó pontja:
Szép, viruló ágnak mondanálak, oh de 
Nem lebeg, hajol az soha úgy a hogy te ;
Igaz gyöngy fehérük, de csak haloványon,
Nem oly szép fehéren mint fogad, — ha látom !
Eszem, szemem tévelyg hajad éjjelében 
S homlokod sugára tündököl elébem ;
Kebled egy világot harczra ingerelne,
— Istenem! irigy szem meg ne lássa, oh ne;
Nyaklánczod ezreket megigéz, leigáz,
— Annyi sok temérdek raboddal mit csinálsz ?!
Olyan a te orczád, mint a nap felettem,
Rajtam ég sugára, maga elérhetlen!

m .
Tagadjátok, absz vitézek, hősi származásomat,
Majd a kardél, kopja mondja meg ki-és mivoltomat;
Vagy beszéljen a futó had, szétzavart, elűzött nép:
Harczra tódult árja közt, hogy hős karom mint ütött szét!
Mint a villám, ha éjfélen parázshalom közzé csap,
Hü lovammal úgy nyilamlánk keresztül a rongy hadat:
Kesely volt a lovam lába, körme földet néha ér,
Kesely körmin, kesely lábán csakúgy piroslott a vér!
Édes anyám meg ott lesett, várt reám a sátorban,
Életemért reszketett, félt, szegény! mindegyre jobban, —
„Ne félj — mondám átkarolva — egy halál a tartozás,

*) bziret Antara — „Antara élete“ a czíme azon arab elbeszélésnek, melyből a következő költemények véve 
vannak. Szerzője Szeld Juszuf ben Iszmael; — élt a hidsre utáni V-dik században. Antara a Moallaka néven ismert 7 
költemény 7 íróinak egyike: élt a próféta korában. Ezen költemények Antara szellemében vannak Írva s néhol 
egész sorai átvéve.



517

Nincsen a ki elkerülje, én, nem én, vagy bárki más!
Rá se gondolj, fel se vedd, mint én reá sem gondolok,
Essem ott el, vagy ne essem, igy is úgy is meghalok.
Bár a csatán, testet öltve, magát lelném a halált,
Hogy legelső kopjaszálam rontaná ki oldalát!“

IV.

Rejtve hordom szivem mélyén szerelmemnek fényes napját,
Ej borult rám s kétkedés közt virasztom át az éjszakát.
Kergetem azt, a mit soha ez életben el nem érek,
Száján ragad, hurczol a sors, s én örökké jót remélek!
Gondolám, hogy innen-onnan közel hozzád, veled leszek,
Háború lett azonközben közöttünk és tiköztetek.
Ott se félts már, hogy a vérem majd kiömlik, porba árad,
Érted való keservemben kiszívta azt a bubánat.
Vézna bőröm maradt csupán, zireg-zörög benne csontom,
Kipusztít majd ezekből is, semmivé tesz, — hidd, ha mondom!

V.

Uram isten! gyalázatos életet halált ne adj,
Asszony-sírás közt meghalni, eltemetni soh’se hagyj!
Ott a csatán, madár falka kóvályogjon körültem,
Éhes hollók igyák vérem, mikor még ki se’ hültem.

VI.

Kevert vérü szolga vagyok és nemtelen előtted,
Pedig kardom engem is csak oly nemessé szegödtet!
Volt oly idő, mikor e kard az arabok vezérit,
Csak egy napig tartó csatán, — rabszolgámmá tévé mind!

SZILÁDY ÁRON.

L A  R O C H E .
(Mackenzie után, angolból.)

A hires történetíró és bölcselő — nevezzük 
Haraldsonnak — darab ideig Francziaország egy 
kis városában tartózkodott. Egy reggel, midőn 
azon szemlélődésekben, melyek később az egész 
világot bámulásra ragadták, elmerülve üldögélt, 
öreg gazdasszonya lépett szobájába s beszélni 
kezdé, hogy a múlt este egy öreg rendű úri em
ber érkezett leányával a városba — hogy mesz- 
szünnen jönek s a város csak úgy utjokba esett, 
— de az Öreg ur az éjjel nagyon roszul lett, s a | 
fogadóban, a hol szállva vannak, azt beszélik, 
hogy meg is fog halni, és hallván, hogy kegyedért 
valamit az orvosláshoz, ide küldöttek, mert a hely
ség orvosa nincs itthon; — valamivel segíteni kel
lene rajtok — folytatá a jó asszony — én már 
voltam is náluk s mondhatom szánalmas dolog 
nézni azt a szegény öreget, ki nem annyira saját 
bajáért aggódik, mint a szomorúságon, melyet

leányának okoz . . .  Itt elhallgatott a beszédes nő 
s gazdájára tekintett, ki eddig mit se szólott, de 
most letette a könyvet, félbeszakitá eszméinek 
lánczolatát, levetette hálókabátját, más ruhát öl
tött magára s gazdasszonyát előre bocsátva a be
teg emberhez ment.

Ez pedig a kis fogadó legjobb — mind a 
mellett nyomorú — szobájába volt beszállásolva. 
Haraldson , a mint belépett, kénytelen volt meg- 
állani. Az öreg, kihez jött, szegényes ágyban fe
küdt , s lábainál ült leánya, ki tiszta fehér ruhába 
volt öltözve, s a mint előre hajolva, beteg atyja 
szakadozó lehelletére forditá minden figyelmét, 
szabadon lengő sötét fürtéi elboríták arczát. Ha
raldson ur és gazdasszonya nehány perczig állot
tak a szobában, a nélkül hogy az ifjú hölgy ész
re vette volna.

— Kisasszony! szólt végre az öreg no lassú
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hangon, — a leány megfordult s ekkor látható 
lön °arcza, melynél szebb nem volt a világon , s 
melynek kellemeit a fájdalom még . szaporítani 
látszott. Mikor észrevette az idegent, kit az öreg 
nö bemutatott, egy kis pir futott végig arczán, 
aztán a szomorú helyzettel megférhető udvarias
sággal köszönt; arczára más kifejezés költözött, 
a mi legközelebb járt a nyájassághoz, s ez a mi 
philosophunkra mély benyomást gyakorolt, ennek 
nyilvánítására azonban nem lévén alkalmas a 
hely és az idő, kevés, de őszinte szavakkal csak 
szolgálatát ajánlá.

— Ez a jó ur nagyon rósz helyen fekszik 
itt, mondá a gazdasszony — bár csak valahová 
ellehetne vinni.

— Azt hiszem magunkhoz vihetjük — foly- 
tatá Haraldson — nálam lesz kényelmes ágy, — 
jobb levegő, —- a gazdasszony lakása mellett egy 
kis szoba a kisasszony számára.

Tehát kész volt az egész terv. A beteg el
lenvetéseit legyőzték, s a leányka szemérme en
gedett azon gondolatnak, hogy atyjának használni 
fog. És igy nem volt egyéb hátra, mint hogy a be
teget jól betakargassák s az utczán keresztül szál
lásukra vigyék. Az öreg asszony és Haraldson a 
leánynyal együtt ápolták a beteg atyát. Az orvos, 
ki azután csakhamar megérkezett, rendeléseket 
tett, a többit a természet vitte véghez, s elég az 
hozzá, egy hét alatt a beteg képes volt nyilvání
tani jóltevője iránti háláját.

Ez idő alatt a gazda megismerkedett ven
dége körülményeivel. Az öreg ugyanis helvecziai 
protestáns lelkész volt s neve Ja Roche *), nejét 
csak a napokban temette el egy távoli fürdőn, 
hová a nő egészsége helyreállítása végett utaztak 
volt, s most már minél előbb haza érni vágyik — 
s leginkább azért szeretne élni, hogy kedves Lui- 
záját ne hagyja egyedül.

Egy nap , mig a mi bölcselőnk hosszú bot
jával s hü kutyájával távolabbi sétát tett, s a láb - 
badozó öreget, annak leányát és a vén gazdasz- 
szonyt együtt hagyta, ez utóbbi, beszélő kedvé
ben lévén, elkezdett mesélni uráról, és mint afféle 
öreg gazdasszonyok szoktak, kik még a tudákos 
névre is igényt formálnak, urának egész jellemét 
kritikai bonczkés alá vette.

— Az én uram, folytatá beszédét, igen de
rék, igen okos ember, de van egy borzasztó hi
bája.

— Mi lehet az ? kérdé az öreg.
— Uram bocsá. . . meg sem merem mondani.
— De már csak mondja meg ha elkezdte, 

vagy hát hagyja abba az egész beszédet.
— En istenem, teremtőm, bocsásd meg vét

keit! az én gazdám nem hisz a keresztyén vallás-

*) Franczia szó, annvitjelent mint a magyar szikla.
D. F.

ban, evangeliomban, imádságban — szóval nem 
keresztyén.

—- Tehát hitetlen? mondá az öreg gondol
kozva.

— De minden esetre a hitetlenek legjobbi
ka, — viszonzá a gazdasszony.

—• Nem keresztyén ? ! lehetséges — mondá 
Luiza — de megszabaditá atyámat, s azért az isten 
úgy áldja meg, mintha a legjobb keresztyén volna.

Oh atyám, hogyan lehet az, hogy valaki ne 
legyen keresztyén ?

— A földi tudósságban, kedves gyermekem, 
bizonyos kevélység van, mely az emberek szemei 
elől gyakran eltakarja a kijelentés égi tanait s a 
vallás fenséges eszméit.

— De ugy e, édes atyám, Haraldson ur, 
mielőtt meghal, bizonyosan keresztyénné lesz?

E pillanatban a házi ur haza érkezése félbe 
szakitá beszélgetéseket. Barátságosan és bizalom
mal fogta még kezét a szép hölgynek, de ez hall
gatva vonta vissza s távozott a szobából.

— Hálát adok az istennek, hogy jobban va
gyok, mondá La Roche.

— Jó, jó — felelt a bölcselő — de annyira 
még sincs jól, hogy sokat beszéljen, s mindenek 
felett tanulmányról, prédikálásról szó som lehet jó 
darab ideig. Gondoljon egészségére; egyébaránf, 
a mit ön ma reggel elutazásáról beszélt, arra néz
ve egy terven gondolkozom : én ugyanis soha sem 
voltam Helvecziában, s nagy kedvem volna öntés 
leányát elkísérni, önökkel az út fáradalmait és 
gondjait, élményeit és örömeit megosztani.

— Ez valóban különös szerencse lenne rám 
nézve, felelt az öreg lelkész.

— Pedig nagyon természetes , mert én vol
tam önnek első orvosa, tehát felelőséggel is tarto
zom s teljes felgyógyúlásáig el sem hagyhatom.

— Úgy van , úgy ; Ön szeretetre méltó ked
ves ember, együtt fogunk utazni; jól tudom, hogy 
leányom is nagyon örvendeni fog, ha e hirt meg
hallja. r

Es a szép Luiza valóban örvendett, s úgy 
látszék , elöbbeni idegenkedését is egészen elfe
ledte. Együtt utazott tehát a kis társaság, de csak 
rövid állomásonként, mert Haraldson ur állott sza
vának s nagyon gondoskodott, hogy az öreg el ne 
fáradjon. Az együtt utazás közelebb hozván őket 
egymáshoz, természetes volt, hogy naponkint job 
ban megismerkedtek s egymás iránti kölcsönös 
barátságuk folytonosan nevekedett. La Roche 
úgy találta, hogy úti társuk természetes, egyszerű 
és nyájas ember, mely tulajdonok különben ritkán 
szoktak párosulni tudós emberben. Luiza hasonló
kép csalódott, mert azt Ilivé, hogy Haraldson ke- 
vély és gőgös, s mondhatni egyelőre félt tőle, ki
vált midőn az öreg gazdasszony beszélgetésére 
gondolt, most pedig úgy találta , hogy miveit és 
nagyon kellemes ember.

A mi pedig Haraldson urat illeti, ő is gyö
nyörűséggel utazott , s a jó lelkész és szeretőin
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méltó ieánya társaságában, mondhatni, boldognak 
érezte magát, mert bennök az őskor büntelen tisz
taságát és egyszerű modorát látta egyesülni a je
lenkor miveltségével és tökélyeivel, keblökben 
minden nemesebb érzelem élénk s lángoló, a nem
telen érzelmek pedig elnyomva, leküzdve valának.

Nem érezte magát a szerelemre hivatva , de 
boldog volt, hogy La Roche Luiza kisasszonynak 
barátja lehete; s néha bizonyos irigységgel gon
dolt az atyára, kinek ily gyermek vala birtokában. 
Némi rejtelmes vágyak támadtak szivében, miket 
nem tudott megfejteni, vagy tán nem is akart, in
kább szeretvén a kedélynek bizonyos ámulatát, 
mely minden esetre kellemes hangulatban tartotta 
egész lényét.

Tizenegy napi utazás után elértek azon 
helységbe, hol a La Roche család lakott, mely 
Bern canton ama gyönyörű völgyeinek egyikében 
feküdt, hol a természet nyugodni látszik, mintha 
pihenni akarna, és miniha szépségének öntudatá
val bírna, a nagy világtól félve, remegve, járhat- 
lan magos hegyekkel övezi körül kedvencz ma
gányát.

Egy kis folyam, mely dühét a halmokon el- 
fékozlá, békésen csörgedezett a ház előtt s kissé 
lejebb záporló vízesést képezett, mely a parton 
álló fák lombjai közt átcsillogott, még tovább 
körbe tódultak a hullámok s mintha e szép vidék
ről nem akarnának távozni — a falu mellett időz
ve gyönyörű kis tóban ingadoztak fel s alá; a tó 
szélén, az árnyékos bükkok felett kiemelkedve, 
La Roche egyházának fényes teteje látszott.

Haraldson el volt ragadtatva a táj szépsé
geitől , de utitársai egyike a kedves nőre, másika 
a jó édes anyára gondolt, kivel együtt éltek e 
gyönyörű vidéken és a kit örökre elvesztőnek. Az 
öreg ember bánata csendes, fájdalma hallgatag 
volt — leánya sirt és zokogott, édes atyja kezét 
ragadta meg, csókjaival halmozd, La Roche pedig 
szemeit az égre emelvén keblére szoritá egyetlen 
kedves gyermekét; de önfeledtségét mintegy hely
re akarván hozni, könybe lábadt szemeit megtö
rölte s mutogatni,kezdé vendégének a táj neveze
tesebb pontjait. És a bölcselő, a lelkészszel együtt, 
gyönyörködött a természet pompájában , de fogal
ma is alig volt azon nagy hitről, mit az öreg szi
vében a természet szemlélése táplált.

Alig hogy haza érkeztek, La Roche hívei 
közül igen sokan jelentek meg, hogy haza térté
vel láthassák s megjöttét üdvözöljék. A szegény 
falusi nép együgyü volt, de hitében és jóakaratá
ban őszinte. Elkezdték vigasztalni az öreg papot, 
de nem is igen tudták mit mondjanak • La Roche, 
zavarukat látva, közbe szólt: kedves atyámfiai, le
gyünk megnyugodva, — istennek vgy tetszett!

E szavakból a jámbor hívek azonnal belát
ták, hogy nékik nincs több szólójuk, mert az isten 
és a pap már kibékültek egymással. Es a philo- 
sopia minden okoskodása nem tett volna ez egy
szerű népre annyi hatást, mint e nehány szó.

I Este felé járt az idő, s a jámbor falusiak
épen el akartak távozni, midőn haliák, hogy a to
ronyóra hetet üt, s az óra ütését esteli harangszó 
követi. E hangok hallatára a nép, mely lelkészét 
idvezelni jött, kérdőleg tekinte rája. A vendég 
nem látszék érteni mit akarnak, s a pap igy szólt;

— E harangszó az esteli isteni tisztelet órá- 
: ját jelenti, hetenkint egyszer ilyenkor is össze 
! gyűlnek híveim, és kis templomunkban, mint-

ugyan azon család tagjai, együtt borulunk a min
denható zsámolyához. Ha ön inkább sétálni akar, 
kisérőt rendelek, vagy, ha úgy tetszik, itt van ne
hány régi könyv, remélem elmulathat velők, míg 
visszatérünk.

— Semmi esetre «sem maradok el — felelt 
a philosoph — Luiza kisasszonyt a templomba 
fogom kisérni.

— 0  a mi orgonistánk, jegyzé meg La Ro
che; itt a környékben sok zeneértő ember van, 
s én egy kis orgonát állittaték össze, hogy éneklé
sünket zenével kisérhessük.

— Egy okkal több a menetelre — viszonzá 
Haraldson ; s együtt mentek a kis egyházba, mely
nek végén az említett orgona állott, s mellette a 
szép Luiza ült, de egy kis függönyt eléhuzva el
zárta magát a nézők elöl, s a mint a hallgatóság 
begy ült, egy szép, ünnepélyes, magasztos darabot 
kezde játszani. Haraldson ur nem volt müértő, de 
nem is volt érzéketlen a zene iránt, s ennek vá
ratlan szépsége egészen elbűvölte. Alig hangzott 
el a gyönyörű nyitány, egy hymnust kezdett Luí- 
za, melyet a hívek is énekeltek, ennek szavai a 
szent írásból voltak véve, dicsérték az istent, hogy 
a jóknak gondját viseli; emlegették az igazak 
utolsó óráját, s szó volt azokról, kik az urban hal
nak meg. Az orgona hangja mind gyengült, végre 
egészen elhallgatott s helyette Luiza zokogását 
lehetett hallani. Atyja pedig csendesen emelke
dett fel helyéből, hogy az egek urához imádkozzék.

Egyelőre gyengültnek látszott s hangja resz
ketett — de szive szólott szavaiban s keblének 
melege elnyomta zavarát. Meghatóan beszélt a 
mindenek atyjához kit igazán szeretett, s forrón 
imádkozott kedves híveiért. Hivei könyezve hall- 
gaták a jó öreget, s még a philosoph is meg volt 
indulva s egy perezre feledni látszott a kevélysé
get, mely néki azt mondotta volna, hogy ez nem 
illik . .

Kellemes, mondhatni boldog órákat töltött 
Haraldson a jó öreg és szép leánya társaságában, 
csak nehezen tudott megválni tőlük, de össze egye
zett a jó öreggel s a szép Luizával, hogy levelez
ni fognak, s megígérte nékik, hogy ha lakásuk
hoz ötven mérföldnyi közelségbe jövend, ezt az 
utat okvetlen megteszi, hogy őket láthassa.

Három év telt el c látogatás után, s a leve
lezés még mind élénken folyt. Haraldson át- meg 
átutazta a nagy világot, sokat látott és hallott,
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fejleszté tanulmányait, mind híresebb emberré 
le tt, de azért mindig kedveseknek találta Luiza 
leveleit, s úgy érezte, hogy e nő kiegészítő része 
az ő életének, s nem is képzelte azon helyzetet, 
hogy minden négy hét leforgása után ne olvassa 
az ismerős vidám sorokat. Megvitatták az életben 
előforduló tárgyakat és eseményeket, még vitat
koztak is e levelezésben , de egymás iránti szere
lemről köztük soha szó sem volt.

Ez időtájban a mi philosophunk Genévába 
érkezett, s épen úti készületeit tévé, hogy az öreg 
La Roche-t meglátogassa, midőn az öregtől levél 
érkezik, mely Párisba volt czimezve s onnan kül- 
deték utána.

Ez a levél csodálatos dolgot tartalmazott.
Az öreg La Roche ugyanis feddhetlen naivi

tással adá tudtára, hogy „az ő kedves leánya Lui
za férjhez megy egy szeretetre méltó derék ifjú
hoz, ki távolról rokonuk, s az öregnek egykor 
gyámfia volt. Régen szerették ugyan egymást, de 
el kellett volt válniok, mert az ifjúnak katonai 
szolgálatba kellett lépnie, a szolgálat ideje azon
ban most kitelvén, nehány nap múlva vissza fog 
térni, mikor az öreg — a mint Írja — reméli 
hogy még ö maga adhatja egybe s áldhatja meg 
őket s e szerint, mielőtt végnyugalomra szállana, 
még egyszer boldog leend.“

Ez a levél nagyon érdekelni látszott Ha- 
raldson urat, talán el is halványodott ? — pilla
natra felejté az egész philosophiát, de az öreg ur 
hírének eme hatása koránsem a nagy örömtől 
származott, mint azt a levél hinni akará. La Roche 
kisasszony férjhez menetelének gondolata semmi 
esetre sem tette boldoggá ő t; meg volt lepetve, is
meretlen volt ez eszme, váratlan a hir, s lehetlen- 
nek látszott előtte hogy az a hölgy, kit ő minde
nek felett valónak tartott, örökre a másé legyen. 
Egyik pillanatban mély fájdalmat érzett, a másik
ban pedig úgy okoskodott, hogy hiszen az termé
szetes hogy a nő férjhez menjen, s igy semmi kü
lönös nem történik, midőn Luiza is egy derék ifjú 
neje lesz.

Midőn a levelet végig olvasta, minden hi- 
degvérüsége mellett sem tudott életre való gondo
latokhoz jutni. Végre azonban hirtelen elhatároz
ta, hogy a boldog öreget és szép leányát azonnal 
látnia kell — még pedig minél hamarább — rög
tön, ki tudja mi történt már eddig is, a levél régi, 
összekóborolta Francziaországot; kevesebb idő 
alatt is oly sok történhetik — hát még ily körül
mények közt, midőn egy érával, egy pillanattal 
előbb érkezni — csaknem életkérdés.

Még a bölcseknek is vannak ábrándjai, az ö 
képzelődésük is hatalmas képiró/ s a jövő még 
őket is tudja csalogatni, szép álmokat hintvén ut- 
jok elébe. Helvéczia pompás vidékein utazván, 
Haraldson önfeledve merengett azon szép órák 
emlékein, melyeket egykor Luiza körében töltött, 
s a viszontlátás minden gyönyöreit százszorosán

fokozta fel élénk lelkében. Nem is ösmert magára, 
annyira megváltozott azon levél olvasása óta, s 
most ismét más tájakra jutott kedély világában, 
mert a találkozás gondolatára örömláz futott végig 
erein.

Utolsó nap számtalan akadály állott útjába 
s napvilágon nem érkezhetett a kedves faluba, de 
kocsisa jól ismervén a helyet, útját folytatá, még
is, mire a kis folyóhoz ért, már csaknem sötét este 
volt, s a pihenő tó csendes hullámait talán ki sem 
vehette volna, ha rá nem önti sugarait valami szo
katlan fény, mely La Roche udvaráról látszott 
áramlani. A fény árr lassanként jött a tó partján 
felfelé, a fák lombjain itt-ott átcsillogott, s végre 
megállott.

Haraldson szive elszorult, azt hívé hogy va
lami lakadalmi bohóság.

— Gyorsan, kocsis ! gyorsan — hogy én is 
láthassam a szép jelenetet!

De mennyire megrémült, midőn közelebb 
érkezve látta, hogy a fáklyások temetési gyászru
hába vannak öltözve s az egész menet szomorú 
temetés. És midőn kérdé, kit temetnek, az efféle 
dolgok iránt különben már közönyössé vált teme
tési hivatalnok is panaszos hangon felelte:

— Hát nem ismerte a mi kisasszonyun
kat?! . . . Sohasem látott ön szeretetre méltóbb, 
kedvesebb. . . .

— La Roche kisasszonyt érti ön? sikcltott 
Haraldson keble legélesebb fájdalmával.

— Oh jaj — ő a halott! . . .
Midőn a falusiak az idegent oly nagyon meg' 

indulva látták, feléje tódultak, s egy közülök meg 
is szólitá.

— Úgy látszik, uram, ön ismerte La Roche 
kisasszonyt?

— Ismertem-e? . . .  Jó isten ! . . . Mikor? 
------ Hogyan halt meg? Hol van atyja? oh, ké
rem, szóljanak, beszéljenek. . .

— Azt beszélik, jó uram, hogy szive repedt 
meg. Azon ifjú ember, kihez nehány nap múlva 
férjhez kelle mennie, párbajban elesett, —• leg
jobb barátja egy íranczia tiszt ölte meg, s a sze
gény leány bánatában meghalt. Az öreg lelkész 
pedig, mint jó keresztyén, kitelhető türelemmel 
hordozza e nehéz csapást, most épen az egyházba 
ment hogy híveit tanítsa, mert ezt ilyen szomorú 
alkalomnál mindig meg szokta tenni. Jőjön, uram, 
hallgassuk meg a jó öreget.

Haraldson, mint élettelen gép, egyetlen esz- 
me, egyetlen gondolat nélkül, a kétségbeesés hatá
rain szédelegve, szótlankövette a jámbor falusi 
embert.

A templom gyengén volt világítva, kivéve 
a szószék körül, a hol az öreg La Roche ült; hí
vei egy zsoltárt énekeltek ama lény dicséretére, 
kiről ő mindig azt tanította,tr hogy örökké áldani 

1 és végtelenül szeretni kell. 0  maga, kissé előre ha
jolva, félig zárt szemekkel, mély áhitattal imádko
zott, egy közelébe helyezett lámpa fényesen tűn-
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tété ki az ősz hajszálakkal borított fejet, és a hal
vány homlokot a szenvedések barázdáival.

A zene megszűnt. La Koche szemeiből ko- 
nyeket facsart a természet halvány leánya a fájda
lom, a nép hangosan zokogva sírt, Haraldson bá
nata pedig mindnyájokénál nagyobb volt. Megren
dültek azon oszlopok is, melyekre az emberi lét 
és tudás templomát épité — uj meghasonlást ér
zett önmaga és a természet között. Felkiáltott is
tenhez, de nem érzé közeledését; az a halvány te
tem előtte állott mint rémkép, mely visszariasztá 
őt a hit és megalázódás oltárától; nem tudott me
nekülni a tagadástól s lelke — még inkább mint 
valaha — kietlen lön, mint a setét hideg éjszaka.

A pap felállott és imádkozni kezdett:
„Könyörületnek istene, bocsásd meg nékünk 

e könyeket — és gyámolitsd Öreg szolgádat, hogy 
hozzád emelkedhessék s hallgasd meg híveidnek 
buzgó imáját. Oh kedves hiveim ! bizonyára min
den időben jó dolog az és enyhítő — hogy lelkünk 
istenhez emelkedhetik, hogy hozzá imádkozhatunk
— ah de minő vigasztalás, hogy ezt akkor is te
hetjük , midőn helyzetünk legszomorubb. Jól 
mondja az irás: Bízzatok istenben, mindenkor az 
urban bízzatok!

„Midőn minden emberi segély elhágy ben
nünket, midőn kiapadnak az emberi vigasztalás 
kutforrásai: adjátok nékünk azon örökön-örökké 
élő vizeket, melyek kútfeje az istenség dicső trón
jától áradoz. Csak úgy tudjuk szerencsétlenségün
ket emberhez illő módon elviselni, ha hiszünk 
egy legfőbb Lény jóságában és bölcseségében. 
Emberi bölcseség keveset segít rajtunk, mert mi
dőn vigasztal, elfojtja érzelmeinket, s igy nem 
érezzük ugyan a fájdalmat, de egyszersmind az 
öröm és boldogság érzésétől is elzárva kell marad
nunk.

„Nem foglak arra kérni, kedves hiveim, hogy 
érzéketlenek legyetek. Nem tudom ezt mondani
— nem tudom, s ha mondanám is, magam ellen
kezőt bizonyítanék (könyei sebesen hullani kez- 
dének), de nem szégyellem érzéseimet és gyenge
ségemet, s épen azért, kérlek, hallgassatok meg!

„Imádkoztam istennek , adjon erőt hozzátok 
beszélhetnem, — hogy feléje vezesselek, nem üres 
szavakkal, hanem könnyeimmel; nem a szemlélő
dés ösvényén, hanem a szenvedések gyakorlati 
utain, hogy látva engem miként szenvedek, lás
sátok egyszersmind vigasztalásom.

„Bánatos atyja vagyok ez egyetlen gyerme
kemnek, ki utolsó földi gyámolom s hajlott ko
romnak áldása vala. Ti jól tudjátok minő gyermek 
volt ö! Nem illik hozzám hogy erényeiről beszél
jek, de hálaadómat rovom le ha megemlítem, mert 
azok irányomban nyilatkoztak leginkább. Csak 
nehány nappal ezelőtt láthatátok, mily ifjú, eré
nyes, szép és boldog volt! Oh, a kik szülök, azok 
megítélhetik akkori gyönyörűségemet, azok meg
mérhetik mostani bánatomat!

„De én hozzád emelem szemeimet, ki engem

sújtottál s az isten büntetésében az atyai kezet 
látom. Oh, ha el tudnám mondani, mily enyhüle- 
tes, midőn a fájdalommal terhelt szivet isten előtt 
feltárhatjuk s bizalommal fordiilhatunk ahhoz, ki
nek pillantása élet és halál, kinek hatalmában van 
az élet minden öröme s tekintetére eltűnik a ha
lál minden borzadálya.

„Mert mi nem halunk meg remény nélkül, 
tudjuk hogy él a mi Megváltónk s hogy ö benne, 
mi is élni fogunk; az ö híveivel, kedveseinkkel 
együtt leszünk azon áldott országban, hol a bánat 
ismeretlen s a boldogság végnélküli és töl élyes. 
Hagyjátok hát el, kedves hiveim, ne gyászoljatok 
engemet; gyermekemet én csak kevés időre vesz
tettem el, és hamar lészen mikor ismét találkozunk, 
hogy soha többé el ne hagyjuk egymást.

„Legyetek hasonlók őhozzája az életben, s 
halálotok midőn eljő: legyen azon óra az igaz hí
vők utolsó órája. . .

így beszélt az öreg La Roche, és a hallgató
ság sűrűn hulló könnyeivel felelt. Az öreg ember 
isten oltára előtt letörlé konyeit, arczárói eltűnt 
a szomorúság, hit és remény tükrödzott arról. De 
szobájába visszatérve eltűnt a szószéki ihlettség, 
s Haraldsont megpillantva eszébe jutottak az 
együtt töltött szép napok, s barátja nyakába bo
rulván keservesen sírni kezdett. Haraldson is na
gyon meg volt indulva, sokáig nem szóltak, végre 
visszamentek az egyházba, mely már üresen ál
lott, a nép hazaoszlott volt s a sírbolt ajtaját be
zárta már a siető egyházfi.

Midőn beléptek, az orgona függönyei szét 
voltak vonva s látszott az üresen álló szék. Az 
öreg rémülve tekintett azon helyre; — Haraldson 
észrevette a hatást s a függönyöket összevonta:

— Oh barátom! szólt az öreg, s mindket
tőnek könnyei újra megeredtek, — de az öreg ma
gán erőt véve igy folytatá:

— Ön látja gyengeségemet, erről nem te
hetek, emberi dolog; de van, maradt még viga
szom is : nem vesztettem el hitemet!

— Hallottam önt a szószékről beszélni, és 
csodálva bámulom erős hitét!

— Van hitem — kedves barátom — van, s 
bizom istenben, hogy azt nekem mindig meg fogja 
tartani. Az, ki elkezd kételkedni, gondolja meg, 
mily nagy fontosságú a vallás a szerencsétlenség
ben, s szűnjön meg a hit erejét gyengiteni. Oh, ha 
nem tudjátok visszaadni boldogságunkat, legalább 
ne vegyétek el egyetlen vigasztalásunkat a bá
natban.

Haraldson szivét e szavak meghatni látszot
tak — szótlan állott az öreg mellett, s az éj söté
tébe függeszté szemeit. . . .

* **

Sok szép idő telt e szomorú esemény óta, c- 
Haroldson ur a hír és dicsőség szárnyain magasra 
emelkedett, de irodalmi hírneve s bölcseleté dif-
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dalának legfényesebb napjaiban is gyakran hal- 
iám tőle, hogy életének legkedvesebb emlékei 
Helvécziához kötik; s a jó öreg tiszteletre méltó

alakja és a szende nő angyali képe gyakran meg 
megjelennek előtte, s ilyenkor mindig megbánja, 
hogy valaha csak egy perczig is kétkedett.

DEÁK FARKAS.

AZ E N L A K A I  E G Y H Á Z
ŐS SZÉKELY BETŰKKEL IRT FÖLIRATA.

Hogy a székelyeknek őseiktől a hónoktól 
öröklött saját irásmódjok volt, melyet mint a ke
leti népek, héberek , arabok , törökök stb. jobbról 
balra Írtak és olvastak, hogy ez írás, melynek a 
magyar nyelv hangjainak megfelelő betűi minden 
ismert alphabettől lényegesen különböznek, ere
detileg rovásból állott, a mennyiben a székelyek 
ősi betűiket négyszögre faragott hosszúdad pál- 
czákra szokták róni, hogy ez írásmód a székely 
földön még a XVII-dik század vége felé is isme
retes és gyakori használatban volfs csak a XVIII- 
dik század első felében, nemzeti sülyedésünk és 
tespedésünk e szomorú korában veszett ki a gya
korlati életből: mind ezt a XIII dik század máso
dik felében élt és irt Kézai Simontól kezdve le a 
mólt század végéig a leghitelesebb és legtekinté
lyesebb ivók csaknem szakadatlan sora kétségbe 
vonhatatlan igazságnak hirdeti és bizonyítja.

Ez ősrégi írásnak azonban a régi irók által 
emlegetett pálezarovási alakjában eddig semmi 
emléke nem került napfényre, sziklába vésve még 
a csikszéki „írott kőu nevezetű köszálon sem le
hetett nyomára találni; csak két csiki régi egyház 
falain volt még ily fölirat a múlt században lát
ható,

Ezek egyikéről, a csík szent-mihályi régi 
egyház föliratáról, Kunics Ferencz jezsuita és ko
lozsvári tanár, Kolozsvárt 3731-ben nyomatott 
,Dacia Siculica' czimü munkájában emlékezett, a 
nélkül azonban , hogy értelméről szólott vagy má
solatát adta volna. Másikát, a csík szent-miklósi 
egyház föliratát Dezsericzky József Incze kegyes 
rendi tanár említette föl legelsőben „De initiis ac 
majoribus Hungarorum“ czimü munkájának 1753- 
ban nyomtatott második kötetében, ki e föliratnak 
Szilágyi Sámueltől, az erdélyi királyi tábla birájá 
tói került hű hasonmását is közölte ugyan, de ér
telmének szerinte igen is nehéz megfejtésébe bo
csátkozni nem bátorkodott.

A jeles Bőd Péter volt az első, ki 17G8-ban 
Cornideshez intézett válaszában e fölirat értelmét 
a Telegdi János által 1598 ban „Rudimenta pris- 
cae Hunorum lingvae“ czimü munkájában kiadott 
ősrégi, úgy nevezett hón-seytha alphabet segélyé
vel megfejtette, még pedig oly helyesen, hogy ol
vasása némely nem épen lényeges eltérésekkel, 
— melyeket másutt fogok bővebben kifejteni, — 
a legszigorúbb bírálatot is kiállja. Itt elégnek tar
tok annyit iuegemlítni, hogy e föliratot, mint ér
telméből kitűnik, 1501-ben az egyház építésén

munkálkodott székely mesteremberek készítették.
Egy század sem folyt le attól fogva, hogy a 

magyar tudományos világ e két fölirat létezéséről 
tudomást vehetett, s már mind e két becses erek
lyénk örökre elveszett. Mikor enyészett el a csík- 
szent-mihályi egyház fölirata, meg nem határoz
hatjuk ; csak annyi bizonyos , hogy ma az egyház 
falain nem létezik, sőt ott helyben többé senki 
sem él, ki annak fönvoltára, bár hagyomány utján 
is, emlékezni tudna; tudjuk továbbá, hogy Corni- 
des, ki tudósaink közül tudományosságunk ez 
ügye iránt a legnagyobb érdekkel viseltetett, e 
föiirat másolatát már 1770 táján hasztalan igye
kezett megkeriteni; és igy alaposan következtet
hetjük , hogy e föliratnak az egyház újítása vagy 
meszelése alkalmával már ezelőtt mintegy száz 
évvel kellett eltűnni. A csík-szent-miklósi fölirat
ról ellenben bizonyos, hogy csak e század elején 
enyészett el az egyház újjá alakításakor, nem lé
vén senki, ki ez alkalommal ez emlék megmen
tésére s föntartására ügyelni érdemesnek tartotta 
volna.

Fájdalom fogott eí, midőn ezelőtt két évvel 
tett székelyföldi körutamban, melynek egyik fő- 
czélja épen az ősrégi székely írás hitelességének 
bebizonyítása s még netalán létezhető emlékének 
fölkutatása volt, meg kellett győződnöm, hogy 
Csikban, hol leginkább reménylettem és nyomoz
tam , ez írásnak többé semmi emléke sem talál
ható. S miután a székely föld többi részeiben is 
minden nyomozásom sikeretlen volt, sőt többször 
kellett tapasztalnom , hogy a hová ősszékely írás
nak képzelt olvashatatlan föliratért utasítottak, ott 
valamely római föliratnak az avatatlanok előtt ért
hetetlen töredékére találtam, hajlandó voltam 
csaknem végkép lemondani a reményről, hogy az 
általam teljes meggyőződéssel kétségtelen hiteles
ségűnek tartott ősrégi székely írás valamely em
léke korunkig fönmaradt volna, s igy fölfedezése 
valaha sikerülhessen.

Képzelhető, mily kedves meglepetés volt 
rám nézve, midőn a múlt hónap utolsó napjaiban 
báró Orbán Balázs, ki a székely földet a köze
lebbi két évben a leggondosabban át rn ^  átku
tatta, s utazásának kiadandó leírásában szülőfölde 
ismertetésére számos, eddig ismeretlen s igen ér
dekes adatot fog napfényre hozni, egy székely- 
földi ismeretlen értelmű fölirat hű hasonmását szí
veskedett velem közleni, melyben mindjárt első 
pillanatra is lehetetlen volt az úgynevezett hón 
Írásra nem ismernem.

E fölirat Udvarhelyszéken, a regényes Fir- 
j fos aljában fekvő Enlaka unitárius egyházának
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deszkaraennyezetén a kar fölött olvasható; előttem 
teljes hitelű másolatban állt, melyet maga a fölfe
dező a hely színén a leggondosabban rajzolt úti 
tárczájába.

Értelme a Telegdi által 1598-ban, Bél Má
tyás által „De vetere literatura Huno-Scythica“ 
ez. munkájában 1718-ban közlött, valamint a Ká-

Ki volt az itt említett Musnai György, s mi
kor készült ez unitárius jelmondatú fölirat, talán 
örökre titok maradt volna előttünk, ha e kérdé
sekre az egyház mennyezetén lévő több latin föl
irat egyike teljesen határozott megfejtést nem 
szolgáltatna. E fölirat, eredeti szövegében, igy 
hangzik:

„Hocce templum per manus noxias imma- 
nium Tartarorum Anno 1661. in cineres redactum, 
beneficio et pio erga Deum zelo incolarum Jenla- 
kiensium et Martonosiensium in honorem unius 
veri Dei lacunare tectum, arte pictoria insignit A. 
1668. Georgius Musniensis, pastore existente Jo- 
bane Arkosi.“ Magyarul : Ez egyházat, mely a 
kegyetlen tatárok dúló kezei által 1661-ben ha
muba dőlt, s a jenlakai (ma enlakai) és martonosi 
lakosok jótéteményéből és isten iránti kegyes buz- 
góságából az egy igaz isten tiszteletére mennye
zettel fedeztetett, festői mesterséggel diszesíti 
1663-ban Musnai György, Árkosi János lelkipász- 
torsága idejében.“

Musnai György, mint nevéből is következ
tethetjük, az Enlakához nem messze eső Musnára 
való székely volt, ki a hamvába dőlt egyház ujdon 
épitett mennyezetét, melyet egyik rajta lévő latin 
felirat szerint helybeli asztalos mester Enlakai 
Szász András készített, *) a magyar és székely 
népnél oly kedves és máig is divatos tulipántos 
modorban saját és népe ízlése, s falusi festő mű
vésztől telhető képessége szerint lehető legdisze- 
szesebben kifestette. Az egyszerű székely mester, 
midőn nevét, hitének az unitárius egyházakon 
máig is divatos jelszavával együtt, az őseitől örök
lött s a nép által megértett régi székely betüje- 
gyekkel fölirta, bizonyosan nem gondolt rá, hogy

*) Az egyház mennyezete'nek egyik tábláján ol 
vasható : „Per manus mensary Andreae Szász de Jenla
ka.u Itt is mint a másik közlött föliraton az Enlaka ne
vet még Jenlaka (talán Jenő-laka) alakban találjuk. — 
Egy másik táblán e latin distichon áll .•

„Condidit in terris hominem Deus unicus unum, 
Factus homo multos fecit in őrbe Deos.

Tempore aedilium Math. Balint, Petri Sebestyen, Geor. 
Miklós, And. Sig'nond.

fölirata alig egy század múlva saját honfiai előtt 
érthetetlen rejtélylyé válik, s mielőtt két század le- 
folyand, egyetlen egy emlékévé lesz fajunk két
ségtelenül m égkeleti hazájából behozott saját 
írásmódjának. O bizonyosan nem sejtette, hogy 
igénytelen föliratában, mely az enyészetet nemzeti 
tudományosságunk szerencséjére két századon át 
kikerülte, mily kincset hagyott hátra a magyar tu
dományos világnak.

E kincs felfedezése fáradhatatlan székely 
utazónk b. Orbán Balázs érdeme; hü megőrzése 
és föntartása az összes székelységnek nemzeti be
csületben járó honfiúi kötelessége. E gondot a szé
kely föld fiaitól a magyar nemzet méltán követel
heti, e gondot az emlék teljesen megérdemli. Mert 
ha a székely föld gyönyörű balladáira, — melyek
nek a legújabb kor buzgó törekvése ki tudja mily 
csekély részét menthette meg a feledségtül, — 
mint népköltészetünk legszebb virágaira minden 
miveit magyar elragadtatással tekint; ha a régi 
magyar nyelv sajátságait tanulmányozó nyelvész 
a székelység máig is élő de mindinkább enyésző 
szójárásaiban örömmel ismer a gazdag kincs
erekre, melyek még kellően kiaknázva koránt 
sincsenek : a magyar régiségbuvár bizonyosan 
nem kisebb kegyelettel és lelki élvezettel fogja az 
enlakai szerény egyházban régi nemzeti írásunk 
ereklyéjét szemlélni, azon írásét, melynek eredete 
ázsiai ős honunkra utalva, a nemzetünk írott tör
ténelmét megelőző századok homályába vész ; azon 
Írásét, mely fajunk őskori miveltségének egyik 
legtagadhatatlanabb bizonysága. *)

SZABÓ KÁROLY.

*) Miután a Kolozsvári Közlöny rövid tudósítása 
nyomán hírlapjainkban e nagy fontosságú felfedezésről 
nem elég pontos és alapos adatok voltak terjesztve, kö
telességemnek tartottam a felfedező szívességéből ve
lem közlött teljes hitelű adatok alapján az ügy valódi 
állását a közönség előtt röviden és egyszerűen előadni, 
addig is, mig az ős székely irás hitelessége ügyében évek 
óta folytatott tanulmányom eredményét, a bizonyító 
adatok teljes közlésével s az ujabbkoii kétkedők és ta
gadók érveinek czáfolásával együtt a „Buda-pesti Szem
le“ legközelebbi füzeteinek egyikében közzé tenni, s o 
kérdést tudományos szempontból minél kimerítőbben 
megvitatni és tisztába hozni alkalmam lehetne.
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azaz: „Georgius Musnai. Csak egy az Isten.“

joni János által 1673 ban másolt hűn alphabetek és 
a csík-szent-miklósi fölirat hasonmásának egybeve
tése és használata mellett általam csakhamar meg 
lön fejtve.

A hasonmás, értelmezésével együtt, im itt kö
vetkezik :

Deut. 14.



I R O D A L O M .
Horatius ódái. Míg az angol és franczia 

klasszikusok fordítása az uja'bb időben örvendetes 
lendületet vett irodalmunkban, a régi görög és ró
mai klasszikusoké lassankint egészen kimegy di
vatból. A közelebbi két év alatt a Remete József 
által fordított Virgil Aeneisén kívül alig tudunk

egyebet felmutatni. Épen azért örömmel üdvöz
lünk minden oly törekvést, mely ez elhagyott tért 
miveli, még akkor is , ha ez eredményt nem koro
názza teljes siker. Nem régiben mutatványokat 
vettünk Horatius ódáinak munka alatt levő fordit- 
mányából. A fordító (ál) neve Kadarcsy. Minden 
esetre figyelemre méltó kísérletek, im közülök egy 
párt mutatványul:

I.
L E U C O N O É H E Z .

(I. könyv Xl-ik óda)
Vizsgálnod tilos azt, s tudni ne vágyd, — hogy nekem és neked 
Éltünk meddig adák isteneink ; — sem Babylonia 
Titkos számjeleit meg ne kisértsd ; — hogyha akarmi jő 
Jobban tűrve viseld, — bár az egek több telet adjanak,
Vagy ve'gsőd leszen ez, mely ez ide'n tajtköveken töri- 
Meg Tyrrhe'n ereje't. — Szűrjed a bort, s hosszú reményt ne várj; 
Mert élted rövid ú t; — szólsz, — s az irigy életidő röpül;.— 
Élvezd mái napod’ ; — nem bizonyos, éred-e a jövőt!

II.
L Y D I Á H O Z .

(I. könyv XlII-ik óda.)

A mint, Lydia, Telephusz 
Gyöngéd karjait, és rózsaszínű nyakát 
, Dicséred, — kebelem dagad,

És felforran epém, — bősz haragom m iatt;
Elmém nincs helyen akkoron,

S elhagy jó színem is ; harmatozó könyüm 
, Foly titkon komor arezomon,

És föltárja, minő kínteli tűz emészt. —

Fáj nékem, ha pohár között 
Támadt durva viták hószinű vállaid’

Tépik, — vagy ha szilaj fiú 
Foggal hágy maradó bélyeget ajkidon. —

Durván a ki merészeli 
Édes csókjaidat sérteni, melyeket

Kéjjel fűszerezett Vénusz, —
Tartós kedvesedül — hidd nekem — azt ne véld.

Boldogság azok élete 
kik folytonosan hívek az eskühez ;

S későn oldja fel a halál 
Bú nélkül lefolyó tiszta szerelmüket.

III.
L I O I N I U S Z H O Z .

(II.K.X-ik dal.)

Rendesebben élsz, ha magasra mindig 
Nem nyomúlsz, — sem, míg óvakodva féled 
A vihart, nem mégysz nagyon a veszélyes 

Part közelébe.
A kinek tetszik az arany középút :
Nem leend túlzón fukar hajiokában,
Csalfa fényjét ám okosan kerüli

A palotáknak.
Szélbe’ gyakrabban remeg a fenyőszál,
A magas tornyok súlyosabb eséssel 
Dőlnek, és inkább a magasb hegyekre 

Csap-le a villám.

Jót remél a rósz, s remeg a szerencsés 
Sorsban a józan kebel uj csapástól.
Isten elhozván szomorú telünket,

Újra elűzi.
Hogyha most rosszul van is, ám nem így lesz 
Majdan ; im gyakran dalolásra késztet 
Hallgatag Múzát, s nem irány zza ívét 

Mindig Apolló.
Csüggedetlen légy, ha követne balsors,
És erős ; — bölcsen teszed ám, — felette 
Kedvező szélben dagadó vitorlád’

Hogyha behúzod. —

IV.
P O S T H U M U S Z H O Z .

(II. k. XIV-ik óda.)

Hajh ! mint röpülnek, Posthumusz ! éveink 
Gyorsan, — s imáid a bekövetkező 

Vénséget, és annak redőit,
Úgy a halált soha el nem űzik.

Nem kérleled meg — hidd nekem — a dühös 
Plútót, barátom ! -— bár neki áldozol 

Napjába’ háromszáz tulokkal, —.
A ki erős Tityont legyőzte,

S három szigettel dús Geryont — sötét 
Habjával, a min általevezni kell,

Kit itt e föld termése táplál,
Lenne király s nyomorult szegény bár.

A vérmezőket bárha kerüljük is,
S mord Adrián a tört habokat, vagy a 

Testünknek ártó déliszéltől 
Őszi időn óvakodva félünk :

Meg kell tekintniink lomha folyásival 
Sötét Cocytuszt, úgy Danausz faját,

Meg Sisyphuszt, kit sorsa hosszú 
Munka tevésire átkozott el. —

A föld, e ház, és gyönge szerette nőd 
Mind elhagyandók, — s e  tenövelte fák 

Közzűl, a gyászczyprust kivéve,
Nem követendi urát csak egy sem.

Száz zárral őrzött coecubi jó borod’
Méltóbb utódod fogja meginni majd, —

S jobb bort locsol padjára, mint mely 
Főpapi dús vacsorát megillet.

KADARCSY.
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Május 16 kán.)

Szent-Iváu éji álom. Irta Shakespeare, 
forditotta Arany János. (Vége.) — Nincs itt helye 
a csodásról bővebben értekeznem. Legyen elég 
megemlítenem annyit, hogy a csodás túl teszi 
ugyan magát a természet törvényein, de nem a 
szellemén, ellenkezik ugyan a valószínűséggel, de 
nem az illusióval, a művészetben pedig ez a fődo
log. S mi teremti itt az illusiót. Három oly elem, 
melyet ha a költő sikerrel olvaszt össze, nem té
vesztheti hatását. Először a jelképesség, mely az 
erkölcsi világrend eszméit igyekszik feltüntetni; 
másodszor az emberi szív és szenvedélyek rajza, 
mert a jó és rósz szellemek, tündérek nem egye
bek, mint az emberi tulajdonok legmagasb kifeje
zései; harmadszor a naiv hit, vagy ha ez hiányzik, 
a hagyományok és gyermekkori emlékek varázsa, 
mely csak oly ember phantasiájára nem hat, ki 
egyoldalú ízlés rabja s mintegy mesterséggel ölt 
ki magából minden ily nemű fogékonyságot. Mind 
ebből önként következik, hogy eszmei valóság, 
lélektani igaz nélkül a csodás nem költői, s a leg
nagyobb költők is mindig oly csodást használtak 
föl s alakítottak át szükségük szerént, melyet a 
hagyományokban találtak. E három elemben a 
valónak annyi alapja van, a mennyi az elég
nél is több a művészeti való előállítására, ha a 
költő valódi költő. Ki ezt nem érti vagy legalább 
nem érzi, az átalában bajosan értheti a művészet 
lényegét, s a művészeti valót, a költői igazat a cso
dás nélküli müvekben is nagyon anyagiasán fogja 
föl.

Shakespeare a csodás használatában is fe
lülmúl minden drámaírót. Másnemű csodást hasz
nál tragédiáiban, mint vigjátékaiban. Tragédiái
ban a csodás sohasem hat külsőkép magára a cse- 
lekvényre, sem akadályozón sem elősegitően; na- 
gyobbára subjectiv csodás, a küzdő hős lélekálla- 
potjának kifejezése, még pedig annyiban drámain, 
a mennyiben visszahatván a kedélyre, mintegy 
motivumul szolgál. Macbeth boszorkányaiban a 
belső megkisértés van megtestesítve, Macbeth dé
moni álmodozása. A boszorkányok viharban je
lennek meg, légben tűnnek el, mintegy jelképez
ve a lélek felindulását, s a nagyravágyó képzelő
dés rémes árnyait. Mi természetesb, mint hogy az, 
ki a legféktelenebb nagyravágyással a bűn magvát 
hordja keblében, a szél zúgásában, a vízesés mo
rajában is a nagyravágyás és bűn suttogásait hallja 
s épen akkor, midőn saját érdemei és a szerencse 
kedvezése már oly magasra emelték, hol könnyen 
megszédülhetni ? Ily lélekállapotban lép fel Mac
beth a tragédia expositiójában. Hamletben a lélek 
megjelenése nem egyéb, mint magának a termé
szetien és iszonyú bűnnek sejtelme , mely a kirá
lyi udvarban minden becsületes ember kedé
lyét kínozza, leginkább pedig Hamletet, ki
ben ez mély meggyőződéssé érik s boszura ingerli.

S valóban a lélek csak vele áll szóba , ki legin
kább hiszi a bűnt. Azonban Shakespeare e cso
dást nem csak jelképesen, s hősei kedélyállapotá
nak költői kifejezésére használja, hanem egyszers
mind úgy használja, hogy lehetlen k épzelődésünk 
re nem hatnia. Hamlet atyjának lelke az éjfél órái
ban, elhagyott helyen jelen meg s akkor, midőn 
az iszonyú bűn sejtelme Hamletból a közönségre 
is elragadt. Macbeth viharos időben, egy magá
nos pusztán találkozik boszorkányokkal. Mind 
két műben a szellemek nem annyira magokban 
hatnak, mint inkább a tragédia hősei lélekállapota 
s a hely és körülmények által, a hol és melyek 
közt megjelennek. Sehol sem gátolják vagy segí
tik elő a cselekvény külső folyamát, mint az eposz
ban, de igen bensökép, a mennyiben Hamletben a 
sejtelem hitté érlelődik, Macbethben pedig a dics
vágy és bűn csírázni kezd. Szóval Shakespeare 
tragédiáiban a csodás a szereplő egyének subjectiv 
körében marad s belküzdelmeiket fejezi ki.

Máskép van vigjátékaiban. Itt a szellemek 
nem a sejtelem és bűn rémes árnyai, kiket csak 
az illető lát, s kik mindjárt eltűnnek, mihelyt a 
felindulás, a szenvedély mámora csillapul. Itt egé
szen önállóan szerepelnek s befolynak a cselek
vény külső folyamára is, sőt magok intézik, mint 
a gondviselés eszközei, a véletlen képviselői. 
Épen a vigjátékba illenek, hol az események vé- 
letlensége nagyobb szerepet játszik, mint a tragé
diában, de leginkább a bohózatba, hol a jellemek 
és bonyodalmak művészi túlzása a fődolog, s hol 
némely esetben a komikai túlzást csodák nélkül 
nem is lehetne eléggé költőileg megérzékiteni. 
Természetesen itt csak derült, vidor, néha köny- 
nyelmű szellemekkel van bajunk, kik mulatnak 
az emberi gyarlóságokon, megtréfálják a bohókat, 
de az okos, jó és derék emberek felett tulajdon
kép nincs hatalmok. E jellemző vonás, melyet 
némely népmesében is feltalálhatni, adja meg tu
lajdonkép a bohózatbeli csodás jelképességét. Mi
nél szeszélyesb, bohóbb az ember, annál inkább 
elveszti maga felett az erkölcsi uralmat s válik a 
véletlen játékszerévé; lassanként ösztönei, vágyai, 
szeszélyei, képzelődései rabjává lesz s minden 
megtörténhetik rajta. Vágyaink, rögeszméink és 
képzelődésünk e csodássága, képtelensége ösz- 
hangzik az események csodásságával és képtelen
ségével, s a osodásság és képtelenség az emberi 
gyarlóságok és bohóságok való képévé alakul, 
így fogta fel Shakespeare a komikai csodást a 
Szent-Iván éji álomban. íme Theseus, Hippolyta, 
Egeus nem jutnak a tündérek hatalma alá, mig a 
képzelődő szerelmesek egészen az alatt állanak, s 
itt is némi fokozat van, a heves férfiak inkább, 
mint a szelidebb nők. A mesteremberek között is 
egyedül Zuboly jár pórul, a legképzelgőbb és leg- 
bohóbb társai közt. De a csodást e műben nem 
csak e jelképesség olvasztja a mű organismusába, 
hanem még egyéb is. A mű egy álomkép s a sze
replő egyének mintegy álomból ébrednek föl, mi



után megszenvedtek és nevetségessé váltak. S kik 
e mü tündérei ? Az elfek, az álom tündérei, kik 
hajnalban szétoszolnak. Az álom és szenvedély, 
az ébredés és kijózanulás, egymásba játszanak s 
a hajnal elűzi az éj látomásait vagy ha úgy tetszik 
a való a képzelődés képtelenségét. Mi könnyen 
szállhat képzelmünk a költő után! Kell-e teljesb 
és művészibb illusio ?

E mellett mi költőin és lélektanilag vannak 
rajzolva e tündérek. Mellőzöm a tündérdalokat, 
melyeket az angol kritikusok a hangzatosság és 
báj példányainak neveznek, csak a jellemrajzról 
szólok valamit. Shakespeare készen találta a mon
dákban és mesékben, sőt magában az irodalomban 
is az elfeket. Szokása szerint átvette és szüksége 
szerint álalakitotta őket. Letörölt róluk minden 
démonit és kisértetest s vidorabb, kevésbbé ártal
mas viszonyba hozta az emberrel. Shakespeare el- 
fei kiválón az ábránd, szeszély és álom tündérei, 
kik a holdnál sebesebben kerülik meg a földgo
lyót, nem kedvelik a napvilágot, szeretik a ho
mályt és holdfényt, de leginkább a félhomályt az 
éber vagy alvó álmadozás idejét; hatalmok is csak 
ez időre szoritkozik. íme e tündéri tulajdonoknak 
is megvan lélektani alapjok, de még inkább az 
emberieknek. Ok nem az ember jó vagy rósz tu
lajdonainak öszpontositott kifejezései, mint más 
szellemek. Tulajdonkép sem jók, sem roszak, szo
rosan véve nincs erkölcsi világuk, mint némely 
nagyvilági gavallérnak vagy delnőnek, kik kelle
mesek, elmések, szeretik a szépet, utálják a rutát, 
de életök csak táncz, mulatság, tréfa, bohóság. 
Titania és Oberon nem rósz szivüek, legfeljebb 
egy kis féltékenység és méreg bántja őket, hamar 
összevesznek, megtréfálják egymást, de egy vidám 
tánczban hamar is kibékülnek» A mily légiesen 
könnyű alakjok, épen oly felületes kedélyviláguk. 
Az emberek iránt nincs mélyebb részvétök, nevet
nek rajtok és sajnálják őket, de nem erős rokon- 
szén vből, sem roszaságból. Leginkább aphantasták- 
hoz és bohókhoz vonzódnak, s tulajdonkép csak fe
lették van igazi hatalmuk. Varázsaik alapja az 
emberi kedélyben rejlik. Természetes, hogy De
metrius és Lysander oly könnyen hatalmokba es
nek , s bizony nem csoda, hogy Zuboly a szamár
fej külalakját is megkapja. A gondviselés eszkö
zei, hogy megtréfálják és csúffá tegyék a bohót s 
ha lehet kijózanitsák. Puck valamivel durvább a 
többinél, ö a tündér-udvar bohócza, van benne 
valami démoni is , de ez alig több a vásottságnál.

E vázlatból is láthatni, mily bajosan játsz
hatni jól e szerepeket. A tündérek jellemzőbb 
vonásait felfogni bizonyára nem nehéz, de megér- 
zékiteni a kecs, kellem, naivitás phantastikus 
alakjában nagyon nehéz s kivált színésznek, 
még a legjobbnak is, csaknem lehetlen. Honnan 
vegye a gyermekies termetet, rendkívüli könnyed
séget, kecset, vidorságot, melybe mégis bizonyos 
méltóságos és királyi vegyül? Oberont Egressy 
játszta, Puckot Szerdahelyi, Titaniát Szigligeti

Anna. Két legjobb színészünk kezében volt a két 
főtündér, mégis nem csodálkozom , hogy játékok 
nem sikerült, inkább azon csudálkozom, hogy 
ezen némely lap csodálkozik, az „Ungarische 
Nachrichten“ pedig épen ebből Ítéli meg a nem
zeti színház egész művészetét. Csodálatos, hogy 
az U. N. német létére nem tudja: mennyire nem 
sikerült e mü a legelső német színpadokon is. 
Tieck, midőn 1843-ban Dresdában uj rendezés
sel elöadatta, rövid és szelíd kritikájában sem áll
hatta meg, hogy a Puck szerepét játszó színész
nőt keményen meg ne rója. Bécsben szintén ro- 
szul adják. Gervinus nagy elégedetlenséggel nyi
latkozik a berlini előadásról s egyenesen ki
mondja, hogy a német színészet mostani hanyat
lásában legkevésbbé remélhetni e mü sikerét. Pe
dig ott nők játszták a két főtündért, nem pedig 
mint nálunk szükségből férfiak , kiknek alkalma
sint soha sem fog sikerülni. Shakespeare idejében 
inkább sikerülhettek e szerepek; korán a színé
szetre képzett gyermekek adták s igy ha tehetsé
gük volt, sokkal hivebben tükrözhették vissza a 
szerep lényegét, mint akár a jobb szinésznők is. 
E körülményeket a legszigorúbb kritikának is 
számba kell venni. Részemről méltánylom mind Eg- 
ressyt, mind Szerdahelyit azért, hogy elég önmeg
tagadások volt szükségből e szerepeket eljátszani. 
Egressy mindent megtett, a mit megtehetett, ke
vésbbé Szerdahelyi, ki némely franczia vígjáték
ban is vidorabb és vásottabb tud lenni, mint a vi- 
dorság és vásottság e tündéri szerepében.

Sokkal jobban sikerült a négy szerelmes 
szerepe Hermia (Prielle Kornélia), Helena (Lend- 
vayné), Lysander (Lendvay), Demetrius (Paulai). 
Kár hogy nem öntöttek szerepeikbe több hevet, 
szerelmi lázt egyéni jellemük árnyalatai szerint, 
kivált a bűvös csöppek után, midőn a szenvedély 
majdnem az őrjöngésig emelkedik, melyet aztán 
oly természetesen követ az elbágyadás. Az est 
koszorúja minden esetre a mesterembereket illeti, 
kivált Szigetit, ki Zuboly szerepét sok kedvvel, 
eredetiséggel s néhol igen sikerültén játszta, azon
ban a túlzás nem keveset rontott kivált az utolsó 
felvonásban. Szigeti igen jó volt az első felvonás
ban, midőn minden szerepet el akar játszani, de 
midőn szamárfejet kap és Titania nyájaskodik 
vele, kissé mérsékelni kellett volna magát. Már 
magában oly nevetséges a helyzet, hogy nincs 
szükség erősb színezésre s Titania nyájaskodásá
nak komikuma egészen elvész, ha Zuboly minden
nemű kaczajt előidéző hanggal és mozgással csak 
magára vonja a nézők figyelmét. Midőn Zuboly 
fölébred álmából, azt is igen jól játszta Szigeti, 
tulajdonkép ez fénypontja játékának, azonban a 
színi előadás igen túlzott volt. Értsük meg egy
mást. Nem arról van szó, hogy a bohózatos, túl
zott jellemet nem kell túlozva adni, hanem arról, 
hogy a túlzást nem kell még túlozni is s főleg 
megtartani a túlzás komolyságát. Szigeti és Szath- 
máry (Dudás) úgy játszottak a fejedelem előtt,
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mintha tréfálnának, pedig akkor lettek volna iga
zán nevetségesek, midőn legtúlzottabb erőlködé
seikben is látszott volna rajtok, hogy komolyan 
tetszeni akarnak. E tekintetben legjobb volt Tóth 
(Vaczkor) és Sántha (Osztövér). Azonban úgy 
látszik, hogy Szigeti különben derék játékának e 
hiányát sejteni is kezdi, legalább az ötödik előadás
kor sokkal kevésbbé túlzott az utolsó felvonásban.

GY. P.

V E G Y E S .

— Az akadémia nyelvosztályi ülésében 
(máj. 23.) Mátyás Flórián 1. és Fogarassy János 
r. tag értekeztek, amaz a „régi családi és időne- 
vezetekröl“ ez „a székely népköltési gyűjtemény
ről nyelvészeti tekintetben, hun történeti beveze
téssel.“ Mind két előadást élénk figyelem kisérte. 
Végül a titoknak felolvasá azon bírálók neveit, 
kikre a nyelv- és széptudományi osztály körébe 
tartozó pályamunkák megvizsgálása bízatott.

* A Kisfaludy-társaság múlt szerdai gyűlé
sében Szász Károly olvasott föl mutatványokat 
„Két éposz“ czimü terjedelmes tanulmányának 
második, Firdusi Shahnaméját tárgyaló, szakaszá
ból. A tagok és hallgatóság igen nagy élvezetet 
találtak e nagyszerű persa eposz egyes mutatvá
nyaiban is, bár azok a 36 évi munka eredményé
nek — az eposznak — csak igen kis részét tevék. 
Vajha akadna forditó, ki az egész — 120,000 
verssorból álló — költeményt átültetné irodal
munkba. A gyűlés tárgya, több aprólékos ügyen 
kívül, egy nagyobb eredeti regény bírálata is volt, 
mely a 60 íves vállalatban foglalna helyet. A tár
sulat az ezidött első eredeti regény kiadásánál 
minél lelkiösmeretesebben kívánván eljárni, az 
eddigi három bíráló mellé, végleges határozás vé
gett, még kettőt nevezett ki. Tagok és hallgató
ság szokatlan nagy számmal. A gyűlések ezután 
mindig a hó utolsó szerdáján lesznek.

* A magyar képzőművészeti társulat f. hó 
17-kén tartott válaszmányi ülése határozatából 
pályázatot hirdet a társulat tagjainak E64-re járó 
album három lapjára, 250 o. értékű forintjával 
laponként, mely, összegben a kőre rajzolás díja is 
bennfoglaltatik. Csupán a társulati tagok pályáz
hatnak és csak hazai tárgyú müvekkel. Pályázati 
határidő f. évi julius elseje ; fenntartván magának 
a választmány, hogy a műcsarnokba küldött mü
vek közül is választhasson e czélra azon esetben, 
ha a pályázatnak kívánt eredménye nem lenne.

* Krizbai Dezső Miklós, a 48 előtti „Erdé
lyi Hiradó“ egyik tevékeny munkatársa, sok szen
vedéstől meglátogatott élet után, e hó 4 kén, Nagy- 
Szebenben meghalt. — Horárik János, ki 1808- 
ban születvén, 31-ben kath. pappá szenteltetett, de 
a vegyes házasságok ügyében tett nyilatkozata 
miatt hivatalától fölfüggesztetett, majd Németor
szágba vonulván, onnan szabadelvű irataiért ki- 
utasítatott, s Pestre költözve, itt az irodalomnak

szentelő tevékenységét: e hó 20-kán, Besztercze- 
bányán, testvérénél meghalt. Áldás mindkettő em
lékére.

* A „F. L.“ a múlt héten Grocescu'Julián- 
tól, egy czíkket közölt, melyben bizonyítva akar 
lenni, hogy ami Kriza-féle székely népballadáink 
oláhból vannak „szolgailag plagizálva.“ Most a ,.P. 
Napló“ ban Arany Lászlótól e czikk ellen, a „F. 
Lapokéban pedig szintén e czikk és A. L. „diá- 
kos fitymáló hangú“ czáfolata ellen lehet közle
ményeket olvasni. Az egész követelődzés külön
ben nem érdemel egyebet fitymálásnál, mert a ki 
csak valamicskét ismeri a népköltészetet, az jól 
tudja, hogy a mű, fordítás által, nem hogy tisztul
na és magvasulna (v. ö. a mi magvas Ajgó Már
tonunkat, Kömives Kelemenünket az oláhok elter- 
pedt állítólagos eredetijével) sőt inkább elnyúlik 
és meglazúl. Ha pedig Kriza annyira birja a nép 
utánozhatlan naivitását, mint az említett dara
bokban olvasható (mert G. ur azt mondja, hogy 
K. „szolgailag plagizált“ akkor gratulálunk neki, 
s ajánljuk, csak írjon minél több ilyen oláh balla
dát, mert meg lehet győződve, hogy az irodalom- 
történet, legelső koszorúsai közt fog neki helyet 
mutatni. Egyébiránt az „Agrisi zárda,“ melyből 
„Kömives Kelemenné“ „szolgailag van plagizál
va“ nem is ballada, hanem legenda. E vitából 
még az is kitűnik, hogy Shakespeare „szolgailag 
plagizált“, mert hisz ösmerjíik „Leart“ és a „Velen- 
czei kalmárt“ mint népballadákat is, melyekből 
alkotvák.

* A „M. S.“ azon örvendetes hirt közli, hogy 
Tóth Lőrincz három évtized óta folyóiratokban, 
almanachokban, egyéb gyűjteményekben és egyes 
kötetekben elszórva megjelent szépirodalmi mü
veit összegyűjtve kiadni szándékszik.

* A minap eralitett uj lapokhoz még egy 
csomó társ járúl. Szathmáry Károly, a „P. L1.“ 
szerint, lépéseket tett, hogy a hatóságilag meg
szüntetett „Magyarország“ félbeszakadt pályáját 
ismét folytathassa. Rózsaági Antal „Biztosítási 
Közlöny“ czimü biztosítási és ipaFapot indít meg 
julius elejével. Egy másik hasonló irányú és tar
talmú lap „Századunk“ már meg is indult Kis Já
nos szerkesztése és Rákosi László s Viola Károly 
fő- és belmunkafársasága mellett; Hutirai Lukácsi 
Sándor pedig „A nép Kertészéit adja ki havon
ként kétszer. A „Látcső“ előfizetési felhívása is 
megjelent. Előfizetési dij a jun.—derz. hét hóna
pos első félévre he’yben 5, házhoz hordással 6, 
postán 7 forint. Lapunk csak van elég, — de elő
fizető ?

* A „Képzőművész“ is átalakuláson fog ke
resztülmenni, — nagyszerű képes lap lesz belőle 
bővebb szépirodalmi tartalommal. Minden szám 
mellett egy-egy önálló mümellékletet ad, melyek 
tervezésére és kivitelére Barabás, Marastoni, 
Than, Telepi, Vizkeleti, Keleti, Orlay stb. vállal
koztak , a mü- és szépirodalmi részre pedig: 
Henszlmann, Römer, Gyulai, Vadnay, Szász K.,



Keleti K. és Pompéry. Időnként Jókay és Ke
mény is ígértek dolgozatokat. A szerkesztő Ma
szák H. marad, ki a lap érdekében a nyáron 
Olaszországba utazik. Ezalatt, és mig a mümel- 
lékletek készülnek, a lap bárom hóra megszűnik.

* Pommerais az általunk is említett méreg- 
keverö halálraitéltetése alkalmából a senatusban 
indítványozni szándékoznak a halál-büntetés el
törlését. Most egy párisi ügyvéd levelet intéz a 
„France“ szerkesztőjéhez ilyenformán : „Uram ! 
A senatushoz folyamodás készül a halál-itélet el
törlése iránt; e folyamodást ugyan helyeslem, 
azonban valamint a „szelíd“ és „megveszteget- 
hetlen“ Robespierre el akarta törölni a halál-itéle- 
tet, de a felmentés alól XVI-ik Lajost, mint „ször
nyeteget“ kivette : úgy én is indítványozom, hogy 
nálunk is, ha ez ügy keresztül megy, alóla legyenek 
kivéve az újságírók, mint „incarnatus sátánok.“ 
Köszönjük ezt neked oh Gragne ú r!

* Dickens legújabb regénye: „Our mutual 
Friend“ már a Tauchnitz kiadásban is megjelent. 
A külföldi lapok nem igen dicsérik a genre-festő- 
ből Rembrandtá változott irót. Keresettséggel, 
természetien rémitőségek festésével vádolják Di
ckensi, a régi, jó, természetes Boz-zal szemben.

* Heine „Dalok könyve“ most jelent meg 
angol fordításban Leland Károlytól, Londonban. 
Az „Europa“ dicséri is nem is a fordítást. S való
ban a közlött két mutatvány a jóságról és a gyön- 
geségről is tanúskodik. De azon nem is lehet cso
dálkozni. Heinet talán még nehezebb fordítani 
mint a mi Petőfinket, ámbár a német és angol 
nyelv szintúgy kínálkozik egymásnak a fordításra.

* Heidelbergben bizonyos Dr. Dulk „Jézus“ 
czimü drámájából olvasott fel mutatványokat ba
ráti körben, s igen nagy tetszést aratott. „E darab

ban — írja egy külföldi lap — a keresztyénség 
magasztos alapitója a legméltóbban — történeti és 
nem képzeleti alapon — van fölfogva. E mü, foly
tatja említett lap, nép- s történeti jelentőségénél 
fogva, világdráma. A csodás , mi a bibliai Jézus
ban van, érthetővé van téve általa, s e szempont
ból annyira a korszellem színvonalán áll, hogy a 
gondolkodó ész is meg birja fogni. Mindemellett 
meg van benne a vallás-erkölcsi és az értelem ál
tal a szivre ható irány, költészettel és genialitással 
teremtvén újra a bibliát.“ Pia mind ez igaz, akkor 
Dulk urnák az sikerült, a mi a régibb és újabb 
theologusokat foglalkodtatta, foglalkodtatja és fog
ja ki tudja még meddig foglalkodtatni. Egyébiránt 
e hir még csak h ir, s úgy hiszszük ezután is az 
marad.

* Külföldön az emberek sokkal élelmeseb
bek, mint minálunk: *) ime alig temették el Meyer- 
beert, már életiratán dolgozik Berlinben Truhn 
Henrik (a zenészeti irodalomban ismert név) és 
Reymond Vilmos. — Talán azért ketten, hogy ha
marább elkészüljenek. A könyv czime: „Meyer
beer Jakab, mint ember és művész“ lesz, s egy
szerre fog Parisban és Berlinben megjelenni fran- 
czia és német nyelven.

* Renan ú j, népszerű kiadásán dolgozik 
irodalmi és tudományos tekintélyét megalapító 
„Etudes d’histoire religieuse“ czimü könyvének. 
E mü annyival érdekesebb, inert Renan ebben je
lölte ki először tudományos álláspontját a theolo- 
giával szemben tisztán és határozottan.

* Mozart „Don Juan“-jára most készülnek 
Madridban, hogy a közelebbi hetekben először ad
ják. Tehát még sem állunk mi oly nagyon hátra.

* Nálunk sincs mit panaszkodni e felöl. Szerk.

UJ KÖNYVEK. *)
A MI KÉSIK NEM MÚLIK. Regény rJósiJca Miklóstól 

I—II kötet. K8r. 134, 146 lap. Ára 2 frt. (Emich, 
Pest.)

A KOPOGTATÁS ÉS HALLGATÓDZÁS ALAPVO
NALAI. Német minta szerint kidolgozta Szabadföldi 
Mihály. Legkisebb 16r. Ára 40 kr. (Emich, Pest.)

ÁLLAMFÉRFIAK ÉS SZÓNOKOK KÖNYVE. Szálay 
László által. Második javított, bővített kiadás. Első 
kötet. Fox. — Mirabeau. — Duport. — Pitt. Második 
füzet. 129—240 lap. Ára az egész munkának 6 frt, 
melyből az 1 füzet átvételekor 3, a negyedik füzettel 
ismét 3 fizetendő le. (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.

NYÍLT l e v e l e z é s .
P. Sz. K. Enyed. El van igazitva : csak formalitás volt 

a felszólitás. A többire nézve is sietünk eleget ten
ni. Munka ha jő, szívesen láttatik.

H. Tamásnak. Itt van biz’ az, de még az olvasatlanok 
közt. Elborít a munka, s kivált ha a név sem ger
jeszt figyelmet , megesik hogy elhever a külde
mény. Óhajtanánk 24 órából 48-at csinálni, de nem 
lehet.

T A R T A L O M .
Irodalmi lelkiismeret. L. J. — Hajótört. Zilahy K. 

— A szép ostoba. Beniczky-Rajza L. — Antara életéből. 
Szilády Á. — La Roche. (Mackenzie után angolból. Deák. 
F. — Az enlakai felírat. Szabó K. — Irodalom. — Nem
zeti szinház. Gy. P. — Vegyes. —Uj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1861. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



M e g j e l e n i k  heteokint HETILAP E l ő f i z e t é s ;  egész évre
vasárnap.

A SZÉPIRODALOM S ÁTALANOS MIVELTSÉG
T7 írt, félévre 6 frt.

S z e x k e s z t ö  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize-

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emioh

tési pénzek, reclamatiók is
K Ö R É B Ő L .

Gusztáv kiadó - hivatala :
küldhetők : Üllöi-úf 7 sz. Barátok-tere 7. sz.
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MÁSODIK ÉVFOLYAM. JUNIUS 5. 1804. ELSŐ FÉLÉV. 23. SZÁM.

A K Ö L T É S Z E T  ÉS F E S T É S Z E T  ROKONSÁGÁRÓL.  *)

Az ember leggyöngédebb és legviha
rosabb érzelmeinek is határt vet a sir, bár
mily megrázó szenvedély foglalja el szivét, 
határát a sírnál találja. Szülői gyöngédség, 
gyermeki ragaszkodás, feláldozó barátság, 
haza- és nemi-szeretet, legyenek bármily 
túláradók, mint a buborék színei csak ad
dig ragyognak, mig lnivelyök szélyel nem 
pattan.

De a teremtő kegyéből bir az ember 
egy jobb részt, mely porhüvelyével kap
csolatban nyilatkozik ugyan, de a mely 
akkor is, midőn ez össze omlik, életét foly
tatja; s a mily mérvben jutott az egyes
nek e fenséges adományból, oly mérvben 
érvényesíti azok befolyását az emberiség 
haladására.

Ezen magasztos adomány az elme, 
ész, vagy ha úgy akarjuk — lélek. E sokféle, 
s azért határozatlan megnevezését **) ta
lán onnan nyerhette, mert, miként azon 
világot intéző szellem, vagy istenség, kitől 
e csodás szikrát birjuk, lényében felfoghat- 
lan. A test nyűgéből szabadúlni küzd, bu= 
várkodik, épit, teremt, s mint kis részecs
kéje egy végtelen magas tökélynek, ebbe 
visszaolvadni törekszik. Számos az ut, mely 
ezen czélhoz vezet, s mig sok választott 
ezek valamelyikén a czélhoz közeledik, 
számtalan elbukik.

Ezen választottak közt a törekvés
*) Olvastatott a „Magyar képzőművészeti“ társu

lat ülésében.
**) Nem azt akarja mondani értekező , mintha e 

nevek épen synonymok volnának , csak a közhasználat
ra utal.

| azonossága rokonságot szü l, s mentül szo
rosabban fut ösvényük egymás mellett a 
czél felé, annál bensőbb a kapocs, mely 
őket össze fűzi.

i'y  szoros rokoni viszonyt találunk a 
költészet és festő művészet által ihletett 
lelkek között. Pályájuk hasonlít a világ 
rendszerében lévő testekéhez, miként ezek, 
egymásra hatva, egymástól vonzatva, min- 
dég egymás mellett futnak, hogy a czélt, 

i az örökké tartó rendet fentartsák: úgy e 
két művészet egymás mellett, egy közös 
czél fe lé: a szélesebb értelemben vett szép 

| eszméje felé haladva, — melyr magába fog*- 
lalja az alak, gondolat és cselekvény szép
ségét , — soha sem ütköznek össze, sőt 
egy mást buzdítják és lelkesítik.

Megjegyzem itt, hogy midőn a költé
szet és festészet rokonságáról szólok, ez 
utóbbi neve alatt a képzőművészeteket 
összesen befoglalom. E rövid figyelmezte
tés után visszatérek tárgyamhoz.

A szóban lévő művészetek világa egy, 
mind a kettő a természetből veszi alkotá
sához az anyagot, a különbséget köztük 
eszközeik határozzák meg.

A költő képzeletének alakjai szavak 
által nyernek életet, ezekkel gyújtja fel az 
imaginatiót, s a képet, melyet rajzolni 
akart, szemeink előtt megalakúlva liisz- 
sziik. A festő eljárása megfordított, sze
meink elé állitja ecsetje által képzelete te
remtményeit , érzékeink azt lelkűnkhöz vi
szik , s a látott néma alak szellemet nyer 
előttünk. Amaz tehát lelkűnkön át kifelé,
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emez pedig kívülről lelkűnkbe hat. De a
két út eredménye e g y , mert mind a kettő 
a lélekben hagyja nyomát. A művészet 
legfőbb czéljánál tehát, mely abból á ll: 
hogy a lélekre hasson, ezt a szép és nemes 
iránt fogékonynyá tegye, képezze: mindég ta
lálkozik a festő a költővel.

A művészetek e rokonságát igen szé
pen fejezte ki egy mondatában a görög Si
monides: a festészet néma költészet, — 
mondá ő — s a költészet beszélő festészet.

Mi természetesebb, mint az , hogy a 
költő és festész, ily közös czél felé törek
vés mellett, gyakran egymásra hat, egy
mást lelkesíti, tárgyait átkölcsönzi, sőt ala
kításában versenyez egymással.

Be kell azonban vallani, hogy a költő 
a könnyebben kezelhető anyanyelvben, s 
ennek a képzeletre korlátlan hatást gya
korlásában , oly eszközöket bir művészeté
hez , melyek előnynyel ruházzák fel a fes- 
tészszel szemben, kinek a kifejezéshez szük
séges nyelv, vagy technica elsajátítása sok 
nehézséget okoz, s az anyagi formák, me
lyekhez művészete kötve van, szűkebb kor
látot jelelnek ki számára. A költészet ez 
előnyei folytak be arra, hogy minden nem
zetnél elébb fejlett az ki, mint a festészet, s 
igy befolyása is túlnyomó lett erre.

Azonban ez aránytalanság nem tá
madja meg a festészet önállóságát, mert 
mind az , a mit a költészet áltul ihletve te
remtett, a fentebb elmondott szabályok be= 
folyása alatt átalakult, ú g y , hogy az en
nek eredeti teremtményéül tekinthető.

Ennek bizonyságára felhozom a Les
sing által használt adatot a művészi élet 
köréből, melyet ő Valerius Maximustól 
vett át.

Zeuxis, a nagy görög festész, Croto- 
nában léte alkalmával, többi között Homer 
Helénáját festé, a halhatatlan költő azon 
sorai szerint, melyekben ez előadja e re
mek nő megjelenését Trója egyik kapujá
nál, hogy a Menelaus és Páris közötti pár
baj kimenetelét lássa, melynek eredményé
től sorsa függött-, s az oda gyűlt aggok, 
szépségétől elragadtatva, ezen nevezetes 
szókat susogják: Ez asszony méltó , hogy 
érette két nemzet a hosszú harcz nyomo-

, rait tűrje. — Soha sem versenyzett, mond
ja Valerius e képre, a festészet és költészet 
hasonló mérvben. A győzelem egyik ré
szére sem hajlott, mind a kettő megérde
melte a koronát. Mert miként a bölcs köl
tő, mérsékletében, a költészet határai közt 
maradt, s a helyett, hogy Helena szépsé
gét részletes leírás által iparkodott volna 
előadni, igen helyesen a költészetnek in
kább hatalmában álló eszközökhöz nyúlt, 
s a szépség elragadó hatását rajzolta, mely 
még az aggokat sem hagyta hidegen, s az 
alak körvonalozását a lélekre bízta: úgy a 
nem kevésbbé bölcs festész, a szépséget 
egyedül csak állományainak öszhangzatos- 
ságában állitá a szem e lé , s a hatást, me
lyet a nézőben ébreszteni akart, műve for
máitól várta. Tábláján egyedül Helena ál
lott, melynek természtes formái a művészet 
legfenségesebb alakításával voltak adva.

Zeuxis tehát Helénájának eszméjét 
Homertól vette, a költő szelleme itt művész 
rokonára talált, tárgyát kikölcsönzé, s a 
festész ezt művészete szabályai szerint újra 
alakitá,és még is a különböző utakon egy 
czélhoz jutottak, a szépség eszményíté
séhez. Zeuxis Helénán kívül a nagy köl
tő Pénelopéját is festé, s lehet hinni, hogy 
mint az elsőnél, úgy ennél is művészete 
szabályaihoz tartotta magát. — Apelles 
lelke sem maradt érintetlen a nagy költő 
szellemétől, ennek befolyása alatt teremté 
a Dianának áldozó szüzeket ábrázoló hires 
képét, melyről Plinius értesít bennünket.

Természetes, hogy nemcsak a festé
szet , hanem a képző művészet többi ága is 
érezte Homer termékenyítő és irányadó 
hatását. Ugyancsak Plinius mondja, hogy 
Phidias elösmerte, miként a 110 lábnyi 
magas, arany- és elefántcsontból készült 
nagyszerű olympiai Jupiteréhez, mely a 
görög virágzó kor legnagyobb művészi re
mekének tartatott, Homer leírása szolgált 
előképül, és hogy ennek segítsége nélkül 
nem sikerült volna néki ez isteni ábrázatot 
alkotni. Egyszersmind elösmerte azt is 
Phidias, hogy a többször említett költő éb- 
reszté figyelmét arra is, mennyi kifejezés 
fekszik a szemöldökben; s a hajfürtök
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szorgalmasabb kidolgozására az Ilias ama 
sorai ösztönözték, melyek értelme ez:

„És az ég királyának ambróziás fürt
jei előre omlottak halhatatlan fejéről, mire 
megrázkodtak Olymp bérczei!“

Homer a görög művészet virágzó kora 
előtt századokkal élt, a természet szépsé
geit festői lélekkel vizsgálta, s plasticus 
nagyszerű alakításaiban bámulatos nagy 
marad örök időkre. Ezért nem csoda, ha a 
később jövő művészek sokban általa ta
nulták ismerni a természet szépségeit, s 
ennek eszményítését. A mit Zeuxis, Apel
les és Phidias Homertól tanultak, a követ
kező művészek eltanulták ezektől, s mint 
rokoni hagyományt öröklik e tanokat a 
művészek a mai napig.

A középkorban Dante egyike azon 
költőknek, kik a képző művészetekre, s kü
lönösen a festészetre, kiváló befolyással 
voltak. Az ő idejében azonban, mely a ke
resztyén képző művészetek bölcsőjére esik, 
már nem voltak oly illetetlenek a két mű
vészet határai, mint a görögöknél.

Simonides értekezésem elején felho
zott bölcs mondatát úgy értelmezték ekkor, 
hogy a mit a költőnek szabad, szabad a 
festőnek is , nem értették azon finom di- 
stinctiót, melyet azon mondat a költészet 
és festészet határaira tesz . avagy nem 
akarták figyelembe venni. Átcsapott a két 
művészet egymás korlátain. íg y  állott elő 
a festészetben az allegória és symbolisálás, 
a költészetben, az alak lélekre hatásának 
előadása helyett, magának az alaknak raj* 
zolása.

Az elvek ily változását legkivált a ke
resztyén vallás idézte elő. Az eszményi lé
nyeg , mely ennek sajátja, lehatolt a mű
vészetekbe is. E zek, fejlődési korukban, 
majdnem kizárólag a vallás dicsőítésének 
eszközei lévén, ennek szellemét is átvették. 
A mennybe menetelt, s a végítéletet pél
dául, mik annyiszor voltak tárgyai a festé
szetnek, nem lehetett másként előadni, mint 
allegóriában. A mi kezdetben csak a vallás 
tárgyainál alkalmaztatott, átment később 
az ember viszonyaira is.

A görög vallás, a keresztyén vallás
sal ellenkezőleg, a természet vallása lévén,

művészete irányát is igy szabta meg. Is
tenei az emberhez hasonló alakkal és szen
vedélyekkel bírván, ezek ábrázolásánál 
nem követelt többet a művészettől a ter
mészetes szépnél, minek a költészet és fes
tészet saját határai közt maradása mellett 
is eleget tehetett.

Ä vallási fogalom e nagy reformját a 
költészet is érezte, s ezután annak szelle
mében hatott a festészetre.

Elég legyen erre azon példa, melyet 
Giotto, Dante kortársa műveiből felhozok. 
Ez eszmékben termékeny művész a többi 
között sz. Ferencz megdicsőitését festé az 
assisi templom falaira, egészen a szerint, a 
mint azt Dante előadja Paradicsomában, 
tudniillik: sz. Ferencz házasságra lép a 
személyesített szegénységgel, s kibővité azt 
saját eszméje szerint, az emlitett szent által 
alapított rend 3 fogadásának jelképes (sym
bol icus) alakjával.

Felesleges volna annak tárgyalásába 
bocsátkoznom, mennyire túl ment itt a fes
tő művészete korlátain, mennyire akarta a 
festészetet beszélő költészetté tenni, hallga
tóim ezt maguk megmagyarázhatják az ed
dig előadottak nyomán.

A régi görögök még egy elvet állítot
tak fel a Simonidesé mellett a művészetek 
számára, azt t. i., hogy a festészet szolgá
latára áll a íér, a költészetnek az idő. Én
nek tehát minden lehet, a mi az időben le- 
foly, szabad egy esemény okait és követ
kezményeit rajzolnia, míg amannak csak 
egy megkötött, tárgyhoz kapcsolt eszmét 
lehet egyszerre előadni. Például: a költő 
elmondhatja, miként állott ellent Laokoon 
a Trójába viendő nagy fa lónak, miként 
vonta ezért magára Minerva haragját, és 
az ez által küldött óriási kígyó mint vetett 
végett az ő és két fia életének. De a fes- 
tész ezt egyszerre nem teheti, a tér, mely 
csak formát képes felvenni, nem engedi azt 
meg. A képiró Laokoonnak egyik vagy 
másik helyzetét adhatja csak egyszerre, s 
ha másként tesz, több képet fest egy táblá
ra. Ezért csinálhatott Sophokles Laokoon- 
ból tragédiát, s ezért adhattak Agesander 
és társai egy műben csak egy situatiót 
Laokoon történetéből. Ez azon hires plas-

45*



532

ticus mu, mely a nagy közönség előtt már 
sokkal ismertesebb, semhogy annak rész 
letes ismertetésébe bocsátkoznom szükség 
volna.

Az ujabbkori képzőművészet azonban, 
az allegória segitségével, megkísértette a 
múltat a jelennel egy műben összeolvaszta
ni, vagy az időben lefolyó eseményt a tér
ben adni vissza. De mielőtt oda jutok, ho
gyan tették ezt: át kell térnem egy költő 
rövid ösmertetésére, kinek befolyása alatt 
oly művek jöttek létre, melyek közül erre 
felvilágosító példát akarok bemutatni.

E költő a nagy Shakspeare, amaz óriá
si lángész, ki tán egyedül lehet méltó ve- 
télytársa az Ilias és Odyssea írójának. 
Szintoly világosan olvasott ez a természet 
könyvében és belátott a lélek legrejtet
tebb redői közé, s annak titkait nyilváno- 
ságra hozta, mint Homer. Ezenfelül mű
veiben mindenütt az egyéni szabadság és 
ktil viszony okkényszerüségénekazon nagy- 
eredményére mutat, melyet az ember vég
zetének szoktunk mondani. Az egyéni sza
badság ily szereplését Shakspeare vette fel 
a művészetbe a görög drámaírók ellenében. 
Költőnk hű tolmácsa volt kora törekvésé
nek, azon korénak, mely a puszta idealis- 
mus mellett az emberi élet reális értékét is 
érvényre juttatta.

Ezen irány már kezdetétől jó befo
lyással lehetett volna a festészetre is, ha 
az uj elvek átalános győzelmet vívnak ki. 
De a hosszan tartó vallási elv-harczok közt 
Shakespeare lelke soká nem talált hozzá 
méltó, rokonlelkü művészre.

Lángelmék sorsa szokott lenni, hogy 
minél magasabb szellem, minél kitünőbb 
tehetség emeli őket a köznapiság fölé, an
nál nehezebben fogják fel és követik őket 
kortársaik vagy közvetlen utódaik. De 
azon vigasztaló elégtételben mégis minden
kor részesülnek, hogy elébb vagy később 
okvetlenül elkövetkezik az idő, melyben 
megértetnek, szellemek teremtményeivel 
szívesen foglalkozunk, s azok tanulmányo
zása a rokonlelkek és kiváló tehetségek 
legkedvesebb foglalkozása marad. Így tör
tént Shakspearrel is. Csak a legújabb kor
ban akadt képiró, ki a költő magasztos irá

nyú eszméinek hatását a vásznon is igye
kezett megkísérteni. Nemes és nagyszerű 
feladat, melynek megfejtésére Corneliusok 
és Kaulbachok kell hogy válalkozzanak.

Cornelius két rajzot csinált Shakspea
re drámai után, Romeo és Júliát, és lady 
Macbethet. Kaulbach azonban egész szere
tettel adta magát a nagy költő tanulmá 

1 nyozására, különböző drámáiból eddig 9 
művet rajzolt, melyek közül Macbethből 
vett 3 képét választóm annak magyaráza- 

! tául, miként kisértették meg a mostani mű
vészek a múltat és jövőt a jelennel egy 
téren állítani elő.

Shakspeare, Macbethjében, egy hőst 
mutat be, alapjában nemest, de kinek szi
vébe a nagyravágyás egy szikrája lopód- 
zott; a költő gondoskodott, hogy a bűnök 
termékeny ágyra találjanak. Macbeth a 
pusztában véletlenül boszorkányokkal ta
lálkozik, kiktől koronát Ígérő hangokat vél 
hallani. Mohón szívja magába az édes mér
get, s a nagyravágyás szikrája lángra gyu
lád szivében. Sokkal hatalmasabban még 
mint ez, ragadja őt végzete felé hitvese. 
E szép, de gonosz asszony, férjét s magát 
a koronával ékítve akarja látni, s a jó öreg 
Duncan királynak, a Macbeth pár vágyai 
miatt, orozva kell kimúlni. De a nemesis ki 
nem marad. Macbeth, a gyilkos, nyugtot 
nem talál, bizalma alattvalói iránt nincs, 
mert fél, hogy titkáért lakolni fog általuk, 
s ezért rettegése zsarnokká teszi. Neje, 
a gyilkos, éjjel rémektől üldöztetik, vér- 
cseppeket lát kezén, melyeket nem bir le
törölni, s e gyötrelmek közt végre elher
vad és kimúl az egykor büszke, virító nő. 
Macbeth a fellázadt alattvalók s trónköve
telő ellen kétségbeesett harczra kél, s mint 
hős elesik.

Kaulbach e tragédia történetét művé
szi lélekkel tekintette át, és az allegória se
gitségével megkísértette az egészet 3 kép
ben visszaadni. Első képül választó Mac
beth találkozását a boszorkányokkal. A 
művész Macbeth alakját delinek, nemesnek 
rajzolta, olyannak, mely megfelel azon lé
leknek, melyet Shakspeare ad fellépő hő
sének. Felemelt és a boszorkányok Ígére
teit elhárító karja által, Macbeth jó részé-
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nek adott kinyomatot, mely a csábszavak- 
nak ellent akar állani. Azonban az arcz és 
szemek teljes figyelemmel szegezvék a jós
lók felé, kiktől nagyravágyfisának liizelgő 
igéket hall.

Eddig Shakspearrel haladott a festő'; 
de hogy a lovag e felgerjedését megértes
se a néző'vei, a hangokat kellett volna fes
tenie, mihez az ecset nem talál színeket. Jel
vényhez folyamodott tehát. A három bo
szorkány egyike kezébe tündöklő koronát 
ad, melyet ez magasra emel Macbeth előtt, 
jelezve ez által, hogy csak nagy áldozattal 
érheti ezt el.

íg y  kötötte össze Kaulbach e képen 
a jelent a jövővel, vagyis igy adta elő az 
időben lefolyó eseményt, Macbeth jelenjét, 
és azt, a mi reája vár.

A második képen lady Macbeth her
vadt, összetört alakja jelenik meg előttünk, 
a mint a pompás vártermekben félálomban 
halad, s a vércseppeket, melyeket képzelete 
kezén vél száradni, le akarja dörzsölni. A 
háttérben az orvos és komorna megdöbben
ve kezdik sejteni az álomjáró iszonyú titkát.

E kép híven visszaadja a tragédia e 
jelenetét, a nélkül, hogy azt kényszerülve 
lett volna allegória által megvilágítani a 
művész. A vércseppek a kézen, és a kísér
let azokat eltávolitani, megfejtik a szenve» 
dés okát odáig, hogy e szenvedés vérbíín- 
nek következménye. Ennél többet a művé
szet nem követel, s ezért e kép reálisabb 
értékkel bir mint az első.

Nem igy a harmadik kép, melyben 
Kaulbach ismét symbolumhoz volt kény
telen folyamodni, hogy tárgyát valameny- 
nyire érthetővé tegye.

Ez a dráma utolsó jelenetét ábrázolja. 
Az első képen a jelen és jövő összekötteté
sének kísérletét láttuk, ezen pedig a múlt 
akarja megmagyarázni a jelent.

Macbeth e képen csatára készül, szen
vedélyesen, de bágyadtan bocsátja hegyé
vel a földre a gyilkos kéz kivont kardját, 
sarkantyúját szolgája utolszor csatolja fel, 
gyötrelemtől nehéz fejét balkezére bocsát
ja, mely görcsösen szorítja homlokára a 
lelki nyugalmon vásárolt koronát. Ennek 
eddig magában nem volna értelme, a néző,

ki a tragédiát nem ösmeri, azt kérdené: mi
ért készül oly megtört lélekkel e hős a 
csatára? Hogy a művész ezt megfejtse, 
Macbeth feje fölé Duncan király, Banquo 
és más áldozatok szellemeit állította, kik 
sebeikre mutatva átkokat szórnak fejére, 
íg y  mutatta be a képiró Macbeth múltját, 
melyért most érdemlett büntetéssel lakol- 
tatja.

Ha Kaulbach a régi görög korban 
születik, a három előadott jelenet közül 
egyedül a középsőt választja művészete 
tárgyául; a keresztyén művészet azonban 
megbocsátja az ily átcsapásokat a költészet 
körébe, a szigorú bíráló előtt pedig mentse 
ki őt és a többit, hasonló fogalmazásért, a 
czél tisztasága, mely czél nem egyéb, mint 
az, melyet értekezésem elején iparkodtam 
fejtegetni, t. i., hogy a festészet, a költészet 
rokonságában, a lélekre képzőleg, nemesi- 
tő leg kiván hatni.

Fűzhetném ez érdekes téren eszméi
met tovább is, ha ezen óráknak több felada
ta, nem volna s a tisztelt közönségre érde
kesebb hallgatni valók nem várnának. íg y  
azonban egy átalános észrevétellel meg kell 
szakítanom fejtegetéseim fonalát.

Valamint átalában a történetben azok 
a legszerencsésebb korszakok, midőn mi
nél több nagy elme, minél több kitűnő te
hetségek születnek és működnek ugyan
azon időben, úgy a képzőművészetek terén 
is azt tarthatjuk a legvirágzóbb korszak
nak, hol költő és festő minél közelebb álla
nak egymáshoz, minél közvetlenebb hatást 
gyakorolnak egymásra s együtt a közmi- 
velődésre. Az erők egyesülése itt is köny- 
nyebben teszi elérhetővé az értekezésem 
elején érintett magasztos czélt. Számos pél
da van rá külföldön, hogy költő és képiró 
egyesülve dolgoznak ki tárgyakat, és ha 
e stádiumra a magyar irodalom és művé
szet is eljutand, akkor bizonyosan már 
nem leszünk messze az átalános műveltség 
azon örvendetes fokától, mely után nem
csak vágyunk, hanem törekszünk is mind
nyájan. Meg fogják bocsátani jobb jövőnk- 
be vetett reményeimnek tisztelt hallgatóim, 
ha én ez időt már nem messze látom. Nem
csak alig elhunyt jelesebb költőink műveit
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kezdik immár az ecset régióiba felvenni, 
de az élő költők szelleme is foglalkoztatja
az élő művészeket.

Talán megérjük azt is, hogy nemso
kára költő és művész együtt fogják esz
méiket kivinni, mint Washington Irwing 
és Ritter, és ez lesz költészetünk és mtívé-

1 szetünk, egyszersmind az átalános művelt
ség legszebb korszaka. Mert a mely kö
zönség számára ily műveket lehet készíte
ni, az a közönség már a szépérzék vagy 
műizlés azon fokán áll, mely felé hogy ha
zánkban is örvendetesen haladunk, a min
dennapi tapasztalás kedvezően bizonyitja.

ORLAI.

R A C H E L  H A L Á L Á B A .

Ekesszóló leány! a földben vagy tehát,
Elhagyván oly korán az élet színpadát,

A rózsás életet?! —
Mi zöldéit és virult, mind a mi nevete,
Mi hizelgett, dicsért, bokrétákat vete, 

Istenné-rangba tett?

A város, mit remek játékod múlatott,
Miért szived szorult, lelked gondolkodott,

Kinek kegyencze lö l! —
A város, mely zajong, zúg, rombol és teremt, 
Minek P á r  is neve, papnévá jobbja kent:

Nem sir — hogy költözöl!

A melyhez tartozál Ö sirt, egy kis család,
Költő, iró, színész; mig — bánt nem egy barát> 

Ki zsámolyodra ü lt:
Egyik, sírod fölé, friss zöld repkényt akaszt, 
Másik kaczaj között lábbal tapodja azt :

Még hamvad meg se hült !

Ez hát a díja mind a szépnek, mit tevéi?
Porod fölött a hir kalandokat regél,

S minő kalandokat! —
Ily fényes jutalom kiséri lángeszed,
Ki köztünk játsztad a legbüszkébb szerepet, 

Nyervén babérokat.

O, hidd el, keserű a legszebb földi lét;
A sors mindenkinek önt ürmöt és epét,

Te is kiittad azt!
Taps közt folyt élted e l: itt minden elhagyott!
Ki, élve, sirt veled, meghalva, kaczagott; —

Csak a színház maraszt.

Maradj egy este még, itt kedves szereped ; — 
Stuarti köntösöd, római köpenyed,

Mint tegnap, tapsolunk ! 
lm a függöny vonul. Nagy ég! mit látok ott? 
Koporsót, szemfödélt! le ezt a kárpitot! —- 

Rachel holt. . .  gyászolunk.
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Ne menj el, Mars után, Camilla vagy Rachel! —
Lásd,a mester helyett, tanítvány szerepel;

Nézd! itt van koronád.
Marad fejedbe’ még egy bűvös. . . valami,
Mit senki nem gyanít, s ki tudná mondani,

Oly könnyen, égi szád.
Páris. HIADOR.

M E G K E S E R Ü L T  M É Z E S H E T E K .
Tragikomikus novella a jelenkorból.

En egyszer sokat vitatkoztam egyik 
bölcselkedni szerető barátnőmmel, a kinek 
nagyon tetszett, hogy a nyelvészek a há- | 
zasság első heteinek megnevezésére nem 
találtak más kifejezést, mint mézeshetek.

— De ez nagyon anyagi értelmű és ! 
sérti az eszményiséget, melynek a szerel
mesek méltán hódolnak , mondám én, a ki 
akkor még nagy rabja voltam az idealis- 
musnak.

— Minden dolog olyan, a minő szem
mel nézik, válaszolá ő, és a legköltőibb 
tárgy is prózaivá válik, ha a szemlélő lei
kéből hiányzik a költészet iránti fogé
konyság.

— Ez mind igaz, de mézeshetek! eb
ben már csakugyan nincs költőiség.

— A lehető legtöbb, csak tiszta szem
mel kell nézni. Két szerető szív, félrevonul
va a világ zajától, miként a szorgalmas 
méh, itt kezdik gyűjtögetni szerelmök vi
rágait, hogy letegyék alapját azon méz ré
tegeknek , melyek egész éltöket édesítsék; 
a félő szív itt gyermeki ártatlanságban és 
gondtalanságban tárul fel kedves párja 
előtt, és a kölcsönös felfedezések, miket köz
vetítő kezek mesterkéltsége nem tüntet elő 
más szinben, oly édesek, oly csábítók, 
hogy a ípgékony lelkek egész az eszmé- 
nyiségig emelkednek. Nincs igazam Amelie?

— Nekem ugyan nincs fogalmam a 
mézeshetekről , válaszolt Sóskúti Amalia 
kisasszony, de mert oly eszményi szinben 
állitod elé azokat, lehetlen hogy ne oszszam 
nézeteidet, mert én azt hiszem, hogy min- j

den dolog, a mit eszményesiteni lehet, mind 
szép.

E g y , kettő ellen, vesztett per, és igy 
nekem is bele kellett nyugodnom abba, 
hogy a mézeshetek a költészet netovábbja, 
a szerelem (pljimboras^bja.

Legyőzetésem után azonban felébredt 
bennem a férfiúi büszkeség és feltettem 
magamban , hogy nem nyugszom addig, a 
mig e tárgyról magamnak biztos tudomást 
nem szerzek.

Legjobban szerettem volna, ha Sós
kúti Amália kisasszonynál tapasztalhattam 
volna, mennyiben van igazuk a nőphiloso- 
phoknak, de erre nézve ez időtájban kevés 
kilátásom volt.

A mi halad nem marad, gondolám 
magamban, és én, mint a női bölcseség 
rendszerének foglya, tűrtem sorsomat, mig 
végre a következő történet sértett hiúsá
gomnak elégtételt szolgáltata.

Mielőtt azonban elbeszélésemhez fog
nék, bocsánatot kérek Sóskúti Amália kis= 
asszonytól azon páratlan és majdnem meg- 
bocsáthatlan gorombaságért, hogy azt 
mertem neki jósolni, hogy az ő mézeshetei 
után még sokáig kell várakoznom.

Ünnepélyesen kijelentem, hogy ezen 
baljóslat nem külső bájainak rovására tör
tént, és én igazán örülni fogok, ha kegye- 

! tek , kik e lapokat olvassák, Amália kis- 
! asszonyt szépnek, szellemdúsnak és kelle

mesnek fogják találni.
A mi engem illet, én már eléggé bűn

hődöm vakmerőségemért az által, hogy a
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véletlen tönkre tette jóslatomat, és arra 
késztet, bogy magam magamat megha
zudtoljam.

Ha kötelességem nem parancsolná, 
egészen elhallgatnám Amália kisasszony 
életkorát; de minthogy a beszélyirótól 
mindenek felett adatpontosságot követel
nek, kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, 
hogy ép azon korban vo lt, a melyben az 
ember már délutánonként kissé alunni sze
ret — éjfél után pedig álmatlanság gyötri.

Az orvosi tudomány némely szigorú 
magyarázója szerint, az elgyöngülés ezen 
jele a harminczon túl szokott mutatkozni. 
Együgyüség.

Mintha bizony huszonöt éves korban 
nem lehetne délután alunni, főleg, ha na
gyon jól esett az ebéd.

Most az egyszer azonban az orvosi 
tudomány e tekintetben igazat mondott, 
mert Amália nagysám csakugyan túl volt 
a másfélszeri nagykorúságon. 3b

I)e ez mitsem von le külsőségeinek 
azon sajátságaiból, melyekkel tizennyolcz 
éves korában dicsekhetett.

Nevezetesen — most is megüregesedik 
arczának központja ha nevet, és habár az 
üregek kissé nagyobbak lettek az idő nyo
mása alatt, az egyensúly az által helyre
hozható , hogy arcza annál laposabb, azaz 
soványabb, és igy annyival közelebb jutott 
az eszményihez, minthogy a kellő sápadt
ság a lapossággal mértani arányban áll.

Amália kisasszony pedig nagyon sze
rette az eszményiséget, mely hajlam azon
ban később ábránddá, majd meg oly sze
relem utáni sóvárgássá fajult, melynek va- 
lósulása még a képzelet országában sem 
gondolható.

Eszményképének földi képmásától 
mindenek előtt azt követelte, hogy mindig 
csak bizonyos távolságban maradjon tőle, 
nehogy a forró vágy Őt ölelni, e vágy tel
jesülése által, tökéletesen lelohadjon. A test 
fentartására nézve, óhajtotta, hogy szive 
választottja husnemüekkel ne éljen, hanem ! 
a növény-országból elégítse ki ösztönét.

A szellemi kellékek, melyeket Amália 
kisasszony jövendőbelijénél óhajtott, leg
inkább a földtan és bölcsészet terén ösz-

pontosithatók; mert szerinte csak a tudó
sok képesek igazán szeretni, minthogy erre 
oly kevés idejök van, hogy nem unhatnak 
bele.

Azt nem kívánta ugyan, hogy esz
ményképének másolata épen iró legyen, de 
annyi irodalmi fogékonyságot mindeneset
re követelt, hogy az ő versein lelkesedjék.

Mindebből látható, hogy Amália kis
asszony a szerelemre nézve túlkövetelő 
volt; de más részről az is kiderül, hogy a 
tiszteletreméltó hajadon a múzsákat szeret
te, noha ezek nem igen kényeztették el.

Szerencséjére azonban — nem a mú
zsáknak — csakhamar belátta, hogy a 
költészetben nem virulnak számára illatos 
rózsák, és azért nem erőltette többé magát 
az Írásban. Legfelebb két verset irt napon
ként, és igy egy évre mindössze is csak 
hétszáz húsz vers jutott.

Hasonlóképen változtak igényei a jö 
vendőbelire nézve is; de ezen megtérés da
czára, a férfiak elég kemény szivüek vol
tak és még mindig nem bolondultak Amá
lia után.

Pedig most ismét úgy fésülte szép fe
kete haját, mint tizenhat éves korában: „a 
la Vennisse.“ Fogait művészileg tudta oda- 
kényszeriteni, hogy minden kalendáriumot 
meghazudtoljanak és oly fényesek legye
nek , mint voltak ezelőtt húsz évvel. Moso
lyába sem vegyült többé ama gúnykifeje
zés , mely az elégedetlen lelkek szülemé
nye ; sőt ellenkezőleg, nagyon is édesnek 
látszott, a mit a férfivilág ép oly kevéssé 
kedvel, mint a keserűséget.

Szegény Amália! ő róla nem teljesült 
a közmondás: A ki megtér üdvözül. Meg 
is tért, még sem teljesültek legforróbb vá
gyai. Beteg lett.

Betegsége álmatlanságból és étvágy
talanságból állott, a mely a testet elcsigáz
za és a lelket eltompitja.

Ez állapot nagyon sokáig tartott és 
csak hébekorban enyhült kissé, midőn 
oly férfiakkal társalgóit, kik leginkább lát
szottak hasonlítani a lelkében újra feléb
redt eszményképhez, és minthogy e tekin
tetben Amália kisasszony nem tartozott a 
szigorú mübirákhoz, nagyon is sokan úgy
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tűntek fel előtte, mint eszményképe sza
kasztott mása.

Ez által Amália kisasszony ellentétbe 
jött egész nemével, mert tudva lévő dolog, 
hogy minden h ö lgy , a ki magának esz
ményképet alkot, ezt oly tulajdonokkal 
véli felruházva lenni, hogy mi férfiak vaj
mi ritkán dicsekedhetünk azokkal, és igy 
mig más hölgy alig birja egyetlen egyszer 
is valósítani eszményképét, Amália nagy- 
sám azt több, bővített kiadásban bírta, 
vagyis bírhatta volna, hogy ha ezen sok 
ideál nem lett volna annyira lidércztermé- 
szettí.

— Hát csakugyan oly kevéssé sze- 
retetreméltó vagyok e én? -  kémé önma
gától, midőn ízletes pongyolában a tükör elé 
állott.

Igen természetes, hogy a tükör ked- 
vezőleg felelt; mert hiszen melyik tükör 
szomoritaná meg úrnőjét, főleg mikor az 
úrnő háta mögött még a képzelődés is in
teget? valóban egy sem.

— Ah, ez a kis hálófejkötő, azzal a 
gyönyörű vörös szalaggal, pompásan áll! 
folytatá önmagához. Mily nagy kár, hogy 
a társadalmi szokások tiltják, hogy a nő 
pongyolában jelenjen meg a férfiak előtt. 
Mennyire gyönyörködném abban , ha lát
nám , hogy az a hideg, közönyös Torna- 
váry szerelmi lázat kap, és egy kis fehér 
hálóköntös, szalagövvel, és egy kis hálófej
kötő , minden kiszámitását dugába döntik. 
De mindegy! másképen segítek a dolgon. 
Ma délután meglátogat és én betegnek je
lentetem magam , de nem fekszem az ágy
ba , hanem a pamlagra, és bizalmasabb ba
rátainkat elfogadom. Fentartom e pongyo
lát és . . .

Nem végezhette be tervének egész 
vázlatát, mert anyja nyitott a szobába.

— Hogyan érzed most magad ked- 
ves gyermekem ? gyöngédeskedett Sósku- 
tiné asszonyság, a ki már annyira meg
szokta leánya beteges állapotát, hogy szin
tén visszásnak tetszett, ha Amália klsasz- 
szony valamijét nem fájlalta.

Ennek azonban meg volt a maga ter
mészetes oka . .

Amália egyetlen gyermeke volt szü

lőinek. Anyja úgynevezett politikus asz- 
szony volt és nem igen szerette kimutatni 
leánya iránti szeretetét, nehogy végképen 
elkényeztesse, minthogy úgy is uralkodott 
a családon. Betegsége azonban minden ily 
számítást megsemmisített, és igy szabadon 
engedheté oda magát az anyai érzelmek 
nyilatkozatainak.

Egy másik természtes ok pedig az 
volt, hogy a folytonos betegeskedés ment
ségül szolgálhatott arra nézve, hogy Amá
lia kisasszony férjhez nem ment, a mi a 
ház büszke voltánál és a család nőtagjai
nak fenhéjázásánál fogva nagyon is feltűnő 
volt és Sóskutyné asszonynak sok kelle
metlenségre adott alkalmat. A mi Sóskuty 
Alfonz urat illeti, ő egyszerű bureaucrata 
volt , a ki hitbizományként hidalt át 
egyik kormányrendszerből a másikba, a 
nélkül, hogy a közvélemény ebben meg
ütközött volna. Csekély fekvő vagyonának 
kezelését és jövedelmét családjának enged
te á t, ő maga pedig, mint igénytelen, régi 
divatu ember, megyei állásából szépen el
élt, sőt még magáninast is tarthatott ma
gának minden családi subventió nélkül. 
Koránál fogva az sem tűnt fe l, hogy kü
lön élt nejétől a megye székhelyén és csak 
némelykor rándult ki egy két napra csa
ládjához , melynek különben semmi tekin
tetben nem volt terhére. De térjünk vissza 
a hölgyek társaságába.

— Mid fáj, édes leányom , nemde fe
jecskéd?

— Most jól érzem magam mamus- 
kám; épen azt nézem a tükörből, vajon el
mehetnék- e a füredi Anna-bálba?

—- Hová gondolsz még Málcsikám, 
hisz csak április derekán vagyunk.

— Igen ám , csakhogy Pesten szeret
nék nehány hetet tölteni, mielőtt Füredre 
megyünk. Tudod mamácskám, hogy oda 
nem lehet úgy menni, mint más fürdőhely
re. Néhány új öltönyt kell készíttetnem, 
azután pedig nehány ismeretséget kell köt
nöm Pesten , nehogy unjam magam a bál
ban.

— Mit nem beszélsz te összevissza: 
Pest és Füred!

— Nos, mi van abban? Én ismerős
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vagyok Dalfi Ambrussal, a „Hölgyek Lant
ja “ szerkesztőjével, a ki finom gentle
man és a jobb körökben otthonos; ez en
gem majd megismertet nehány Íróval, az 
irók pedig Füredet szokták látogatni, és így  
biztosítom magam minden eshetőség ellen. 
Aztán az Írókat, mint szellemi rokonaimat, 
úgyis legjobban szeretem.

— Igazad van leányom, mondá Sós- 
kiítyné, a ki egészen meg volt lepetve le
ányának terve által, minthogy Amália ed- 
digelé majdnem a gyűlöletig fokozta a na
gyobb társaságok iránti ellenszenvét, s 
most egyszerre a nagy világ zajába akart 
keveredni, hogy elfeledje bánatát, beteges 
állapotát és a közönyös férfivilág elleni 
gyűlöletét.

— Ennek valami jelen'ősége van, 
gondolá magában a politikus asszonyság, 
de nem ellenzem, hát ha sejtelmeim nem 
csalnak és Málcsikám szivének elszuny= 
nyadt vágyai ismét felébredtek . . . Vajha 
ohajom teljesülne, akkor én lennék a leg
boldogabb anya a föld hátán.

Ha vajon Sóskútiné azért ohajtotta-e 
annyira hogy leánya férjhez menjen , mi
vel azt hitte, hogy így szivbántalmai meg= 
szűnnek és egészséges leend, vagy pedig 
azért, mivel irigyelnek kárörömét meg 
akarta szégyeniteni? bajos meghatározni; 
mert az ily politikus asszonyok észjárása 
felüláll minden lélektani törvényen.

De bármi lett légyen is ez öröm és 
meglepetés rugója, m i, az anyai érzelmek 
diadalára, örömest csatlakozunk azokhoz, 
kik ebben csupán leányának üdülése feletti 
örömét látják.

A várva várt délután megérkezett és 
ezzel a közönyösnek vélt Tornaváry is.

Hogy azonban Tornaváry nem volt 
közönyös, tanúsítja az a körülmény is, 
hogy gyakran tőn látogatást Sóskutyéknál; 
pedig se rokonsági, se elvi, se szerelmi ösz- 
szeköttetésben nem állott Málcsi kisasz- 
szonynyal.

O mindössze is jó szomszéd volt és 
nagyon szerette a nőket tanulmányozni; 
mire nézve Amália kisasszony díszpéldá
nyul szolgálhatott a legnagyobb búvár
nak is.

— Milyen jól illik kegyednek e pon 
gyola, — mondá, midőn Amália kisasszony

' mentegetődzött, hogy ma egész nap na
gyon roszul érezte magát és csak most 
kezd kissé jobban lenni. —- Ha nem félnék, 
hogy kegyed szívtelennek tart, én az ily  
kis gyöngébb „mai disposé“-t kegyedre 
nézve előnyösnek mondanám.

— Győzelem, győzelem! diadalmas- 
kodék Amália kisasszony önmagában. Te
hát mégis találtam utat közönyösségét 
megtörni . . .  — ö n  már ismét csipősködik, 
mondá leplezetlen iróniával, Tornaváryhoz 
fordulva és bizonyos önmegelégedéssel sze
mei közé mosolyogva. — Hja, liiában, nem 
vagyok oly szerencsés, hogy önnek Ízlését 
kitaláljam.

Ez nyílt támadás volt, mely vagy 
erős védelmet, vagy pedig feltétlen capi••

* tulátiót igényelt.
Tornaváry az utóbbira határozta ma

gát, a miből Amália sajnosán tapasztalta, 
hogy még kissé hamar diadalmaskodott s 
hogy a női sejtelmek sem mindig csalhat- 
lanok.

— A propos, kezdé újra támadási kí
sérleteit, tudja-e már, hogy mi Pestre uta
zunk e napokban ?

— Még eddig nem tudtam, de most, 
miután már tudom, lehetlen nem helyesel
nem ebbeli tervöket. A falusi egyhangú
ság, a mindennapi emberekkel való érint
kezés és különösen a csípős égalj lehetlen 
hogy kegyed beteges állapotára káros be
folyással ne volna. Pest, az az élénk Pest, 
az ő tarka változatosságaival, örökké moz
gó lényeivel, olcsón (?) szerezhető élveivel, 
az kell a kegyed pezsgő szellemének, mely

| itt magára szorítkozva, unalmában a tes
tet veszi igénybe; kínozza, tespeszti és 
utoljára is áldozatul ejti.

— Nagyon örülök, hogy szándékunk 
a kegyed helyeslésével találkozik. Nem is 
késem, hanem még ma, mindjárt rendele
tet adok a rakodásra, hogy holnap indul
hassunk.

— Pompás gondolat! Most az idő is 
kedvező, és azért kár lenne a jó alkalmat

i elmulasztani. Tehát a viszonlátásig Pesten !
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— Kiállhatatlan ember! — duzzogott 
Amália magában. — Csak ne foglalkoz
tam volna vele' annyit: csak ne hasonlítana 
annyira azon alakhoz, melyet képzelődé
sem alkotott magának , hogy lelkem elsu
sogja neki vágyaimat, óhajaimat. Oh, én 
nagyon sokat szenvedek.

Anyja lépett a szobába.
Az indulatok felszaklatott árja oly 

erősen hullámzott keresztül Amália szivén, 
hogy a csapdosások folytán majd remegni 
kezdett, majd meg arcza oly annyira ki- 
gyuladt, hogy anyja kétségbeesetten foga
tott hogy orvosért küldjön.

— Nem szükséges mamácskám, mon- 
dá egész nyugodtsággal. Az a kiállhatlan 
Tornaváry annyira ingerelt, hogy majd lá
zat kaptam. Most azonban ismét jól érzem 
magam; minden elmúlt.

— Nem is tudom minek vitatkozol az
zal a durva emberrel, a ki, mivel nehány 
száz hold föld ura, és mivel nagyanyja 
grófnő volt, minden müveletlensége mel
lett is büszke és kíméletlen.

— De mikor oly bolond vagyok, 
hogy csak vele szeretek társalogni. Ötletei 
oly eredetiek és élesek, hogy megragad
ják a hallgató elméjét; és azonkívül még 
csinos is.

— Csinos, mivel ritkán látsz máso
kat, szebbeket és elmésebbeket, de legyünk 
csak Pesten! oh, ez egészen más!

És a mamának igaza volt.
A concurrentia még a szerelemben is 

jutányosságot idéz elő, és az oly udvarló, 
ki, midőn még csak egyedül volt a téren, 
félvilágot ért, alig érdemes egy kis nyugta
lanságra, mihelyest többen versenyeznek 
az elsőség babérjáért.

Oh, ezek a politikus mamák nagyon 
is ismerik a gyakorlati élet piaczát!

A nyájas ol vasónő, a ki ezen nehány la
pot átforgatni nem röstelli, megbocsát ne
kem, hogy a bepakolás és utazás részleteit 
nemiromle,hanem egy enesenbevezetemSós-
kutyék pesti lakásába, hol talán jobban ta
lálja magát, mint a böröndök, katulyák, 
dobozok, kosarak halmaza között, vagy a 
pincsek, fehér egerek, macskák és evetkék

seregletében. A szállás nincs is messze és 
nagyon nyugodt helyen van.

Ablakai épen az ujtéri sétahelyre 
nyilnak, hol naponként nem fordul meg 
több ember mint legfelebb öt ezer.

Mi az a Boulevard des italienshez ké
pest!

Igaz, hogy egy beteges nőre nézve, 
a ki az embereket gyűlöli és legfelebb is 
ideálja másolatát szereti emberi alakban, 
öt ezer embernek naponkénti szemlélése 
nem mondható épen kevésnek, főleg oly 
helyen, a hol a sétatér közepén egy csinos 
üveghasábos kioszk, árnyas fákkal körül ül
tetve, és frisitőkkel megrakott csemegetár a 
kevésbbé nehézkes hölgyvilágot délutáni 
órákban összegyűjti, hogy a feltűnési vágy, 
a kalandvadászat és az Ízlés tarkasága nyil
vános szemlének legyen kitéve. ^

Ezen azonban ne ütközzünk meg.
Vannak betegségek, melyeket nem 

csupán a nyugalom, a jó levegő és rendes 
életmód enyhít; hanem a melyek az élet 
zajának befolyása alatt, a szenvedélyek 
felcsigáztatása mellett és mindennemű 
gyönyör igénybe vételével üdülnek.

Némely idegzet úgy van szervezve, 
hogy miként az iszákosság — csak má
morban érzi jól magát. A józanság bá
gyadttá, beteggé teszi.

Amália kisasszony hasonló betegség
ben szenvedett.

A magány rémképeket alkotott körü
lötte és rendkívül izgatottá tette.

A politikus mama ezt jól tudta, azért 
is mindent elkövetett, hogy a kórállapot 
ne érjen rá leányán erőt venni.

Mennyire sikerült ez a gyöngéd anyá
nak, az elbeszélés folyama alatt önként ki
derül.

— Ah, charmant hogy eljött, mondá 
Amália kisasszony —  mindkét kezét 
nyújtva egy csinos külsejű szőke férfiú
nak, a ki őszülő nagy szakálla daczára 
oly édesen tudott mosolyogni, mint egy 
divathős, midőn felfegyverzett szemét va
lamely kékszemű nimfára szegzi.

Az üdvözlött szokott nyájassággal vi- 
szonzá a köszönést, és minden félbeszakasz- 
tás nélkül átment a kedélyes társalgásba,
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mintha csak folytatná a lég elkezdett be
szélgetést.

Ezen saloni otthonosság rögtön elá
rulta a gyakorlott világfit, a ki nem az al
kalomtól lesi társalgása tárgyait.

Rövid hallgatás után a szemlélő azon 
nal megtudhatta volna, hogy ez őszülőfél
ben levő szakállu, nyájasan mosolygó és a 
társadalmi viszonyokat minden rétegűk
ben ismerő gentleman nem más, mint Dalfi 
Ambrus, a „Hölgyek Lantjának“ érdemek
ben gazdag szerkesztője.

Nem beszélt ugyan irodalomról, nem 
kereste a kifejezések czifraságát, de sza
vainak könnyed folyama, a hölgyeket 
megnyerő apró bókokkal való röppentyü- 
zése és főleg a divatvilág minden rétegé- j 
nek ismerete a divatlap szerkesztőt jellegzé 
benne.

— Ma kegyed különösen szeretetre 
méltó, mondá Dalfi Ambrus, egy kényes 
kérdésre a feleletet kikerülendő.

-— Ez alatt a bók alatt ugyan ki 
nem siklik most az egyszer. Még ha nem 
volnék is szerencsés önt legbizalmasabb 
barátjaim közé számítani (Dalfi, comme il 
faut, meghajtá magát), mint írónő számít
hatnék azon szabadalomra, hogy irótár- 
saim őszinték legyenek irányomban.

— Ezt nemcsak a collegialitás paran
csolja, de parancsolja önnek nyiltszivüsé- 
ge, előzékenysége, melyhez a színlelés na
gyon roszul illenék és megrontaná azon 
harmóniát, melynek a rokonszenves lelkek 
között léteznie kell. A mi pedig egyénisé- 
ségeinet illeti, én nem is tartom magam 
Írónak. En csupán ápolója vagyok azon 
kedves virágoknak, melyeket gyöngéd ke
zek küldenek hozzám, hogy koszorúba 
kössem.

Amália szive hangosabban kezdett 
dobogni. Ezt nem a finom bók eszközölte, 
hanem a hirtelenében felébredt eszmény
kép.

— Hát önnek csakugyan nem volt 
soha eszményképe ?

— Én a nőket átalában tisztelem, sőt 
szeretem is, és épen azért mert szeretem, 
nem akarom, hogy más alakban lássam 
őket. Az eszményképek rendesen hazud

nak, és a csalódás magunk kárával tör
ténik.

— Mily boldog ön, és mily szeren
csétlen vagyok én ! A kinek nincs esz
ményképe ; a kinek lelke nem szokta meg, 
hogy egy örökké előtte álló és mégis tá
vollevő alakon csüngjön, az az életet úgy 
veszi a mint jön; nem tévelyeg járatlan 
utakon, melyek a magasba vezetik, hol 
csupán ködképekkel találkozik, hanem a 
véletlen kezéből is elfogadja, a mi szivéhez 
illeszthető.

— - Nem osztom kegyed nézetét. A 
hölgyek társadalmi állása kissé korlátol
tabb, sokszor elszigeteltebb, mint a mienk, 
és ezen korlátoltság okozza azt, hogy ők

I sokszor, talán mindig — képzeletileg le
geltetik szemeiket a férfivilágon ; és mint
hogy a képzelődésnek tágabb tere van 
mint a valónak, ők a férfiakat kissé töké
letesebb kiadásban látják, mint a minők. 
De ezen képzelt alakok azonnal a való szí
nében tűnnek elő, mihelyest a korlátok 
rést engednek; és akkor a fellegvárak ösz- 
szeomlanak, a természet jogait gyakorolja, 
a szív melegedni kezd, és akkor a nő meg
győződik, hogy ez az igazi, mert a másik 
hidegen hagyta és legfelebb ábrándokat 
szült.

— Ön, úgy látszik, maga sem hiszi a 
mit mond, mert sokkal költŐibb kedély, 
hogysem igy tönkre tenné az eszményi- 
séget.

— A költészetnek mindenek előtt 
igaznak kell lennie; a mi nem az, nem a 
lélekből származik, már pedig a költészet 
bölcsője a lélek.

— Hát e szerint ön nem hiszi azt, 
hogy a lélek alkothat magának oly bará 
tot, a ki a tökéletesség maga; a ki lelkün
ket felragadja az égbe, hogy angyalok tár
saságában feledje a földet, feledje a vilá
got, mely üres, hideg és anyagi ?

— Ez rajongás, betegség. Az emelke
dett lélek, mindent fényesebb színben lát
hat mint más halandó, de az elemeket meg
változtatni nincs hatalmában. Az embernek 
a földön a helye; itt az ő paradicsoma és 
itt az Ő pokla is. A ki ezt máshol keresi, 
az álljon be akadémikusnak, és Írjon köny-
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veket az anyag és a szellem különbfélesé
géről.

Még tovább folytatták volna, de a há- j 
ziasszony egy mellékteremből igen kedves 
delnőt vezetett be karján, kit mint rokonát 
mutatott be.

A kis barna menyecske nem látszott 
ugyan foglalkozni az eszményiséggel, de 
annál melegitőbben tudott pillantani, amit 
Dalfi mint szakember észre is vett, és 
azonnal áttért a bölcsészetből a nyájas mo
solygásba.

Sóskutyné, mint gyakorolt háziasz- 
szony, Dalét sem hagyta bemutatlanul, 
és különös hangsulylyal kiemelte, hogy ez 
az a kedves szerkesztő, a kiről ő annyit 
beszélt és ki az ő kedves Málcsiját írónővé 
tette.

Hogy az irodalomtörténet mily bün
tetésre itélendi majd Dalfi Ambrust, azzal 
Sóskutyné ép oly keveset törődött, mint 
Dalfi maga, a ki hol az uj vendéggel, hol 
pedig a pompás uzsónával kaczérkodott.

— Mily kedves ember! gondoláAmá
lia kisasszony önmagában. — BalgatagíÉn 
mindig azt hittem, hogy Tornaváry hason
lít az én eszményképemhez, s ime most lá
tom , hogy meg sem közelíti. Ah, ez a 
Dalfi! Mily pirosak az ajkai, minő éde
sen . . .

No de ne áruljuk elMálcsi kisasszony 
gondolatait.

Az uzsona igen kedélyesen folyt.
A kedves háziasszony szintén igye

kezett bebizonyítani, hogy ő nem foglal
kozott csupán az irósvaj készítésével és a 
káposzta tenyésztéssel.

Szónoki gyakoroltsággal kiemelte ösz- 
szeköttetéseit a főrangúnkkal; diplomaticus 
jártassággal elemezte magas származását ; 
különösen hangsúlyozta , hogy Málcsika 
egyetlen gyermeke, és az a nehány ezer 
hold föld, meg az a szerény két falusi kas
tély, őreá maradnak.

Dalfi figyelemmel hallgatta Sóskutyné 
folyékony előadását, és lopva egyet pillan
tott Málcsikára, de csakhamar ismét hozzá
nyúlt az iróstésztához.

Nehogy valami roszat gondoljanak, | 
megjegyzem, hogy Amália kisasszonynak

alsó ajkáról a festék lemosódott és feltűnő 
ellentétet képezett a felsőhöz.

Ezen felfedezés okozta azt, hogy Dalfi 
lopott pillantása tovább nem legelt a kis
asszonyon.

— A propos, kezdé újra Amália kis
asszony, kedveli ön a festészetet?

— Neme választja meg.
— Hát melyik nemet szereti leg

jobban?
— A genret.
— Menjünk el holnap a műtárlatba; 

hallom igen jó képek vannak kiállítva, én 
pedig imádom a szép festvényeket.

— Mi tájon ?
— Délben.
— Nagyon sajnálom , de nem lehet, 

épen akkor hozzák a revisiót.
— Ez udvariatlanság öntől.
— Málcsika! szólt közbe a politikus 

asszony. Hogyan beszélhetsz igy? Hátha 
kedvesebb dolga van Dalfi urnák.

— Akkor még nagyobb udvariatlan
ság velem tudatni.

— Hát mivel érdemlettem én ezt? 
mondá Dalfi sértett hangon.

— Azzal, hogy engem boszantani 
akar, pedig tudja, hogy én mással nem 
megyek.

— Azt én nem tudtam, mert ily ki
tüntetést még ha áldozatamba kerülne 
sem mulasztanék el. Tehát holnap tizen
két órakor! és azzal távozott.

— Győztem, győztem ! kiáltozott Mál- 
csi kisasszony.

— Mily gyermekes ez a leány! mon
dá a mama. Ezt mégsem kellene tenned, 
édes gyermekem. Lásd, a férfiakat hamar 
el lehet kapatni, és akkor elbizzák magu
kat. Szépen, csöndesen kell őket hálóba 
keríteni, és a melyik legjobban tetszik, azt 
megtartani, a többit pedig szabad útra 
ereszteni.

— Mily unalmas nép ez! — gondolá 
Dalfi midőn az utczán volt. ü g y  látszik 
azonban, hogy gazdagok és jó uzsonákat 
adnak. Az Ízlés sem rósz. A bútorzat finom;

I  az ezüst valódi; a szállás urias; két háztar
tást visznek, vagy plane hármat, ehhez
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legalább tizenötezer forintjövedelem kíván
tatik. Nem rósz.

A kitűzött óra megérkezett, és Dalfi 
nem váratott magára. Amália kisasszony a 
legfényesebb öltözetben várta vendégét. 
Dalfi érté ennek rugóit és nem mulasztá el 
dicsérő' megjegyzéseit tenni.

Vannak hölgyek, kik nagyon szere
tik , ha öltözetüket dicsérik, és még akkor 
sem neheztelnek, ha szép növésök helyett 
szabójukat, szép fürteik helyett friseurjö- 
ket említik meg.

Amália kisasszony ezek közé tartozott, 
és legfölebb annyit jegyzett meg, hogy a 
divatlap szerkesztőjének megbocsátja, ha 
öltözéke inkább érdemli figyelmét mint ő 
maga.

— Én az öltözetben nem a foszlányo
kat , hanem a finom Ízlést szoktam bámul
ni. Kellő világosság nélkül a legszebb kép 
sem egyéb festékvegyületnél, valamint a 
gyémánt sem szolgálhat ékszerül, hozzá
illő foglalat nélkül.

Hasonló eszmecsere mellett a kis tár
saság a képtárlatba jutott , és Amália kis
asszony meglehetős igyekezetei fejte ki, 
hogy e téren szerzett ismeretei ne marad
janak titokban Dalfi Ambrus előtt.

— Ki az az ember o tt, a ki annyira 
bámulja azt a képet?

— Egy igen derék orvos, ki a fővá
ros legműveltebb emberei közé tartozik.

— Kiállhatatlan arcz; idegessé tesz, 
ha ránézek.

*— Annak igen egyszerű az orvossá
ga: ne nézzen rá.

— De ha mindig előttünk van.
— Akkor gyerünk más szobába.
Amália kisasszony örömmel fogadta

a kínálkozó alkalmat, hogy nehány per- 
czig Dalfival ketten lehessenek.

Gyönyörű genrekép előtt állottak 
meg, mely egy szerelmes párt igen saját
ságos helyzetben ábrázolt: szép , holdvilá= 
gos est van, és egy kis nyári lakás abla
kán gyönyörű nő fej hajol k i , gazdag fe
kete fürtökkel, mig lent az ablak alatt, sü- I

| rtí lomb között, deli férfi alak á ll, epedő 
pillantásokat lövelve a félig nyitott ablak
ra és bokrétát nyújtva a kihajló hölgynek.

— Hogyan tetszik önnek ez a kép ? 
kérdé Amália, szemét Dalfira szegezve.

— Festője igen naiv ember lehet. Szép 
nyári estén sokkal kellemesebb, sőt talán 
regényesebb is, együtt a szabadban sétálni, 
mint egy alkalmatlan, meglehetős magas 
falon keresztül, kinyújtott nyakkal epe- 
dezni. Így az ember nincs biztosítva a 
nyakficzamodás ellen.

— Igen ám , de hát az akadályozó 
körülmények, a rágalmazó nyelvek. Aztán 
mennyivel eszményibb az ily gyöngéd 
együttlétel, midőn maga az ég is gyönyör
ködik a lelkek találkozásán: a szivek hango
sabban dobognak, a vágyak összeforrnak, 
a szív megrészegül és a lélek uj tápot, uj 
erőt nyer a küzdelemre, a türelemre. Oh, 
az eszményiség a rideg valót is nemesíti és 
költőivé teszi.

— Igaza van nagysádnak, de az esz
ményiség talán mitsem vesztene, ha az az 
átkozott fal annak a szegény epedő fiúnak 
nyakfájást nem okozna.

— Menjen, ön oly színben akarja ma
gát feltüntetni, hogy blazirtnak tartsam; 
pedig meg vagyok győződve, hogy ön 
másképen érez. Látja, én önt annyira tisz
telem, sőt talán szeretem is, hogy nekem 
nagyon fáj az ön erőltetett prózaisága. 
Képzelje csak, mert hisz képzelni mindent 
lehet, tehát képzelje csak, ha egy szép este 
mi ily helyzetben találkoznánk; elsugnók 
egymásnak mit érezünk; ellesnők a hold 
mosolygó arczárói a csöndes éj titkait, a 
csillagok ölelését, mikor úgy egymás kar
jaiba futnak; oh mily szép, mily gyö
nyörteljes lenne mind ez.

Amália kisasszony annyira lelkese
dett , hogy Dalfi már csak azt leste, mikor 
esik karjaiba.

Hogy azonban e ne történjék, oly 
észrevételt tőn , a mely Málcsi kisasszony 
felgyuladt képzeletét tökéletesen lehűté.

(Vege köv.)
RÓZSAÁGI ANTAL.
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(Lermontov után, oroszból.)

Angyal lebegett az éjben alá 
S halk énekeit dalolá.

Hold, csillag, a felleg a boltozaton 
Merengtek a szent dalokon.

Elzengte dalában a boldogokat 
Az édeni lombok alatt.

Hit volt egyedül mi vezette szavát, 
így zengte az égnek urát.

Bú s könny e honába szelíd kebelen 
Egy lelket ölelve viszen.

S e lényben az ének, az élet alatt 
Bár néma, de élve maradt. *)

Csodás, különös epedésbe merült 
S lelkére a bú nehezült:

Nem tudta feledni a földiekért 
Az angyali égi zenét.

GYENE GUSZTÁV.

*) A szerző a következő versszakot kihagyta :
Földön, hova gyermeki testbe leszállt, 

Csupán idegenre talált.
S bár itt feledé mit az angyal akart, 

Ábrándja megőrzi a dalt.

CAELI US ÉS KEDVESE.

A folyó évi „Revue des deux Mondes“ I-ső fü- 1 
zetében Boissier Gaston a Caesar alatt élt római 
ifjúságnak igen érdekes képét adja. Ezúttal külö
nösen Caeliust szemelte ki tanulmányai tárgyáúl, 
ezen eszes és könnyelmű, ügyes és romlott erköl
csű ifjat, ki valóban nem csak az akkori kéjencz 
ifjúságnak, hanem Caesar hitvány pártjának is 
egyik legkiválóbb mintaképe. Boissier az életrajz 
mellett korképet is ad, utolsó vonaglásait a hatal
mas köztársaságnak, mely egy bomladozó monar
chiává volt válandó. Ez életrajznak egy episod- 
ját, Caelius viszonyát Clodiával, e lapok olvasói 
bizonynyal szívesen veendik.

Caelius nem valami előkelő családból szár
mazott. Fia volt egy puzzolaí római lovagnak, 
ki kereskedés utján tetemes vagyont szerzett. A 
gazdag kalmár úgy akarta, hogy családja fiában 
tündököljön is, s épen ezért a politikai pályára 
szánta. Elvitte Ciceróhoz, hogy ez szónokká ké
pezze. Három évig volt Cicero mellett, kinek csa
ládjába fölvétetvén, hallgatta bizalmas társalgását 
barátaival, vitatkozását ellenfeleivel, látta előké
születeit a nagy szónoklati csatákra, és kisérője 
volt a fórumra. Már ifjúsága kezdetén föltárultak 
előtte a pártok legaljasabb küzdelmei, ezek rom
lottsága és fajultsága, mind az, mit csak a színfa
lak mögött lehetett látni. Csoda-e, ha a való élet
nek ily korai föltárása, mind ezen erkölcsi rom
lottság látása, az aljas rugók közelről szemlélése, 
elvették ifjúságának egész himporát, s miután

meglátta az emelkedésére legkönnyebben vezető 
utat, kedvet öntöttek bele, hogy arra lépjen.

Caelius Cicero oldala mellett három évet 
töltött folytonos munkában és tanulmányok közt. 
Ez idő alatt belátta, hogy többet nyerhet azokkal, 
kik az alkotmányt fel akarják forgatni, mint azok
kal, kik annak fentartásán munkálnak. Cicerótól 
egyenesen Catilinához ment. Egyszerre vakmerő 
zavargóvá lett, s épen úgy féltek rósz nyelvétől a 
fórumon, mint erőszakoskodásaitól a Campus Mar- 
tiuson. Részt vett az ifjúság éjjeli zavargásaiban, 
velők együtt felzaklatta a békés polgárok nyugal
mát, üldözte a becsületes nőket, kiket a véletlen 
útjokba hozott. Mind ez sok pénzbe került, s mi
vel atyja nem akart mindent fizetni, elhagyta az 
atyai házat. A palatinus-dombon Appius Claudius 
néptribun házában bérelt ki lakást. További éle
tére fontos körülmény, mert itt ismerkedett meg 
Clodiával.

Clodiának Romában nagyon rósz hire volt. 
Beszélték, hogy megölte férjét s gyanús viszony
ban állott testvéreivel. Mindez nem volt igaz, leg
alább hihetetlen, hogy az a sok becsületes ember, 
az a sok előkelő férfiú meg ne szüntette volna 
nála látogatásait, ha mindazon vád több lett volna 
közbeszédnél. Az azonban kétségtelen, hogy Clo
diának elég sok kedvese volt, s hogy ő azon főran
gú hölgyek közé tartozott, kik hasonló botrányok
tól nem irtóztak.

Rómában a nőknek kezdettől fogva fontos
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szerep jutott. Befolyásuk nagy volt a családi kör- j 
ben, s a hatalmukra féltékeny rómaiak sejtették, ! 
hogy igen könnyen kedvök kerekedhetik befo
lyásokat a közéletben is érvényesitni. Mindent is el
követtek,hogy védelmezzék magokat ellenök. Ezek 
a faragatlan katonák, ezek a durva földmivesek, 
körükben élve, belátták mily éles, vállalkozó 
eszüek a nők, s elnyomásokra még a házi körben is 
mindent elkövettek. Azon szin alatt hogy gyengék 
és tehetlenek önkormányzásra, örökös gyámság 
alatt tartották; atyjok, testvérök vagy férjök ke
ze alatt állottak, nem vehettek, nem adhattak el 
semmit mellé rendeltjük tanácsa nélkül. Mindez 
valóságban nem egyéb volt, mint hogy a férfiak 
ez intézkedéseikkel magokat védték a nők ellen. 
De ezidétt már mindez megváltozott. Eljött a nők 
felszabadulásának ideje, azon idő, melyről az öreg 
Cato megjósolá, hogy „azon perczben, mikor a 
nők egyenlőkké lesznek a férfiakkal, amazok fog
nak felyülkerekedni.“ A régi szokások hanyatlá
sával a nők ellen hozott törvények sem voltak 
többé érvényben, kijátszásokra minden módot fel
használtak a jogtudósok. S most a nők a társada
lomban fontos helyet foglaltak el s már a kor
mányzásba is befolytak. A közélet férfiait nejeik 
vagy kedveseik kormányozták. Ez okból tekintet
ték ügyességnek Caesar számtalan szerelmi vi
szonyát — mert föltették róla, hogy csak azért 
kiván tetszeni a nőknek, hogy férjeiket vezet
hesse.

Ekkép szabadokká lettek a nők a régi tör
vények eltörlése és a régi nézet megváltozása ál
tal. De észre lehet venni mindenütt, hogy először 
is visszaélnek a szerzett szabadsággal. Az ember 
nem tudja higgadtan használni olynemü jogait, 
melyektől hosszas időn át meg volt fosztva, s az 
első pillanatokban némi ittassággal élvezi azokat, 
így volt a római társadalomban is, ez magyarázza 
meg a nők ezidétti magaviseletének szabálytalan
ságát. A kik a pénzt szerették, mint Terentia a 
Cicero neje, vagyonuk szabad kezelhetésének jo
gát arra használták, hogy üzlet embereivel s sza
badosokkal szövetkezzenek kétséges vállalatokra, 
mindenféle üzletekre, s minden habozás nélkül 
megcsalják férjeiket. Mások többre becsülik a va
gyonnál a gyönyöröket s erre adják magokat 
szenvedélyes hévvel. A nem oly vakmerők fel
használják a házassági elválás könnyűségét, hogy 
az átmeneteit egyik szerelmükből a másikba a 
törvénynyel fedezzék. Mások még ennyi fáradsá
got sem vesznek magoknak, s emelt fővel fitogtat
ják a bűnt.

Clodia ez utolsók közé tartozott. De minden 
vétkei közt, melyeket ő épen nem titkolt, el kell 
ismerni nehány szép tulajdonát. Nem volt kapzsi, 
erszénye barátai számára nyitva állt, s Caelius 
sem pirult abból meríteni. Szerette s maga köré 
vonzá a szellemdus embereket. Egyszer rá akarta 
beszélni Cicerót, hogy váljon el hóbortos Teren- 
tiájától s vegye el öt. De Terentia észrevette, és

összeháboritá őket. Egy régi jegyzetiró azt mond
ja Clodiáról, hogy jobban tánczolt, mint becsüle
tes nöhez illett. A művészetnek nemcsak ez ágá
hoz volt hajlama. Cicero egy helyéből azt magya
rázzák ki, hogy verseket is irt. Mivelni az irodal
mat, keresni a szellemdus embereket, szeretni a 
válogatott finom élveket, ebben semmi kárhozatos 
nincs, sőt napjainkban szükséges kellék is egy 
előkfelö nőben. Rómában másképen gondolkoztak, 
s mivel csak a demimonde féle hölgyeknek volt jo
guké szabadás elegáns élethez, aközvélemény min
den ekkép élőtösszezavart velők. De Clodia aközvé- 
leménynyel mitsem gondolt, magán életébe, szerel
mi viszonyaiba ugyanazon hevet, ugyanazon szenve
délyt vitte, mit testvére a közéletbe. Készen min
den kalandra, s nem pirulva azt bevallani, dühvei 
szeretve és gyűlölve, képtelen önmagán uralkod
ni, nem tagadta meg a nagy és gőgös családot 
melytől származott, s a faj, még bűneiben is, ben
ne megismerhető volt. Az illem e classicus hazá
jában, hol kérkedtek a régi szokások tiszteletével, 
Clodiának kedve telt benne, hogy a hagyományos 
szokásokkal összeütközzék; barátaival járt ki, 
velők kisértette magát a nyilvános kertekbe 
vagy az Appia útra, melyet ősapja csináltatott. 
Megszólította ismerőseit, a helyett hogy félénken 
lesütötte volna szemeit mint egy jól nevelt főran
gú hölgyhez illett, beszélt velők, néha, mint Ci
cero mondja, megcsókolta őket s ebédre hivta. A 
meglett, komoly, szigorú emberek boszankodtak, 
de az ifjak — kiknek e bátorság tetszik — el vol
tak ragadtatva s Clodiához eljártak ebédre.

Caelius ekkor Rómában a divatos ifjak kö
zé tartozott. Mint szónoknak nagy hire volt, fél
tek tőle szavai gúnyos élénksége miatt. Bátor volt 
a vakmerőségig, kész mindig minden vállalatra. 
Számítás nélkül költött, barátaiból s védenczeiből 
mindig egész kiséret ment utána. Kevés ember 
tánczolt oly jól mintő, senki sem tudott kecseseb
ben ülni le mint ö , s tógája bársonyszegélyének 
szélessége és redöi szépsége Rómában beszéd tár
gya volt. Mind e tulajdonok , komolyak és f iában 
valók, alkalmasok voltak elcsábitni Clodiát. A 
szomszédság könnyűvé tette az ismeretséget, s 
Clodia csakhamar Caelius szeretője lett.

Cicero sejteti, milyen életet folytattak ők ek
kor. Fél hangosan beszél a fényes ünrepélyről, 
melyeket Clodia, a Caelius s a római ifjúság ked
véért, Tiberis melletti kertjeiben rendezett. De 
szerelmük szinhelye leginkább Bajae fürdőhely 
volt. Egy idő óta Bajae lett légyottja a római és 
itáliai elegansoknak , meleg forrásai szolgáltatták 
a találka ürügyét. Nehány beteg, ki magát gyó
gy itni ment oda, ürügyet adott számtalan egész
ségesnek, kik mulatni seregíettek össze. Apriltól 
kezdve özönlöttek oda az emberek, s az ott szőtt 
ezer cselszövény szálai Rómáig hatottak. A ko
moly emberek őrizkedtek oda menni, s később 
Clodius Cicerónak még a keresztül utazást is fel
rótta. De Clodia és Caelius nem bújtak, sőt tar
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tózkodás nélkül átadták magokat minden élvezet
nek , a mi csak — mint Horácz nevezi — a föld 
e legszebb helyén kínálkozott. Egész Róma be
szélt kirándulásaikról a tenger parthoz , ünnepé
lyeik fényéről, tengeri sétáikról bárkákon, melye
ken zenészek és énekesek voltak. Ennyi az , mit 
Cicero csak sejtet, mert szokása ellenére, hogy 
barátját Caeliust kimélje, ezúttal nem fecsegő. De 
szerencsére többet tudhatunk e társaságról, csak 
forduljunk ez időnek — Lucretius mellett — leg
nagyobb költőjéhez Catullushoz , ki e személyek 
közt é lt, velők összeköttetésben állott s lefestette 
őket. Ki ne ismerné Lesbiát, kit költeményei hal- 
hatlanitottak? Nos hát, ez a Lesbia nem más 
mint Clodia. Catullus kedvese volt Clodiának, 
versenytársa Caeliusnak, ő is járatos volt, mint ez, 
ama házhoz a Palatinuson, ama szép kertekbe a 
Tibérís mellett.

Catullus vidéki nemes volt. Veronában tisz
tes, de nem gazdag családból származott, s miután 
egy ideig Rómában fecsérlett, kis uradalmát adós
ságokkal rakta meg. „Nincs kitéve — mondá vi- 
doran — se az északi szél viharának, se az auster 
dühének : de az ad '»sságok orkánja csapdossa min
den oldalról. Oh borzasztó, mérges szél!“ Az a 
kép, melyet nehány barátjáról ad, kik nála is sze
gényebbek és adóssággal. terheltebbek, mutatja, 
hogy nem ezek azo,k kikre számithatott, és üres 
erszénye nem ezektől várhatott segélyt. Clodia te
hát nem a vagyont és a születést szerette Catul- 
lusban , hanem a szellemet és tehetséget. A mit 
pedig ez szeretett Clodiában , az a kiválóság és 
kecs volt. E tulajdonok nem mindennapiak oly 
nőknél, kik úgy élnek mint Clodia, de nála, bár 
mennyire sülyedt L, felismerhető a patrícius hölgy.

Oly nőnek mint Clodia, kinek oly határo 
zott vonzalma volt a szellemdús emberek iránt, 
szükségeskép tetszős vala , hogy társaságát afféle 
kör alkossa, melyben Catullus élt. S ennél Rómá
ban nem volt szellomdúsabb és kedvesebb. Maga 
körül gyüjté e hölgy az Írókat és politicusokat, a 
költőket és nagy urakat, vagyonra és helyzetre 
nézve nagyon különböző állásuakat, de mindnyá
ját az irodalom és élvek barátait. Megjelentek nála 
Cornificius, Quintilius Varus, Helvius Cinna, ki
nek verseit nagyon olvasták, Asinius Pollio ki 
még csak nagyreményű gyermek volt, s főként 
Licinius Calvus, költő és államférfi egy személy
ben. E csoportozatba tartozik Caelius is, kit mind 
szelleme, mind ízlése méltóvá tettek arra.

E szellemdú- összejövetelekből a politika 
sem volt kizárva: de itt mindenki nagyon köztár
sasági érzelmű volt, s Caesar ellen a legcsipősebb 
epigrammok innen kerültek ki. A Catulluséit is
merjük , de mondják, hogy a Calvuséi — fájda
lom, elvesztek —- még maróbbak voltak. Gondol
hatni , hogy a politikával az irodalom is karöltve 
járt. Gúnyolták a rósz írókat, ünnepélyesen meg
égették, mint például Volusiut. Néha ebéd végez
tével, midőn a bor és nevetés feltüzelte az agy ve

lőket, magok is írtak verseket: irótáblák jártak 
kézről kézre , s mindenki rá jegyzé leggonoszabb 
ötletét. De főként az élvezet foglalta el őket, mert 
mind e költők és politikusok fiatalok és szerelme
sek voltak , s bármennyire szerették is gúnyolni 
Volusiust, vagy marczangolni Caesart, legtöbbre 
becsülték szerelmök megéneklését.

Es dicsőségüket is ez adta meg. Semmi 
sincs a latinok elegiacus költészetében, mit ama 
rövid és becses darabok mellé lehetne tenni, me
lyeket Catullus Lcsbiához irt. Propertius, sóhajai
ba túlzottan vegyíti a hitregét, Ovidius szellem
dús de bágyadt kéjencz,, csak Catullusnak van 
olyan hangja, mely hat. Es csak is ő az, kit mély 
és igaz szerelem hatott meg. Annak előtte pazar 
és Örült életet folytatott, s szive kifáradt e rnulé- 
kony viszonyokban. De az napon, melyen Lesbiá- 
val találkozott, megismeré a szenvedélyt. Bármit 
gondoljunk is Clodiáról, Catullus szerelme fel
emeli , s ránézve kedvezőbbet nem képzelhetünk, 
mint ha e bámulatos költészet üvegén át tekint
jük. Ünnepélyeit a Catullus versei lelkesiték, s 
úgy tetszik , mintha számunkra most is feltámasz
tanák, — mert hát nem e kecses összejövetelekre, 
nem e szabad és költséges ebédekre készité-e ő 
legszebb munkáit? Bizonynyal itt, a Tiberis part
ja melletti árnyakban , énekelte el Sappho ama 
legégöbb ódájának utánzatát, melyet Lesbiához 
irt. Bizonynyal Bajae tengerének partján, szem
ben Nápolylyal és Capraeával, eme buja ég alatt, 
a bájos föld ezer csábjai közepeit, olvasta fel né
mely versét, melyben annyi kecs és annyi szen
vedély vegyül.

Sajátságos volt a római társadalomban első 
feltűnése ez összejöveteleknek , hol mindenről fe
csegnek , hol a rang keverve s a költőnek helye 
van az államférfi mellett, hol a szépmüvészetet 
nyiltan merik szeretni, s a szellemet hatalomnak 
tekintik. Mondhatni „a nagyvilág“ vette ekkor 
kezdetét. A régi rómaiknál nem volt semmi ha
sonló , ők a fórumon éltek vagy otthon. A család 
és a tömeg közt nem ismerték azt a közvetítőt, 
melyet „világnak“ neveznek, ezen kecses, válo
gatott és keresett összejöveteleket, hol az ember 
szabadabbnak érzi magát mint a közhelyeken, 
de nem oly kényelmesen mint otthon. De ez a 
kezdődő „világ“ még nagyon faragatlan volt: Ca- 
tullusból tudjuk, hogy e kellemes ebédek alkal
mával némely vendég ellopta a terítéket. A tár
salgás is igen sikamlós volt, a nagy költő némely 
eprigrammjáról ítélve. Clodiának magaviseletében 
különös félrelépései voltak. A válogatott gyönyö
rök, melyeket egy nagyvilági hölgy keres, korán- 
sem elégiték k i, s végre is oly kicsapongásba sü
lyedt, mely régi barátait is pirulni kényszerité. De 
ők magok is, a divat hősei, kiknek jó ízlését any- 
nyira magasztalták, kik oly kellemesen fecseg
tek , oly gyöngéd verseket csináltak, ők sem vi
selték jobban magokat s nem voltak gyöngédeb- 
bek. Mig viszonyuk tartott Clodiával, elég sok
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Szemrehányást tehettek magoknak , midőn vége 
volt, azon megbocsáthatatlan hibát követték el, 
hogy nem tisztelték a múltat s nem tárták meg 
azt a figyelmet, melylyel mindig tartozunk egy 
hölgynek, kit szerettünk. Catullus durva eprigram
mokkal marczangolta a nőt, kinek legszebb ver
seit köszönheté. Caelius, azon bérre czélozván, 
melyet a legaljasabb hölgynek fizetnek, az egész 
forum előtt quadrantaria hölgynek nevezte, s e ke
gyetlen gúnynév egész életében rajta maradt. 
Látható, hogy e társadalomnak még sokat kelle 
haladnia. De gyorsan fog haladni a kezdődő mo
narchiában. Augustussal minden megváltozik. Az 
uj kormány alatt a durvaságok ama maradványai, 
melyeken a régi köztársaság még érezhető volt, 
eltűnnek. Hamar meg fognak javulni s oly kénye
sekké Esznek, hogy a gyöngédek gúnyolódni fog
nak Calvussal és Catullussal, s Plautust barbár
nak tartják. Simulnak, gyalulódnak és egyszers
mind izlésök is elromlik. A finom irodalom ud
vari arczot ölt, 8 a változás oly gyorsan megy 
véghez, hogy egy negyed század alatt Catullusról 
Ovidiusra bukkanunk.

Cloli a szerelme Catullussal rósz véget ért. 
Clodia nem volt állhatatos s nagyon is igazolta a 
mit Catullus irt hozzá: „az ígéreteket, melyeket 
egy asszony tesz, bízzuk a szelekre , vagy Írjuk a 
futó folyóra.“ Catullus tudván, hogy megcsalatott, 
nem akarta elszenvedni. Pörölt, duzzogott, s nem 
javult. Bár mennyire erőlködött, hogy legyőzze 
szerelmét, ez erősebb volt. Fájdalmas küzdelmek 
után , melyek szivét tépték , visszatért szomorúan 
és alázatosan annak lábaihoz, kit nf ndenfelé mocs
kolt s kit mindig szeretett. „Szeretek és gyűlölök, 
mondá; kérded hogyan lehet ez? nem tudom , de 
érzem, hogy úgy van s hogy ez kínozza lelke- 
rnet.“ Ennyi szenvedés és lemondás sem hatotta 
meg CIodiát. Tovább tovább merült homályos sze
relmeibe , s a szegény költőnek nem lévén többé 
reménye, örökre válnia kellett tőle.

A szakítás Clodia és Caelius közt sokkal 
tragicusabban ment véghez. Ez úttal Caelius sza
kított először. Clodia, ki ezt másokkal maga elég
szer tette, nem volt ehhez szokva. Felbőszítve 
hogy elhagyatott, szövetkezett a Caelius ellensé
geivel, többféle bűnnel vádolta ezt, jelesül hogy 
meg akarla öt mérgezni. íme, mily szomorú éb
redés a bájáéi elragadó ünnepélyek után ! A per 
igen mulatságos volt, s nem kétkedhetni, hogy a 
forum ez nap tele volt kiváncsiakkal. Caelius párt
fogóival, barátaival, véduraival jelent meg, a gaz
dag Crassussal, Ciceróval. Osztakoztak védelme- j 
zésében, és Cicero épen Clodia czáfolását vállalta ! 
magára. Bár beszéde kezdetén kimondá, hogy „ő j 
nem ellensége a nőknek, nem főként azoknak, kik

minden embernek barátai“ gondolhatni, hogy nem 
mulasztá el felhasználni ez alkalmat, hogy boszut 
álljon mind azon roszakért, melyeket e család 
okozott neki. Ez napon Clodia lakolt minden hoz
zátartozóiért. Nem is volt Cicero soha csipősebb és 
elevenebb ; a bírák sokat nevettek, és Caelius föl
mentetett.

Boissier ez után áttér Caelius nyilvános éle
tére, mely nem volt jobb társas életénél. Fényes 
tehetségei nevezetes hirt alapítottak számúra, de 
bűnei ezt elhomúlyositák. Az előnyt, melvet az 
emberek ismeretéből merített, arra használta, hogy 
ezeket gyenge oldalukon rohanja meg. Azon 
perczben , melyben Caesar táborába átment, ezt 
irta róla : „Venusnak eme fia önző, ki a köztársa
ság érdekeivel csak játszik, és csak saját hasznát 
lesi; táborában — hová ő e perczben akart átlépni 
— csak gazemberek vannak, kiknek okuk van 
vagy multjokért remegni, vagy bűnös reménye
ket táplálnak a jövőre.“ Nem voltak elvei, s mit 
sem adott rá, hogy politikai élete következetes le
gyen. Elhagyta Cicerót midőn Catilinát erősebb
nek hitte, visszatért Ciceróhoz midőn ez győzött. 
Barátja volt Clodiusnak mig CIodiát szerette, de 
a bátyát és húgát egy pillanatban hagyá el, és Miló
hoz tért át. A nélkül, hogy zavarba jött volna, 
több ízben pártolt a néptől a senatushoz, és a se- 
na'ustól a néphez. A köztársaság ügyei nem érde
kelték. „A vén gazdagok dolga“ mondá. 0  nem 
törődött azokkal, bomladozott állapotában mi vesz
teni valója sem volt. Mindig azon párttal tartott, 
melynek győzelmét előre látta. A polgárháború 
ban Caesar táborában látjuk, de az olyan ember 
mint ő sehova sem megy egész odaadással és sehol 
.sem fogadtatik feltétlen bizalommal. Midőn úgy 
hitte, hogy szolgálatait Caesar nem jutalmazza 
eléggé , szakított vele és saját kezére akart dol
gozni, Belátta, hogy a dolgok uj rendjében csak 
egy embernek van helye, ezé minden dicsőség és 
hatalom. De azt is átérté , hogy egyetlen utón bol 
dogulhat. Felhasználni azon democrata elemeket, 
melyeket Caesar felköltött de nem elégített ki, 
ez volt terve. Túlzott igéretekk :1 akarta a népet 
Rómában felkelteni — de a nép nem kelt fel. Ku 
dareza után távozott a fővárosból, hogy Italiában 
Miloval egyesülve támaszszon lázadást. Ez sem si
került. Ekkor a rabszolgákat és gladiátorokat szó
lították fegyverre. De Milót egy kővel agyon
ütötték , Caeliust pedig Thuriinál hispániai és gal- 
lus lovagok leszúrták, abban a perczben , midőn 
hozzájok beszélni akart. így veszett el 34 éves 

| korában e vakmerő ifjú, ki egy Caesar hatalmát 
akarta megrázkódtatni. Nagyobb terv soha nyo- 
morultabbul meg nem bukott.

SZILÁGYI SÁNDOR.
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SZÉKELY NÉPKÖLTEMÉNYEK.
IE.

E közlemény csatlakozni kivan elődéhez, 
mely a „Koszorú“ 1863 május 24 iki számában 
jelent meg.

Úgy hiszem, kedves szolgálatot teszek kö
zönségünknek, ha — Gyulai Pál engedelmével — 
közlöm „Adalékainak“ gyöngyét, Ajgó Mártont s 
mellette közvetlenül ennek gyűjteményembe ju
tott két változatát. Az öszvehasonlitás nagyon ta
nulságos.

I.
AJGÓ MÁRTON.

(Lásd Budap. Szemle, IX. kötet, 273-ik lap.)
Elindula Ajgó Márton 
Hosszú útra, rengetegre ;
Megtalálta Molnár A nnát:
,Gyere velem Molnár Anna,
Hosszú útra, rengetegre.1 
„Nem mehetek Ajgó Márton,
Vagyon nekem csendes házam 
Csendes uram, jámbor uram,
Karon ülő, kicsi fiam !“
Hívta, nem jött, elrabolta.

Elindultak most már ketten 
Hosszú útra, rengetegre ;
Megtaláltak egy bürüs fát,
Leüle'nek árnyékába.
„Nézz egy kicsit a fejembe!“
Hullni kezd az asszony könyje.
„Mért sírsz, mért sírsz Molnár Anna ?“
,Nem sírok én Ajgó Márton,
A mi hull, a fa harmatja.
„Nem hull most a fa harmatja,
Álért épen álló dél vagyon.“

Felindula Ajgó Márton 
Ekkor a fa tetejébe ;
Visszaejti a pallosát,
„Add fel, add fel pallasomat!“
Felhajítja a pallosát,
Ketté vágja az derekát.
Felöltözik ruhájába,
Térdig érő ángliába,
Elindula hazájába,
Megállott a kapujába.

,Csöndes gazda, jámbor gazda,
Adsz-e szállást az éjtszaka?1 
„Nem adhatok vitéz uram,
Vagyon nekem síró fiam.1"
Addig kérte, inig megadta.

.Csendes gazda, jámbor gazda 
Van-e jó bor a faluba ?
Hozz egy kupát vacsorára.1 
Mig az ura borért jára,
Kigombolta a dolmányát,
Megszoptatta siró fiát.

(Marosszék)
Eddig Gyulai közleménye ; most lássuk az 

újabb változató! a t:

II.
M O L N  Á R A N N A.

„Gyere velem Molnár Anna,
Gyere velem bujdosóba.“
,Nem megyek én vitéz uram ;
Vagyon nekem kicsi fiam,
Kicsi fiam, jámbor uram :
Kivel nincsen nyugodalmam 
Se éjjelem, se nappalom.1 
„Gyere, gyere, Molnár Anna ;
Vagyon nekem hat palotám,
S hetedikbe téged teszlek !“
Addig, addig csábitgatá,
A meddig elcsalogatá.

Mennek, mennek, messze helyen,
Zöd erdőnek közepében.
„Ujj le ide Molnár Anna 
Burás fának árnyékába,
Hagy fekiigyem az öledbe ;
S nézz egy kicsit a fejembe.

Molnár Anua, Molnár Anna,
Fel ne tekints burás fára !“
,Nem tekintek vitéz uram.*
Elaluvék v téz uram.
S Molnár Anna feltekinte 
Burás fának tetejibe,
S meglátá a hat szép leányt ;
Hat szép leányt . . . felakasztva! 
Meggondolá ő magába :
Hetediknek ötét teszi!
Megdobban a gyenge szive 
S megcsordul a meleg könyve 
Vitéz urnák orczájára.
Vitéz uram felébrede.
„Mért sírsz, mért sírsz Molnár Anna? 
Feltekintél burás fára,
Burás fának tetejibe !“
,Nem tekintek vitéz uram ;
Itt elmene három árva,
S eszembe jut kicsi fiam !
Kicsi fiam, jámbor uram,
Kivel nem vót nyugodalmam,
Se éjjelem, se nappalom.*

„Indulj elől Molnár Anna 
Burás fának tetejibe.“
,Nem megyek én vitéz uram ;
Nem szoktam én elől járni *
Elől mene vitéz uram.
Kikapá a fényes kardját 
S lecsapá a vitéz nyakát!
Felöltözött gúnyájába,
Földig veres ángliába ;
Felszökött az paripára,
S elindula hazájába,
Jámbor ura kapujába.

.Jámbor gazda, jámbor gazda ! 
Adsz-e szállást éjszakára?1 
„,Nem adhatok vitéz uram ;
Van énnekem kicsi fiam :
Síivel nincsen nyugo 'almain,
Se éjjelem, se nappalom.
.Jámbor gazda, jámbor gazda :
Meg vagyok én azzal szokva !*
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, Jámbor gazda, jámbor gazda, 
Van-e jó bor a faluba?'

Vagyon csak itt a szomszédba.“' 
,Erigy, erigy jámbor gazda :
Hozz egy kupát az asztalra. 
Erigy, erigy jó szolgáló :
Hozz forgácsot éjszakára.' 
Kigombolta a gúnyáját,
Földig veres ángliáját,
S megszoptatta kicsi fiát.
Kicsi fia elaiuvék.

Haza mene jámbor gazda :
„.Vitéz uram, vitéz uram,
Mi lehessen annak oka,
Hogy kis fiam elaluva ?
Három hete s három napja,
Kicsi fiam nem aluva !“‘
,Jámbor gazda, jámbor gazda,
— Jőne haza feleséged : 
Megvernéd-e ; vagy megszidnád ; 
Vagy holtig szemire hánynád?' 
„,Meg se verném, meg se szidnám, 
Holtig szemire se hánynám !'"

Kigombolta a gúnyáját,
Földig veres ángliáját: 
Megcsókolta kicsi fiát, —
Kicsi fiát, — jámbor urát.

III.

S A J G Ó  M Á R T O N .

„Gyere velem Molnár Anna ; 
Vagyon nekem hat kőváram. 
Hetediket most csinálom !“
,Nem mehetek Sajgó Márton ;
Kicsi fiam sir bölcsőbe,
Jámbor uram az erdőre.'
„Gyere velem Molnár Anna; 
Vagyon nekem hat kőváram, 
Hetediket most csinálom !“
Mégis csalta, csalogatta. . .

S mentek, mentek s igy szól hozza : 
„Gyere velem Molnár Anna,
Burús fának árnyékába;
Vagyon nekem hat kőváram 
S hetediket most csinálom." 
Odamegyen Molnár Anna,
Sírva néz a bürüs fára 
Főnélküli hat leányra.
„Nézz fejembe, ne sírj Anna !“
,Nem is sirok én csalóka ;
Burús fának harmatja hull.'

„Hallod-e te Molnár Anna,
Erigy elől fel a fára :
En is indulok utánad."
.Nem megyek én Sajgó Márton ;
Te menj elől aztat vártam."
„Úgy sem bánom Molnár Anna" 
Kikapá fényes pallosát 
S lecsapá a Sajgó nyakát;
Nem kell neki már a kővár ! 
Leszállóit a burús fáról; 
Felöltözött dolománba,
Földigérő ángliába;
Felüle a paripára,
S elindula hazájába,
S ott ment a jámbor urához.

,Hallod-e te jámbor gazda !
Adj szállást az éjszakára,
Szükségem van nyugalomra ‘
„,Nem adhatok te katona ;
Kicsi fiam sir bölcsőbe 
S nincsen neki édes anyja“'
,Adj nekem te jámbor gazda,
Mert meg vagyok ahoz szokva.'
S szállást ada éjszakára.

,Hallod-e te jámbor gazda !
Ha van jó bor a faluba,
Hozz egy cseppet a számomra'
„,Faluvégi fogadóba 
Mérnek jó bort olcsó árba.“'
Borért megy a jámbor gazda.
Kigombolá dolományát 
Földigérő ángliáját,
S megszoptatja kicsi fiát.

,Hallod-e te jámbor gazda :
Van e háznak szolgálója,
Szedess fácskát éjszakára.
Hallod-e te jámbor gazda :
Ha hazajön feleséged,
Megdorgálod, vagy megvered ?'
„,Meg se szidnám, meg se verném,
Csakhogy egyszer jőne elé.'"

Kigombolá dolományát,
Földigérő ángliáját,
S megszoptatta kicsi fiát. *)

Mindháromnak valódi czime lenne „Molnár 
Anna“ s csak azért tettem különbséget köztük, 
hogy zavar nélkül szólhassak róluk.

Ugyanazon tárgyat három — felfogásban, 
kivitelben ennyire különböző s mindenkép töké- 
lyes alakban tartotta fen a nép ajka számunkra! 
ez más népköltészetekben is nagy ritkaság; iro
dalmunkban pedig épen páratlanul áll. A Vadró
zsákban Kádár Katának két változata van ugyan 
s ehhez járul még gyűjteményemből ugyanezen 
tárgyról egy harmadik, félig versben , félig prózá
ban (Kriza is emlit egy 3-ik töredéket a Jegyze
tek közt, 526-ik lapon), — de a hármas Molnár 
Annával a Kádár Katák nem versenyezhetnek.

Gyulai mintegy sejtelemszerüleg említi, épen 
Ajgó Márton ismertetésekor, hogy : „a mondák 
sorsa sajátszerü; tulajdonkép a szájról-szájra adás 
dolgozza föl, alkotja öszve őket; egyik teljes

*) Egy variánsa a középsőnek megjelent a (Koszo
rú folyó évi első számában. He nem árt közölni, ha már 
csak azért is, mert közelebb a „Fővárosi Lapok“-ban 
czikk jelent meg bizonyos román hazafi tollából, mely 
némi hasonlóságot mutatván ki Molnár Anna és vala
mely oláh költemény közt, nemcsak azt vindicálja* hogy 
e ballada az oláh néptől származhatott, (mi vita tárgya 
lehet) a székelyéé/» közé, hanem egyenesen a z t , hogy 
irói plagium, a gyűjtők fordítják most hevenyében, hogy 
megmutassák, mennyire gazdag a székely elbeszélő köl
tészet, a minek eddig semmi híre nem volt. Nem ám, 
mert senkisem törődött vele, csak most kezd a gyűjtés 
lábra kapni: s e három különböző variánsa is ugyan
azon költeménynek mutatja hogy ez nem irodalmi hum
bug ; ilyet iró nem is képes csinálni, a mit mindenki átlát
hat, ki az eredeti népszerzeményt az irói utánzástól meg 
bírja különböztetni. Szerk.
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egészszé domborodik k i , a másik az alakulás bi
zonyos fokán marad, a harmadikból kikopik egy 
rész , a negyedikhez oly toldások ragadnak , me
lyek egészen megzavarják.“ A ruha készen áll, 
csak rá kell adni, mindenikre a magáét.

Molnár Anna teljes művészi egész; Sajgó 
Márton egész ugyan , de az alakulás alsóbb fokán 
maradt; Ajgó Márton csak töredékedé igy is ön
álló; bizonyos tekintetben bevégzett, becses.

A felfogást illetőleg:
Molnár Anna- és Sajgó Mártonban a nő ön

ként megy csábítójával, ki neki palotát, kővárat 
igér; Ajgó Mártonban elrabolják; — ezért hely
zete „jámbor ura“ irányában, különböző.

Alkotásra nézve:
1) Midőn Molnár Annát a vitéz „bujdosóba“ 

hivja : a nő feleletéből némi eltakart elégületlen- 
ség érzik; „nem mehetek, mert vagyon nekem 
jámbor uram :

Kivel nincsen nyugodalmam,
Se éjjelem, se nappalom.“
Kicsi fiára, kit éjjel nappal ápolnia kell, e 

panasz nem vonatkozik. Annál könnyebben s lé
lektanilag indokoltan hat reá a csalogatás :

Vagyon nekem hat palotám,
Hetedikbe téged teszlek!
E csábitó Ígéret egyszersmind gyönyörűen 

burkolja a fulánkot, az elcsábultnak veszedelmét; 
mert mikor Molnár Anna a burás fának tetejére 
tekint s ott meglátja a hat szép leányt felakaszt
va , — csak akkor értiá t, milyen palotát Ígért 
neki a vitéz :

Meggondold ö magába,
Hetediknek ötét teszi.
„Megcsordúl a meleg könyje; vitéz uram 

felébrede“ s faggatja miért sir? Mily megható kép 
a fia után bánkódó s egyszersmind tévedését meg
bánt asszonynak mentsége:

„Itt elmene három árva . . .“ 
s eszembe jutott kicsi fiam és jámbor uram, kivel 
nem volt nyugodalmam! . .

A vitéz fölindul a fára, hogy Annát tegye a 
hetedik palotába. A nő menekvésre gondol; elöl 
küldi a vitézt, mert ő nem szokott előljárni, s 
megerősítve gyenge szivét, lecsapja a vitéz nyakát.

A gyenge nő eddig szenvedőleges szerepet 
játszott, most ő ragadja kezébe a cselekvény fo
nalát. Gyorsan magára ölti a vitéz ruháját, mely 
neki földig ér s női öltözékét egészen eltakarja:

„Felszökik az paripára“ s hazaindul.
A ballada elején egy szóval sincs említve, 

hogy a vitéz lóháton jött s úgy vitte magával An
nát; a paripa csak ott jelenik meg, hol a cselek
vény gyorsabb gordülése végett szükség van rá ; 
mert a nő siet, mentül hamarább otthon akar lenni.

Mily szép vonatkozás s önkénytelen vád 
fekszik a jámbor gazda válaszában, ki nem akar 
szállást adni: mert kicsi fia miatt se éjjele, se nap
pala! kitűnő szépen kapcsolja öszve egy mondat
ban az önvádat, mely a nő lelkében forr, a fiáért

aggódó anya küzdelmével. — Anna azzal indo
kolja a ballada elején a vitéz Ígéretére hajlásút, 
mert ura mellett nincs nyugodalma; aztán átlátja, 
hogy igaztalan volt; küzd a gondolattal; mikép 
tegye jóvá vétségét, de szeretne első perczben ér
tesülni fia állapotáról is. A férj felelete, Anna gon
dolatainak tüköré.

Hasonló művészi tökélylyel van szerkesztve 
a nő válasza: tudom én tűrni a sirást,

„Meg vagyok én azzal szokva !“
— feleletben lappang — mert én is anya vagyok !

Most az anyai szeretet örök hatalma háttér
be szőrit mindent. Urát borért küldi, a szolgálót 
forgácsért, hogy mindenek előtt fiát láthassa, ápol
hassa. Midőn az idősbek kényesebb tárgyról akar
nak beszélni, a gyermekeket igy utasítják ki a 
szobából; „eredj forgács-szedui.“ A szolgáló el
küldésének ezen rejtett értelme még emeli a ki
fejezés erejét.

Szép, a befejezésben , az átmenet a valóra, 
a gazda haza érkezik; sejteni kezd valamit s gya
nakodva kérdi:

Mi lehessen annak oka,
Hogy kis fiam elaluva ;

s elmondja, mintegy odavetve, mennyi ideig buj
dosott Anna a vitézzel:

Három hete, három napja,
Hogy kis fiam nem aluva,

mert nem volt neki édes anyja! Ha most elaludt: 
anyja kellett hogy elaltassa.

A férj megenged a vendég közbenjáró sza
vára nejének, — Anna kigombolja álruháját s 
megcsókolja előbb kicsi fiát, azután jámbor urát.

A mi a kidolgozást illeti: rhythmusa csak
nem hibátlan, gyönyörűen zengő; egyetlen sorban 
hiányos a sormetszet:

Vagy holtig sze j mire hánynád ?
Holtig szemi | re sem hánynám!

ezen kis folt a sok szép közt fel sem tűnik. — 
Burús — terebélyes ; eszembe jutt — eszembe 
jutott helyett használva.

2) Mig Molnár Annában, eleitől végig, mély 
érzelem, kedélyesség, gazdag képzelem nyilatko
zik : addig Sajgó Mártonon sokkal hidegebb, ki
mért, gúnyoros hangulat vonul végig. Amaz gyön
géd, ez daczos.

„Gyere velem Molnár Anna !
Vagyon nekem hat kőváram,
Hetediket most csinálom;“

háromszor ismétlődik, és sokkal nyíltabban, egye
nesebben tör a czélhoz , mint társai. Kitűnik be
lőle, hogy Sajgó Márton csak azért csalogatja An
nát, mert fejét akarja venni.

Anna itt jóval erőteljesebb testvéreinél; sze
mébe mondja csábítójának :

Nem is sírok én, csalóka ! 
aztán erélyesen ellentmond :

Te menj elől aztat vártam,
s midőn Sajgó nyakát lecsapta, mintegy vissza
torlódik az ámításban rejlő gúny, e sorral:
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Nem kell neki már a kővár !
A befejezés sem oly gyöngéd, mint a más 

kettőben ; a szolgálót csak akkor küldi el Anna, 
midőn urával tudatni akarja, hogy ö jo-tt haza, ne
hogy a cseléd a valószínű, hevesebb szóváltást ki
hallgassa ; aztán legvégül is csak kicsi fiát szop
tatja meg, jámbor urával nem sok szót szaporít.

Kifejezéseiben, rhythmusában több helyit ha
nyag : fönélkilli, fülemet sérti; „szükségem van 
nyugalomra“ szükségtelenül betoldott, felesleges 
sor s a nyugalom szó nem népies. „Megdorgálod 
vagy megvered?“ helyett a felelethez illőbb kér
dés lenne: „Megszidod-e vagy megvered ?“

En is indu | lók utánad; . .
Kikapá fé | nyes pallosát, . .
S ott ment a jáin j bor urához - . .

ezekben a rhythmus hibás.
Van azonban Sajgóban valami feltűnő, mit 

társaiban nem találunk s mi érdekessé teszi: szem- 
betünőleg könnyen felszaggatható hármas vers
szakokra ; csak pár helyt van több-kevesebb egy- 
egy sorral. Ez azt mutatja , hogy szabályos dal
lamra készült.

3) Ajgó Mártont Gyulaira bizom; hadd ve
zesse be újra, — ha jónak látja, — a „Koszorú“ 
olvasóközönségénél! *)

Miért volt szüksége a vitéznek hét asszony 
fejre : nem értem ; valami előttem ismeretlen zsi- 
vány-babona rejtőzhetik benne : talán ekkor nem 
járja a fegyver ; vagy a vasfii feltalálására nyer 
eszközt ? stb.

Néhol tán kelletiuél hosszadalmasabb vol
tam fejtegetésemben. Úgy hittem, hogy az olvasó
ja nézve közleményem élvezetesbbé válik, ha — 
mint a nemes bort — cseppenként, kis adagok
ban nyújtom , hogy a zamatból semmi kárba ne 
menjen.

F. SZABÓ SÁMUEL.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .
Shakespeare haza. Vajon Shakespeare ez 

előtt háromszáz évvel csakugyan april 23-kán 
születette? Az egyházi anyakönyvben csak kc- 
íesztelésének napja van följegyezve, april 26-ka s 
ennélfogva csak következtetjük, hogy april 23-án 
kellett születnie. Annyi bizonyos, hogy Warwick
shire mezői a tavasz első zöldjében virultak, midőn 
Shakespeare született. E mezők közepeit, melye
ket az ezüst Avon hasít, egy kellemes völgy
ben, lankás halmoktól mintegy bezárva, fekszik 
Stratford. Londonból vasúton nehány óra alatt 
eléri az ember e városkát; a mint közeledik felé
je, nem menekülhet azon gondolattól, hogy Shakes
peare szülőföldje háromszáz év alatt nem sokat vál
tozhatott. Valóban a régi idők nem egy nyomát ve

*) Gyulai a Budapesti Szemlében ezt már megtet
te ; egyébiránt a Kisfaludy-társaság népköltési gyűjte
ményéhez csatolt jegyzetekben fog szólni a variánsok
ról is. Szerk,

hetni észre e városkán. Ott a régi utezák, még 
azon nevet viselve, melyet Shakespeare koi-ában, 
ott nehány ház, még azon módon, mint ezelőtt há
romszáz évvel. Mindez elősegíti álmodozásunkat, 
ha a város múltjára gondolunk. Minden álmodni 
látszik oly helyen, mely a világtól mintegy el van 
zárva s nagy emlékek lebegik körül. Shakespeare 
háza a Henley-Streeten emelkedik, a legrégibb 
ház Stratford legrégibb utczájában. A nagy angol 
költő szülőháza jelenleg a nemzet tulajdona; a je
len század kezdetéig a Shakespeare család egyik 
mellékága bírta. Shakespeare végrendeletileg nő
vérének Joannak hagyta, kit egy Hart nevű kala
pos vett nőül s igy a házat nemzedékről nemze
dékre mintegy két századon át a Hart maradékai 
örökölték. Utolsó birtokosa ez ágon madame Horn
by volt, az, a kit Washington Irving vázlatköny
vében oly találóan lerajzolt, s kit ezután nem so
kára hitelezői kiűztek ősi birtokából. Egy mészá
ros kezére került a ház, s tovább mint húsz évig 
volt reá akasztva egy tábla következő felirattal :

„A halhatlan Shakespeare Vilmos itt született.
NB. Itt kocsit és lovat bérelhetni taksa szerint.“

Mióta Shakespeare háza a nemzet tulajdo
na, a mennyire lehetett, visszaállitották elébbistil- 
ját, s nagy gondot fordítanak arra, hogy benne 
minden épen maradjon, mi csak Shakespeare ide
jéből megmaradhatott. Ily maradványok a kan
dalló, az ablakok, egy pár szék stb. A régi idők 
ez emlékein kívül, az újabb kor emlékei is ma
gokra vonják az utazók figyelmét. Számos felira
tot találhatni itt falon, ajtón, ablakon. Száz év óta 
majd minden utazó, ki meglátogatta Shakespeare 
házát, oda karczolta nevét az ablaküvegre, vagy 
irt valamit a falra. A világ minden részéből látni 
itt nevet s itt-ott nagyon hires emberek neveit is. 
Scott Walter gyémánttal véste be nevét egyik 
ablaktáblára. A kandalló felett Bonaparte Lucián 
nevét láthatni, a kandallóval szemben a falon 
Dickens kéziratát, nem messze tőle a Thackerayét, 
az ajtón a Tennysonét. A „Tamás bátya kunyhó
jáénak szerzőnöje a kandalló falán épen tőszom
szédja madame Vestrisnek, szóval: dicsőség és 
szépség versenyeznek itt minden nyomon a nagy 
költő iránti hódolatban. A fal névjegyzéke régeb
ben sokkal gazdagabb lehetett. Hornby asszony, 
midőn kiköltözött ősei házából, haragjában a ne
vek egy részét mesterségesen letörölte. Különös 
teremtés volt e nöcske, fagyos szemű és kender 
hajú, a mint Washington Irving leirja, s a mellett 
költőnő. Irt egy tragédiát 1818-ban a „Waterlooi 
csata“ czim alatt, aztán egy vígjátékot: „A meg
tört eskü“-t, s végre egy erkölcsphilosophiai érte 
kezést. Mindenikhez oda bigyesztette : „írtam 
Shakespeare szülőházában.“ Midőn 1820-ban ki 
kellett költöznie innen, szemben bérlett magának 
lakot s boszantani igyekezett a mészárost azzal, 
hogy az utazóknak mindennemű Shakespeare-em 
lékeket mutogatott, melyeket a Shakespeare házá-
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ból hozott magával. Ez emlékek legbecsesebbike 
volt a Shakespeare háza látogatóinak névkönyve a 
múlt századból, mely ma is megvan egyik unoka 
birtokában. — A ház, a szoba, melyben Shakes
peare bölcsője ringott, a tomplom, hol a magas 
karzat árnyában az ablakra hajló szilfák suttogá
sánál sírja emelkedik, majdnem egész épségekben 
megvannak. Azonban a többi emlékek nagyon hé
zagosak. Csak két pont érdemel említést: a latin 
iskola omladozó épülete, melyben Shakespeare 
tanult s a Stratfordhoz közel eső Schottery falucs
ka egyik régi szalmafedeles háza, hol nője lakott, 
kit mint 18 éves ifjoncz vön nőül. Az ut Henley- 
Streetböl Schotterybe ma is szántóföldeken, fü be
nőtte Ösvényeken, galagonya és vadrózsabokrok 
közt, egy pár régies bérlőház mellett húzódik el, 
melyek talán már Shakespeare idejében is meg
voltak ; aztán Schottery patakja bürüjén kell át
kelni, melyet alkalmasint Shakespeare is tapodott, 
mert oly régi, és mindjárt egy hosszú, alacsony 
ház előtt állunk, mely „Hathavay Anna kunyhó
ja“ név alatt oly híressé lön.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői (m j. 30 ) ülésének 
első tárgyát egy kegyeletes cselekmény képezte. 
Toldy Ferencz r. tag figyelmeztetvén az akadé
miát egyik legrégibb, legérdemesb tagja Fáy An
drás 78-dik születés-napjára, indítványt tön, mely 
el is fogadtatott, hogy a köztiszteletben álló fér
fiúnak még ez ülés folytán egy küldöttség vigye 
meg az akadémia üdvözlését. A küldöttség elment, 
s még az ülés alatt visszaérkezve jelenté, hogy 
megbízásában eljárt, hozván egyszersmind a gyön
gélkedő agg viszonti üdvözletét. — Felolvasó ez 
ülésben Thaly Kálmán 1. tag volt, ki székfoglaló 
értekezését tartá ily czimmel : „Bottyán János, II. 
Rákóczy Ferencz vezénylő tábornoka.“ Részletes 
tanulmányok után készült monographiájának csak 
átalánosb jellemző helyeit, s a részletesből egy 
szakaszt olvasott föl, tiszta jó előadással: amazok 
a hallgatót jobban lekötötték, ezek az olvasót fog- 
ják kielégíteni, mert Thaly a Rákóczy forradal
mat, annak szereplőit, eseményeit, nagyobb részt 
eredeti s még ismeretlen okiratok nyomán, egész 
az aprólékosságig tanulmányozta. Dicséretes szor
galma e fiatal Írónak követést érdemel. — Az 
ülés többi tárgyai közül megemlítjük Krajner Im
re, 1832-ben választott lev. tag lemondását; a fe- 
kete-ardói régi templom falfestvényeinek a szath- 
mári püspök ö mga által beküldött másolatait, me
lyek Römer tag szerint igen becses mürégiségek; 
a pesti kereskedelmi társulat által beküldött ma
gyar kereskedelmi müszótárt, melynek szerkesz
tése Fogarassy János akad. tag érdeme ; végre 
Horárik János (szellemi) végrendeletét, melyet az 
akadémiánál kivánt volna letenni, de ez nem vélte 
magát végrendeletek őrzésére hivatott hiteles köz

helynek. Vámbéry Ármin, keleti utjából csak most 
érkezve, szintén jelen volt.

* A nemzeti színházban május hóban tartott 
előadások sorozatát közük alapok. Kitűnik belőle, 
hogy drámát 12 szer, vígjátékot 6-szor, operát 
11-szer játszottak. Ezek közül eredeti: 2 dráma, 
7 vígjáték, 3 opera; — Shakespearei darab 2; 
újdonság 3, u. m .: Szigligeti pályanyertes müve 
,,Egy nagyraterinetl férfiú,“ és két kis vígjáték 
Andor Páltól: „Az uram nem szeret“ és „A nők 
hibája.“ — Egressy 6 szór, Feleki 13 szór, Jó- 
kainé 6-szor, Lendvai 11-szer. Lendvainé 10-szer, 
Prielle 11-szer, Szerdahelyi 12 szer, Szigeti 10- 
szer, Tóth József 4-szer stb. játszottak. Vendég 
egy, Nagy Luiza.

* Heckenast kiadásában junius elsején meg
jelent a Brody Zsigmond szerkesztette „Látcső“ 
első száma. Egy tárcna levélen kívül újdonság az 
egész lapnak tartalma. Úgy látszik, feladatának : 
hogy napi érdekű legyen, a legszorosabb értelem
ben meg akar felelni, — különben kóstolót akár
kinek adnak belőle, s a félévés előfizetők ingyen 
kapják junius hóban; — legalább igy olvastuk 
egy nagy rózsaszin táblán, mit egy hordár húr 
czolt a váeziutczán , mint valami Avsverkauf hir
detést.

* Kolozsvárt is hirdetnek egy, füzetekben 
megjelenő, uj folyóiratra előfizetést. Szerkeszti 
Herczeg Ferencz, czime „lpctr.u

* A nemzeti színháznál Elkelnek egy uj 
színmüvére „Dózsa György “-re készülnek.

* A Zen. Lapok Lisztnek „Erzsébet“ czimü 
oratóriumára vonatkozólag következő indítványt 
tesz : miután Liszt ezen müvével egy magyar her- 
czegasszonyt eszményített, kit történelmünk is 
nagy tisztelettel említ, vajon nem volna-e alka
lomszerű fölkérni Lisztet, hogy ama müve első 
előadását Budapesten eszközölje, s annak beta
nítását, vezetését elválh lni sziveskedjék ? — Esz
tergomi miséjének még próbaelüadásai is több 
ezer forintot jövedelmeztek. Erzsébet oratóriumá
tól is csak a legfényesebb eredményeket várhat
nék. Meg vagyunk győződve, hogy Liszt kész
séggel ragadná meg az alkalmat, s nem késnék, 
úgy müvével mint személyes közbenjárásával, 
meghozni honfiúi áldozatát az ínség sújtotta haza 
oltárára.

* Kertbeny úr Brüsselböl keltezett levelében 
hirdeti, hogy az „Ember tragédiája“ általa eszkö
zölt fordítását nem sokára kiadja. Tavaly itt Pes
ten is keringett a hir, hogy valaki lefordította (ta
lán Dietze), előfizetést is hirdettek reá, de az óta 
szél sem fú felőle.

* Dux Adolf Vakot Imre darabját a Hu- 
szárcsinyt“ fordítja németre, s valamelyik bécsi 
szinházban akarják előadni.

* Ugyancsak folynak a lapokban a polé
miák. A múlt számunkban emlitett balladavita 
még e hét elején folyvást sziporkázott a P. N. és 
F. L. hasábjain, most pedig megint új lángra gyú-
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ladt : Kriza élesztette fel egy czikkel, melyben 
Grozescu vádjai ellen tisztázza magát, szelíden, 
tisztes állásához mérten. — Másfelöl a színházi 
deficitek fölött vitáznak Radnótfáy és Vadnay Ká- I 
roly urak. — Szilágyi Dezső, Reviczky Szevér, | 
Kormos Béla, Aldor Imre és Komócsy József alá- ‘ 
Írással pedig egy „Beküldetett“ czikk jelent meg, 
azon „botrányos férfiatlan rágalom“ ellen, mely- 
lyel a „Családi kör“ 21-dik száma elhunyt barát
juk Zilahi Károly ellen szól. Ezek ellen aztán 
Szegfi Mór azt feleli, hogy a mit irt „a legtisztább 
igazság“ és csak is azért nem adja vissza a ka
pott ezimeket, „mert a journalistika se nem kocs
ma, se nem baromvásár“, más elégtétet pedig 
szemfájdalma miatt nem vehet. Elég egy hétre 
polémiának.

* Brody Zsigmond Jókai Mór hét novellá
ját németre fordította. Bartalicsnál jelent meg, 
nem nagyon díszes kiadásban mint a lapok írják.

* Récsy Emil pesti egyetemi tanár, ki régeb
ben szépirodalmi dolgokkal is foglalkozott, köze
lebb Müller és Donaldson görög irodalom törté
netét fordította, a jogi irodalom terén pedig szép 
nevet szerzett, jun. 1 én meghalt.

* A „P. N.“ írja : A fáradhatian keleti és 
székelyföldi utazó és szorgalmas régiség- s nyelv- 
búvár b. Orbán Balázs leíorditá arab nyelvből Ali 
bey regéit, s Kolozsvárt kiadta: „Kelet tündér
világa , vagy Szaif Züliazár szultán“ czim alatt. 
Ezen epos-szerii regeköltemény, melyen kelet i 
gazdag phantasiája ragyog, az eredeti szövegben ! 
is csak kéziratkép van kinyomatva , s az európai j 
irodalomban eddigelé egészen ismeretlen vala. En- ; 
nélfogva valódi ritkaság, de költői becse is élve- \ 
zetes olvasmánynyá teszi. A tzép kiállítású s ter
jedelmes kötet, szinnyomatos keményboritékban,

négy kőnyomain képpel 3 forintért kapható, kö
zönséges kiadás 2 ftért. Kiadta Stein János.

* A féllábú spanyol tánczost Donatót a pesti 
német színházak igazgatója néhány előadásra szer
ződtette 9000 frankért. Molnárt biztatták volt a 
lapok, hogy ne engedje másnak, ö mutassa be elő
ször a fővárosi közönségnek , de úgy látszik nem 
nagyon hajtott rá.

* Szőllösy-Niczky Róza asszony jun. 10-én 
lép föl először a „Tücsök“-ben.

. * Az erdélyi románok nagy buzgalmat fej
tenek ki, hogy Balázsfalván román jogi akadé
miát hozzanak létre.

* Ormós Zsigmond „A herczeg Eszterházy- 
képtár mütörténelmi leírása“ czimü müvet bocsá
tott sajtó alá. A mü nagy nyolczadrét alakban, 12 
ivén és 17 fejezetben a gazdag képtár szobor-fest
mény-, kézrajz- és metszés-gyűjteményeinek nem 
száraz lajtstromát, hanem iskolákra s fajokra elkü
lönített mütörténelmi leirását adandja, hogy ne 
csak kalauz-könyv legyen, hanem egyúttal a fes
tészet történetét is feltüntesse, — mint a szerző 
Ígéri. Ajánljuk.

* Mozart világhírű Don Jüanja a királyi 
színházban Madridban megbukott. Csak bikavia
dal kell a Cidek utódainak, azt nézik nagy nem
zeti lelkesedéssel.

•— Figyelmeztetjük t. ez. olvasóinkat, 
hogy közelebbi számunkhoz kép lesz mel
lékelve, ha a mint reméljük addig elkészül.

— A lapunk jelen számához mellékelt 
előfizetési ivet a Koszorúra szintén 
ajánljuk a t. ez. közönség figyelmébe.

TJJ KÖNYVEK. *)
PETŐFI SÁNDOR ÉLETRAJZA. Irta Zilahy Károly. 

K8r. XIV és 160 1. Ára 1 ft. 50 kr. (Emich nyom
dája, Pest.)

TEKINTETES URAK. Regény. Irta Vas Gereben. I, II. 
rész. (E ,főczimmel is: MÁGYAR EREDETI RE- 
GENYTAR. 1. 2.) K8r. 141, 168 1. és XVI. (Hartle- 
bem Pest.)

ESTIKÉK. (Beszélyek.) Irta b. Pongrácz Emil. Két füzet
ben. K8r. 105, — 92 1. Ára 1 frt 30 kr. (Lauffer test- 
verek Pest.

KIS OLASZ TOLMÁCS. Útmutatás az olasz nyelvnek 
lehetőleg legrövidebb idő alatti elsajátítására. Irta 
Ágoston Antal. 16. r. IV és 119. 1. Ára 40 kr., (L am- 
pel, Pest.) .. ,

A GYoGYTAN TÖRTÉNETE rövid kivonatban. Irta

*) 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.

Fekete Lajos , orvostudor , Kisújszállás város r. or
vosa , a kir. magyar természettudományi társulat 
rendes tagja. 8r. IV és 248 1. Ára 1 ft. 40 kr. (Dem- 
jen és Sebes, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Kormuth A. urnák. T. Szele. Igaza van. Nem ugyan 

márczius, de april 15-éről be van írva a 8 ft, s utóbb 
a 4., csak a lemásolásban történt hiba.

Rényi Gy. urnák. Szeged. Szintén be van irva mind a 
bárom befizetés : többé nem fog iránta megszólítás 
történni.

T A R T A L O M .
A költészet és festészet rokonságáról. Orlai. — 

Rachel halálára. Hiador. — Megkeserült mézeshetek. 
Rózsaági A . — Angyal. (Lervontov után oroszból.) Gyene 
G. — Caelius és kedvese. Szilágyi S. — Székely népköl
temények. G. Szabó S. — Külföldi szemle. —- Vegyes. 
— Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.



M e g j e l e n i k  hetenkint  
vasárnap

S z e i k e s z t ö  s z á l l á s a ,  
Iiová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út 7 sz. :

HETILAT
A SZÉPIRODALOM S ÁTALANOS MIVELTSÉG

K  Ö H É B  ö L .

E lő f i z e t é s ;  egész évre.
11 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 

Gusztáv kiadó - hivatala : 
Barátok-terc 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JUNIUS 12. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 24. SZÁM.

S Z A B Ó  D Á V I D .

A magyar költészet, azóta hogy Írott 
emlékei vannak, le a múlt század köze
péig, egy szakadatlan folyamot képez. Az 
énekszerzés mestersége, haugyan ennek 
mondhatni, a mint a nép dalaiból vándor 
lantosok kezébe s innen az irók tollára át
ment, sokáig megtartá eredeti jelleméből 
a rhy thm ust, a nélkül azonban, hogy benső 
formáira nézve tökélyesbült, vagy bár a 
népi alkotás színvonalán maradt volna. 
Már az úgynevezett hegedősök énekeiben 
(a mennyire ismerjük) kevés van, a mi 
akár dalló, akár elbeszélő nemben, a való
di népköltészet benső formáira csak törek
vést sejtetne is; az írott költészet egészen 
elszakad ama belformáktól, a nélkül hogy 
helyettük mást állitana. De a külső rhyth- 
mns hatalma oly szilárd, hogy egyes el= 
szigetelt, kivételes tüneményeket leszámít
va, uralkodik nemzedékről nemzedékre, 
mint egyetlen verselési mód, melyre fogé
kony a magyar lélek és fül. S midőn e 
rhythmus, a XVILdik század derekán, Ama
dé s némileg Faludy kísérleteivel, épen 
arra a pontra jut, hogy a hozzáillő benső for
mát is (a da ban legalább) megtalálja: 
mintha még nem volna egészen elkészítve 
a föld nemzeti költészetünknek, hirtelen 
szünet áll be, nehány évtizednyi pangás; 
melyből, az ébredés órája ütvén , egészen 
különböző irányokat látunk kisugárzani.

Hárma ez irányoknak, melyeket 
úgy anannyi iskolának szokás nevezni, egye
zik abban, hogy mindenik előtt külföldi min
ta lebeg; a negyedik, mely a régi magyar

rhythmus fonalát veszi fel, mintegy vissza
hatás amazok ellen. Franczia iskola, latin 
iskola, új iskola; népszerű iskola.

A hagyományos költészetből legész- 
revehetlenebb az átmenet a franczia isko
lához , mely idősorra is legelébb lépett föl 
A tizenkét szótagú rímes vers, melyet hasz
nál, még jóformán a régi rhythmust zengi 
vissza, csupán a négy rím kettőre apadá
sát siuli a Gyöngyösihez szokott fül. De 
még Orczyt, s olykor Barcsayt, alig veszi 
észre hogy idegen útra csapott. Az egész 
iskola, egyre-másra, elfogadható lenne a 
„régi jó“ költészet folytatásának, ha nyel
ve , tárgyai, modora valami szokatlan újí
tás lehét nem éreztetnék. A nyelv nem az 
a köznapi bőbeszéd, fordulásai szokatlanok, 
rövidsége a lassú értelmet cserben hagyja. 
A tárgyak sem az eddigiek, s az előadást, 
Hercules, Aeneas stb. ismert példái mellett, 
egy csomó T ú r  enne, V auban  stb. hallatlan 
nevei teszik élvezhetlenné. Szóval ú j irány 
ez, melynek Péczelyig kell haladnia, s 
Csokouayban más irányokkal egyesülnie, 
hogy népszerűségre kapjon.

Erőszakosabban lép fel, épen Szabó  
D á v id d a l, (1777), a másik irány, mely a 
régi, leginkább római példák után indul. 
Itt már a szakadás világos. A magyar köl
tészet hagyományos formáival semmi kö
ze többé az uj kísérletnek. Nemcsak a rím 
van eldobva: ez még türhetőbb volna; a 
közönség deákos része hozzá gyalulódnék 
a latinból ismert ódon formákhoz; a többi 
olvashatná próza gyanánt. De a nyelv, az



új hangzású szavak , a soha nem hallott | 
szófüzés! Valóban nagy erkölcsi bátorság, 
mondhatni reformatori buzgalom kellett 
ahhoz. hogy valaki a köz érzékkel, a szá
zadok óta megszokottal igy szembe keljen. 
És Szabó Dávid megtette.

Mellőzzük i.t a harmadik (új) irányt, 
mely leginkább a német irodalom ébredezd 
mozgalmait tartá szemmel, (s nem lehetet
len, hogy valamikor német iskolának lógja 
nevezni irodalom-történetünk). Kísérletei 
még gr. Ráday Gedeon fiókjában rejtőztek, 
s leendő apostola, Kazinczy Ferencz, még 
csak holmi „Amerikai podocz“ fordításán 
gyakorlá ifjú erejét. A negyedik (népsze
rű) iránynak , mely a múlt hagyományain 
és a ponyva termékein kérődzik vala, szin
tén késett még Dugonicsa, Gvadányija.

Egy jókora kötet jelent meg Kassán, 
1777-ben: „Új mértékre vett különb ver
seknek három könyvei, melyeket szerzett 
esztergam-megyebeli pap, erdéJyi, baróthi 
Szabó D ávid , mostan a kassai főiskolában 
az ékesen szóllásnak királyi professora.“ 
Az uj mérték épen az által volt ú j, mert 
régi volt, a rómaiaké. Hatlábú , alagyás, 
lantos versekre oszlik a könyv. Amazok a 
hexameter, a distichon, az utolsó : lyrai 
schemák. Szabót ugyan e formák első ma= 
gyár megkísérlőjének épen nem mondhat
ni: már a XYI-dik század óta akadunk el
vétve ily nyomokra. Közvetlen előtte is 
történtek kísérletek, melyeket azonban ő 
nem ismert. Vele egy idejüleg, sőt már 
elébb, az ország más részében, a szintén 
jezsuita rendű Rájnis hasonló czélra töre
kedett. A két férfi semmit nem tudott egy
más törekvéséről, s midőn Szabó amazét 
meghallotta, felszólitá közös fellépésre. De 
Rajnis késett: Szabóé Ion a jégtörés koszo
rúja.

Ha clZ  ̂u j mértékre vett verseket“ 
mai siewmeZlapozzuk, igen alanti vélemény 
támad bennünk Szabó Dávid költészete 
iránt. Jobbadán alkalmiak, nem igen emel
kedve felül az alkalomszerüségen. Egy
házi , iskolai elöljárók magasztalása. Név
napi köszöntők nevendéke szüleihez , azon 
Pyherékhez, kiknek lakásán, Virthen, több
ször nyájasan időzött; hol később életét

is munkás nyugalomban végezé. Dicsőítése 
Virtnek és lakóinak. Levelek pap barátai
hoz, annyira nem epistolai hangon, - hogy 
némelyik csupa megbízások tára , pattogó 
versekben. Küldj burnótot, mert kifogyott 
szelenczémből, megleled a csomagot a,z 
ima-zsámoly körül, stb. A lantosok közt: 
anecdoták, ódái formákban. „Prókátor te
nyerét megkeni két pörös, — Ez borzas te
henet, más pedig egy ökröt, Pajtájába ve
zet . . . “ Mikor aztán arra kerül a sor, hogy 
az ügyvéd szóljon cliensei mellett, hallgat. 
„Szólj ökör“ ! mond az, ki ökröt adott. De 
az ügyvéd nem szólhat, mivel az óda 
szerint:

Egy (mely torkom elállja)
Tehenet elnyeltem.

E kis idézetből is sajditja már az ol
vasó, hogyan bánt költőnk a nyelvvel. Az 
„egy tehenet“ összetartozik. Nem javalom, 
de bámulom merészségét. Könyve teljes a 
legszokatlanabb szócserékkel. Igaz, hogy 
szórakási szabadságát, mérsékeltebb arány
ban, még rímes elődeitől öröklötté, kiket, 
úgy látszik, jól ismert. A kötszók (de, sőt, 
mint, stb.) a ki, mely hátravetése, az a név
elő kihagyása már Gyöngyösi előtt, nála s 
utána sem ritkaság. „Helyekbe sok bú
gond gyűlt volt a melyeknek. Áldozatnak 
tartá sót azt kiönteni. Béfedett szivének d,e 
levonván kérgét. Véget vét a halál mert 
egyéb mindenben.“ Gyöngyösi. De a mi 
ezeknél, mondhatni, kivétel: Baróti, öntu
datosan, szabálylyá teszi magának, s új in- 
versiókra bátorodik, minő a fentebb idé
zett, addig hallatlan szórend is. Lássunk 
még néhányat. „Elkomorodva valék első le
veledre, verembe mint az esett farkas meg- 
komorodni szokott.“ „Egybefagyott föld 
nyögne midőn.“ „Hat szál (mely az idén 
itten készüle) szövétnek már fogytára siet, 
már oda része nagyobb.“ „Bűn minden ká
rát mondani tudj a ki meg?“ „Estefelé leveled 

I második éri kezem.“ „Zápor után le felénk 
nap mosolyogva tekint.“ „És szabadita ki 
fel?“ Ilyenek Szabónál, versei ez első gyűj
teményében , gyakoriak , nem is említve a 
kevésbbé felötlő, s nekünk már szokottá 
vált fordulatokat, rövidítéseket, újításokat.

Képzelhetni, s az irodalom történet
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nyomozója adatszerüleg is bizonyíthatja, 
mennyire szokatlan, visszatetsző, nyelv
rontó újitás vala mindez az egykorinak sze
mében, Maga Baróti megdöbbent a hatás
ra , s nem Ion bátorsága úgy folytatni vé
gig, a mint kezdte. Költeményei újabb kia
dásában , mely a régiek nagyobb részét 
hozta, megtoldva nehány új darabbal (Vers
koszorú , 1786.) még többnyire áll újításai 
mellett, s a mit változtat, inkább széptani, 
mint nyelvi „egyengetés“ : de már a„Meg- 
jobbitott s bővített költemény es munkák
ban“ (1802) egészen más Baróti áll előt
tünk. Ki ez utolsó gyűjteményét az elsővel 
összeveti, érezni fogja ugyan, hogy a köl
tő ízlése tisztáit, verseiben jobb a numerus, 
nyelve folyóbb : de egyszersmind azt is, 
hogy merészsége oda van, dictiója ellapul, 
képes mondatait eltörli, új szavait, fordula
tait megtizedeli; hogy a gyommal, mely 
első gyűjteményében tagadhatlanul buján 
tenyészett vala, sok virágot is kitép. En, 
megvallom, dióidban inkább szeretem Dá
vidot nyers újításival, nyelve merész hibái 
és szépségei közepeit, az első kiadásban, 
mint a harmadiknak józan correctiói után. 
Inkább szóljon nekem így:

Erdővel tudnillik eget felváltva, nyirettyűt
Phoebus is, húgai közt, rántani néha szeret . .“

mint, a nyirettyű szótól megijedve, igy ja
vítson :

Erdővel tudnillik eget felváltani néha
S lantot verni szeret Phoebus is, húgai közt.

Minden anaehronismus daczára, meny
nyivel erőteljesb a „nyirettyűt rántani,“ 
mint a közönséges „lantot verni!“

Szabó Dávidot méltán rótták meg túl
zásaiért: de az is áll, hogy minden reform
nak természete a túlzás. Már pedig mi 
legkevésbbé sem habozunk az ő működé
sét átalában reformnak jellemezni. Nem az 
idegen versalakok behozásátértjük, a mi 
csak közvetve használt; hanem az ez ala
kokkal mintegy természetesen megtömö
rült költői nyelvet, melyre az első, töme
ges példákat Baróti Szabó merénylete szol
gáltató. Szabó Dávid és a vele egy úton 
indulók nélkül épen úgy nincsen Berzse- I

nyi, Virág, mint ezek nélkül Vörösmarty, *) 
Áthatva a római classicusoknak — nem 
annyira szellemétől, mert conceptióin s al
kotásában első fölléptekor e szellemet gyé
ren találjuk — mint nyelvbeli erejétől: 
valami olyat akar véghez vinni a magyar 
költői nyelven is. Röviden, nyomatékosan 
akar szólam, olykor a fukarságig; lehány 
minden fölöslegest, olykor a szükségest is ; 
eltér a mindennapitól, hogy szokatlanság 
által újítsa nyelvét; széttördeli a közönsé
ges lapos szórendet; avúlt és tájszókat vesz 
fe l, újakat is csinál. Mindezt nem szorult
ságból, hanem teljes öntudattal, a római 
költők példájára. Latinismus, természetesen, 
de Szabó Dávid e latinismusba nem azért 
sülyed, mintha a magyart roszul tudná, 
vagy füle, nyelvérzéke eltompult volna az 
igazi magyar szólás iránt. Senki nem bír
ja teljesebben az anyai nyelvet mint ő , a 
háromszéki székely, senki az egykoruak 
közül nem bányászta ki annak rejtett kin
cseit annyira mint ő , a ritkább szavak és 
kifejezések gyűjtője, a „Kisded Szótár“ 
emlékezetes Írója. Ha csak az kell, ő kör
mönfont magyarságban és példabeszédes 
nyelvben Dugonicscsal is kiállja a ver
senyt: ám olvassa valaki „Thetis és Bac
chus, vagy a viz és bor között támadt pör“ 
czimti költeményét. De helyesb érzéke 
azt súgja neki, hogy nem a közmondásos 
nyelvben áll a tiszta magyarság, s hogy 
ez utóbbinak valahogyan ki kell emelked
nie a hétköznapi beszéd lapályából, ha 
költői nyelvvé akar nemesülni. O e czélra 
a latin versirók példáját teszi maga elé: 
annyiban helyesen, ha a velős római rö
vidséget velős magyar rövidséggel kísérli 
visszaadni, vagy olyat honosít m eg, a mi 
nyereségére válik a nyelvnek; annyiban 
helytelenül, ha idegen nyelvsajátság szol
gai másolatára veti fejét. Szabó mind a két 
úton járt: amazon dicséretes úttörője nagy 
szellemeknek, mig ezen való botlásai, a 
méltó feledségben, már elvették bünteté
süket.

Ha a „kassai társaság,“ ama kis irói

*) S úgy emlékszem , Vörösmarty életrajzában is ol
vasható , hogy igen fiatal korában épen Baróti Szabó 
tette rá az első benyomásokat.

47*
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szövetség, melyet Szabó Dávid Bacsányi- 
val és Kazinczyval kötött vala (1787), fel 
nem bomlik; lia Kazinczy a széptanilag 
fejletlenebb ízlésű Szabó működésére az
után is befoly, mikor o már aesthetikai 
törvényadóvá lett •* nagyobb költő ugyan 
nem vált volna Dávidunkból, de Ízlése tisz- 
tultával, merészségéből is megtartván bizo
nyos részt, a költői nyelv újjá teremtésére 
többet tehet vala durva kezdeménynél. De 
Kazinczy, Bacsányit nem tűrhetve, kilé
pett a hármas szövetségből, s nem sokkal 
azután szabadságát hosszú időre elveszté; 
igy Szabó, mint leveleiből látjuk, Bacsányi- 
hoz maradt közelebb, kinek az újítás dol
gában igen mérsékleti nézetei voltak s a 
„jó magyarság“ örve alatt eg)  ̂ kis lapályt 
is szívesen megtűrt; s Gvadányi kedvét 
kereste, a mi Barótira valóságos visszalé
pés. Ily befolyások alatt „jobbitgatá“ köl- 
teményes munkáit s szerze újakat. Hala
dása némely irányban kétségtelen. Köl- 
tőibb tárgyakat választ, a bevett formákba 
megfelelőbb tartalmat igyekszik önteni. 
Hatméretü versei, melyekben azelőtt egy 
dráma félét is (Zrinyi Szigetnél) megkisér- 
lett, többé nem pusztán verselések derűre 
borúra : ő, ki azelőtt a „komáromi földin
dulás“ descriptiójáig emelkedett az epi- 
cumban, most Miltonnal tesz próbát, nem 
ugyan az eredetiből, melyet nem értett, ha
nem egy latin kivonatból. „Alagyái,“ kö
szöntők és ügyesbajos levél-tartalom he
lyett, méltóbb tárgyakat fogadnak b e: van 
egy pár elég folyékony heroidája a ma
gyar történetből, egy pár satira , nehány 
epistola s epigramma. „Lantosai“ mindin
kább megközelítik az ódái hangot, s tár
gyaiban választékosabb. De a nyelvre néz
ve tartózkodó , megelégszik a jó hangzat- 
tal, folyékonysággal; vigyáz, hogy szokat
lant ne mondjon, régi műveit tisztogatja 
minden élesebb, képletesb jelzőtől, minden 
váratlan fordulattól, hogy szép simán „ter
mészetesen“ folyjanak. „A többi között 
(igy szól a „Megjobbitott Versek“ elősza
vában) szemem volt arra mindenütt: hogy 
azoknak is, kik leginkább a versek könnyű 
és természetes folyásában gyönyörködnek, 
eleget tehessek. S méltán : mert valóban

annál szebb és becsesebb minden festés, 
mennél közelebb járul a természethez. Az 
kedvelteti legfokép Ovidiust a többi költők 
között.“ íme, ő, Virgil tanítványa, később 
fordítója, most Ovidot dicséri, hogy a köz
ízlést. kiengesztelje. Bacsányi „folyékony
sága“ látszik előtte lebegni, Vályi András
sal, Takács Józseffel nyájaskodik s oly 
könyvet ád , melyen ezek meg ne botrán- 
kozzanak. Csak midőn hosszú élete (szül. 
1739. megh. 1819.) utolsó éveiben, a vir- 
thi magányban, Virgilius fordítására buz- 
dul: akkor támad föl benne, az eredeti ál
tal is ragadtatva, de mérsékelve higgad
tabb Ízlésétől, a régi merészség, s a 70 év 
felé járó aggastyán oly forditással gazda
gítja irodalmunkat, mely nyereségére vá
lik. Ebben is „sokat köszön“ Bacsányinak: 
lehet méltán, lehet ama „folyékonyság“ 
rovására, mely símit, de lapít is. Az „Ek- 
logák“ s az „Aeneis“ lőnek ez aggkori 
munkásság eredményei; a Georgicontmel
lőzhette, miután a Rájnis fordításában meg
volt, s miután Baróti maga a földmivelés- 
ről már adott volt egy verses könyvet, a 
„Paraszti majorságot“ (1789) Vaniére Ja
kab latin eredetije után.

Irodalmi vitáit Rájníssal, melyek leg 
inkább a magyar hangmérték körül forog
tak, valamint „Orthographia és Gramma
tikabeli Észrevételeit“ (1800.) mellőzzük : 
azok már a nyelv- és versfejlődés történe
téhez tartoznak. De nem árt talán nyelvtu
dósainkat. figyelmeztetni egy körülményre, 
mely nem könnyen ötlik szembe, pedig 
nyelvünk minden oldalú ismeretéhez jó se- 
gédforrás lehet. Tudjuk, hogy a magyar é, 
tájszólásilag néha z-nek, s ugyanaz más vi
déken ie kettősnek, vagy széles ee nek 
hangzik. Baróti, verseinek egész utolsó 
gyűjteményét (Komárom 1802.) gondosan 
és következetesen úgy njmmatta, hogy e 
kétféle é meg van különböztetve. Az mely 
minden vidéken é  hangot ad, a szokott éles 
ékkel jelöltetik (é) ; az mely tájilag í-re, 
ie-re, ee re változik, a hátrafordult tompa 
é-vel (éj. Oly adatgyűjtemény hangtanunk 
számára, melyért Szabó nem kisebb kö
szönetre érdemes nyelvészeinktől, mint 
„ Kisded Szótáráért. “
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A közönséget alig mérnök többé Sza
bó Dávidhoz utasítani élvezetért ' de a ki a 
magyar nyelv sokoldalú ismeretére törek
szik, a nyelvész, a költő, haszonnal forgatja 
írásait; s különösen ez utóbbi fajt, mely 
oly könnyen elszelesedik s hajlandó hinni

hogy „ő rajta kezdődik a világ,“ egy kis 
szerénységre tanítják e régibb írók, eléje 
tükrözvén, hogy más körülmények közt 
mennyire vitte oly tehetség is , melyet ma 
bizonynyal a jobbak közé számítanánk.

—Y.

A K E R T B E N .

Kijöttem a íúdeg szobából,
Hol a tudomány súlya nyom,
A legkisebb harmatban itt kinn 
Több magasság s melység vagyon. 
Balga, a ki elméjét törve,
A tökélyt könyvben keresi,
A természet egy tekintetre 
Megmondja: mi nagy s isteni.

Körülem a sugaras látkör,
Fenn az aranyzöld falevei, 
Lábamnál a piros bogárka,
A pillangó, mely itt megy el,
Az imába merült fűszálak,
Az illat, mely körüllebeg, — 
Megtanitnak a bölcsességre,
Mind, mind azt mondják : szeretek!

Oh ti, a kik könyvetek mellett 
Éjeket átvirasztotok,
Hallgattatok-e már a lombra,
A midőn halkan felsusog?
Madár dalán, méhek döngésén 
Elmélyedt e szellemetek ?
Ok megmondják a titkok titkát,
Mind, mind azt mondják: szeretek !

Maradjatok könyveitekkel,
Szivem be nem töltik azok,
Boldogság a lények végczélja,
S csak kik szeretnek, boldogok.
Szentelj meg szent templomi ének,
Mely idehangzol csöndesen,
Tanuljak a magasba szállni,
Tehozzád örök szerelem!

DALMADY GYŐZŐ.

M E G K E S E R Ü L T MÉZ E S HE T E K.
Tragikomikus novella a jelenkorból.

(Vége.)

-— Hogy kegyed engem félre ne is
merjen és azt ne h igye, mintha én egészen 
nem volnék fogékony a szép, a nemes, a 
magasztos iránt, ki kell nyilatkoztatnom, 
hogy én a látszólagos közönyt csak ürü
gyül használtam, mert állapotom és becsü
letem tiltja, hogy rokonszenvenmek szabad 
utat engedjek: én nős vagyok.

— Igen ? azt valóban nem is tudtam, 
mondá Amália színlelt hideg vérrel. No 
de ez nem gátolhatja önt bevallani, hogy 
ez a kép nagyon szép, valamint abban 
sem, hogy képzeletének szabad röptét en
gedjen.

— De igen , mert szerencsétlen va
gyok, és szerencsétlenségem annyival na

gyobb, minthogy érzékeimet nem tompí
totta el, csupán nyűgöt vetett rám, hogy 
szabadon ne mozdulhassak : nem élek nőm
mel.

Ez utolsó szavakat Amália már nem 
hallá, mert tikkasztó hőség lepte meg és 
közel volt az aléltságlioz. Dalfy a meglepő 
sápadtságtól annyira megijedt, hogy segít
ség után futott.

Szerencsére Fegyverneky Béla, ama 
fendicsért orvos, annyira elbámult egy ten
geri jelenetet ábrázoló képre, hogy még most 
is ott állott, szemlélődésben elmerülve.

A jelenet annyival inkább hatott a 
komoly orvosra, minthogy sokáig utazott



a tengeren és nagyon kedvelte a tengeri 
látványokat.

— Bocsánatot, édes orvos úr, hogy 
háborgatom, de egy kedves ismerősöm, a 
szép Sóskuty Amália kisasszony, hirtelen 
rosznl lett és segélyére szorult.

A komoly doktor minden komolysá
ga mellett sem volt közönyös a szépek 
iránt, és igy igen természetes, hogy azon
nal oda sietett.

Mire a másik szobába ért, a gyöngéd 
anya már a beteg mellett volt és Priesnitz 
gyógymódját, a vizet alkalmazta.

Fegyverneky nem volt barátja a hy- 
dropathiának, de ez nem tette annyira el
fogulttá, hogy önmagában azon szépészeti 
alapelvet ne ismételte volna, hogy a „szép“ 
relativ fogalom.

Fegyverneky azonban nagyon csalat
kozott, midőn azt hitte, hogy Dalfy a „szép“ 
kifejezést ezúttal szépészeti szigorral alkal
mazta.

Még kevésbbé jó módú s férjvadászó 
hölgyek hajlamai iránt sem mutatkoznék 
Dalfy Ambrus annyira közönyösnek, hogy
ha külsejük csak félig-meddig is párhuza- 
mozható volna a szép fogalmaival; de 
Amália kisasszonyt illetőleg a „szép“ -— 
kifejezés csupán szokásba vett szólásmód 
vala, melynek csak egy tengeri jelenetbe 
elmerült komoly doktor adhatott olyköny- 
nyen hitelt.

Ez onnan is kiderül, hogy a tisztelt 
szerkesztő barátunk még nősnek is vallot
ta magát, csakhogy az eszményképi rajon
gástól megmenekülhessen. Oly áldozat, 
minőt napjainkban, midőn az emberek in
kább tagadják nős állapotjukat, más divat
lap szerkesztő alig hozna.

Egyébiránt nem vélünk csalatkozni, 
ha azt állitjuk, hogy e példás áldozatkész
ségben azon barna menyecske fényes sze
mei működtek rugóként, a kit tegnap az 
uzsona alkalmával megismertünk, és a 
kivel Dalfy még az este a színházban talál
kozott.

Nehány nappal később Amália kis
asszonyt török nyugágyán, ugyanazon pon
gyolaöltözetbe n találjuk, a melyben Sós-
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kúton láttuk, midőn Tornaváryt meg akar
ta zavarni.

Az öltözetben csupán annyi változást 
veszünk észre, hogy a nyakat nem csipke
fodor veszi körül, hanem kikeményitett, 
fenálló angol gallér minőt a férfiak visel
nek, és ezen gallérkát kis rojtos, vörös ken
dő övezi, szintén férfiasán csokrozva.

E változás nem annyira az eszményi- 
ség kedvéért történt, mint inkább azon kö
rülménynél fogva, hogy az idő viszontag
ságai nagyon is megnyujták Málcsika nya
kát, a mit, minden eszményisége mellett is, 
a vilá^ előtt leplezni óhajtott.

Es vajon mi czélja volt most a pon
gyola öltözéknek ?

Talán Tornáváry érkezett meg, és 
Amália kisasszony uj rohamot tervezett? 
Avagy talán felfedezte, hogy Dalfy meg
csalta , és most ingerrel akarja megbo- 
szolni ?

Koránsem. Dalli most csak ritkán je
lenik meg és akkor is csak hivatalos mi
nőségben, midőn t. i. egy-egy verset vagy 
egy-egy értekezést a női hivatásról könyö- 

! rög lapja számára, és Amália kisasszony 
elég nagylelkű, hogy a magándolgot nem 
téveszti össze az irodalom ügyével.

A legnagyobb készséggel engedi át 
gyűjteményét Dalfynak, hogy saját Ízlése 
szerint válaszszon a mire szüksége van; de 
uzsonát nem kap, a mit ez eléggé sajnál.

A pongyola öltözéknek most egészen 
más czélja van.

A mutárlati esemény óta Amália kis
asszony folyvást betegeskedik, a mi az ol
vasót meg sem lepheti, miután tudja mi 
nyavalyában szenved.

Az talán mégis meglepi, hogy újabb 
időben Sóskutyéknál Fegyverneky Béla 
teljesiti a háziorvos tisztét. Ugyanaz a 
Fegyverneky Béla, kit Amália kisasszony 
a műtárlatban annyira kiállhatlannak talált.

Hiában, az idegbajoknak is vannak 
titkos rugói, és a mi ma megingerli a ner- 

! vosus embert, holnap már vonzerővel bír 
j ránézve, a nélkül hogy változott volna.

Itt a képzelődés működik.
Elég az hozzá, Fegyverneky Bélát 

Amália kisasszony annyira kedvesnek ta-
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lálta, hogy csak az ő körében érezheté jól 
magát.

Szerencséjére, a fiatal orvosnak nem 
volt annyi betege, hogy naponkint nehány 
órát Amália körében ne tölthetett volna.

Ott ebédelt, ott vacsoráit, ott sakko
zott, ott beszélte el legrészletesebben gaz
dag élményeit, melyekről Amália kisasz- 
szony érdekes naplót Ígért Írni, és igy lát= 
ható, hogy a tini or, minden látszólagos ki- 
állhatatlansága mellett is, megnyerte Amá
lia tetszését, rokonszenvét.

Sőt én még többet tudok.
Tudom például, hogy a politikus asz- 

szony az okos és jellemes orvost különö
sen megszerette; tudom és el is árulom, 
hogy Málcsika napról-napra több oly tulaj
donságot fedezett fel a kiállhatatlan orvos- 
ban, melyek mindig közelebb hozták őt a 
beteg kisasszony eszményképéhez, és csak
is ennek tulajdonítható, hogy ma ismét 
pongyola öltözetében látjuk, melynek rend
kívüli bűverőt tulajdonított.

Csalatkozott.
A komoly doktor nagyon szerette a 

rendet, és igy a hölgyeket vagy betegen az 
ágyban , vagy pedig csinosan , de minden 
túlzás nélkül felöltözve.

— Hát kegyed ma miért nem öltözött 
fel ? kérdé a belépő orvos komoly hangon.

E kérdés annyira meglepte Amália 
kisasszonyt, hogy zavarba jött.

Egészen más hatást várt.
— Nem igen jól érzem magam, mon- 

dá végre zavarából kibontakozva.
— Nem-e? képzelődés az egész. A ki 

roszul érzi magát, nem fordit annyi gondot 
reggeli öltözetére, a mely úgy sem a világ 
számára van szánva. A roszullét bágyadttá 
teszi az embert, és akkor még a hiúság ér
zéke is elzsibbad.

— Ú gy látszik, ön nem kedveli apóm  
gyola öltözéket.

— Szeretem, de csak egészen családi 
körben, és akkor is csak bizonyos órában,

— - Én önt családunk tagjaként te
kintem.

— Ez nagyon hízelgő rám nézve, de 
én, mint orvos, erre nem számitok.

— Hát ha nem mint orvost tekintj ük

I és bizalmunk, rokonszenvünk csupán mint 
embert, mint jó barátot illeti?

—* Akkor még hízelgőbb, de erre meg 
nincsenek érdemeim.

—- A vonzalom nem nézi az érdeme
ket, a rokonszenv nem számit.

— Onnan a gyakori csalódás. A szív 
az emberi szervezetben ép oly kevéssé füg
getlen mint az ész, és csak ott lehet ösz- 
hangzás, a hol a test és a lélek minden té
nyezője egyaránt közreműködik.

—  Tehát én önben csalatkoztam 
| volna ?

— Azt én nem mondom, nem mond
hatom. A csalódásnak csak ott van helye,

| hol többet reméllenek és követelnek vala
kitől, mint a mennyit ez a valaki teljesít, 
vagy teljesíteni akar.

— Ne ily hangon, édes Fegyverneky. 
Ez a hideg logikai következtetés megöli a 
szivet, fanyarrá teszi a lelket és megder
meszti a képzelődést. Pedig higye el ne
kem, hogy a képzelődés nagy befolyással 
van az emberi boldogságra.

— A képzelődés semmi, nem reális 
| valami; az a boldogság pedig, a mely sem

min alapszik, szintén semmis és nem tart
hat sokáig.

— Oh, ne higye azt, édes doktorom. 
Engem a való rég megölt volna, ha képze
letem meg nem népesíti szivem rideg me
zejét, hogy örökké viruljon, mint a déli 
égalj növényzete.

— Ez is képzelődés. Az ember anyag
ból van és igy az anyag befolyása alatt él.

— Meg lehet a kettőt egyeztetni. Az 
én képzeletem nem téved az egekig, hanem 
itt a földön alkotja teremtményeit, melyek 
engem környeznek és boldogítanak. Mit 
tart ön az eszményképekről?

— A mit a délibábról tartok. Játék, 
mely a nap verőfénye alatt szülemlik, ésel- 
tíin ha az ég borongós.

— A hasonlat hibás; mert az esz
ménykép csak magasabb fogalma annak, 
mit a természet számunkra rendelt hogy 
vágyainkat betöltse, és igy a láthatlan a 
láthatóval van kapcsolatban, melyet feldí-

1 szit és értékét fokozza.
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— A tökéletes ember elég szeretetve 
méltó és nem szorul képzelt tulajdonokra.

— De mennyivel kedvesebb, ha min
den tulajdonságát ama képzelt lényével 
hasonlíthatjuk össze, a kivel zsenge korunk
tól fogva foglalkoztunk. Minden mozdulat 
egy-egy kedves óra emléke, minden gyö
nyör, mit körében élvezünk, varázstükör
ként tündökli vissza a leélt napok eltüne
dezett alkotásait, és igy az örök ifjúság de
leje alatt végezhetjük a különben rideg 
életet.

— Minden kornak megvan a maga 
gyönyöre, a miért nem szükséges, de nem 
is czélszerii, hogy az egyik kor a másikat 
pótolja.

— Oh, a szerelemben ez nem áll. A 
szerelem meghazudtolja a bölcsészetet. A 
férfi szív hamarabb hüledez mint a hölgyé ; 
és ezen állapot a gyöngédebb természetű 
hölgyre nézve elviselhetlenné válnék, hogy
ha a múlt játszi tüneményeit fel nem bír
ná éleszteni. De vegyük a dolgot másként. 
Látunk egy derék, müveit férfiút, kinek 
egyénisége, modora, tiszta jelleme nagyon 
megtetszik, de azért nem lelkesít. Óhajta
nék hogy szeressük, de zárkózottsága, ko
molysága mindig távol tart tőle, és igy  
elidegenednénk azon embertől, kitől bol
dogságunkat remélhetjük, hogyha a kép
zelődés, a fantázia oly kapcsot nem terem
tene, mely a végképi megválást lehetlenné 
teszi. És ez a kapocs: az eszménykép.

Nagysád keveset aludt az éjjel.
Ez észrevétel tökéletesen kijózanitá a 

szegény beteg nőt.
— Ne beszéljünk többet e dologról, 

mondá hidegen, közönyösen.
Az orvos rendelt valamit és távozott.
Amália felkelt és öltözködni kezdett, 

hogy egy kis sétára induljon, de öltözés 
közben lázba esett.

Egy óráig forróságban feküdt, és mi
dőn ez csillapulni kezdett, szivében szokat
lan, fájós mozgalmakat érzett.

A szokatlan érzések rohama szinte 
görcsöket okozott neki, mig végre köny- 
záporban tört ki és igen-igen keserve
sen sirt,

Ez használt neki. Tökéletesen jobban
lett.

Nehány nap minden lényeges válto
zás nélkül múlt el. A doctorra ritkábban 
volt szükség, éső ritkábban is jött. Az esz
ményképi rohamok sem mutatkoztak az
óta oly gyakran. Szóval, Amália kisasszony 
igen jól érezte magát.

Egészen másképen a kedves mama, a 
mi politikus asszonyunk.

Az első fellépés a fővárosban oly mó
don történt, hogy a világ Sóskutyékat 
méltán vagyonosoknak hitte.

A visszalépés csak megaláztatással, 
vagy legalább észrevehető kudarczczal tör
ténhetnék, a mit a politikus asszony min
den áron el akarna kerülni.

Igen ám, de hogyan? Ha most vissza
vonul, az eddig történt költekezés egészen 
veszendőbe megy, minthogy rövid nehány 
hét alatt kis birtokának jelentékeny ré
szét elköltötte csupán azért, hogy leányá
nak egy kis kört alakítson, mely körben 
végczélját, a mint látta a fővárosban, hol 
az emberek nagyon is anyagiak, nehezen 
éri el és mégis elkölti a meglevő vagyon
kát, és akkor ellenségei végképen diadal
maskodnak rajta.

Itt gyorsan kell határozni.
Sóskutyné minden felületessége mel

lett is elég eszes volt, hogy a két baj kö
zül a kisebbiket válaszsza.

Amália kisasszony épen Werther ke
serveit olvasta (most már vagy negyvene
dikszer), midőn anyja szokatlan komoly
sággal lépett be hozzá.

— Kedves Málcsikám, kezdé a pár
beszédet, nehány szóm van hozzád.

— Mit jelentsen ez ünnepélyes hang? 
kérdé Amália kissé megütközve.

— Nemde, gyermekem, te nem kétel
kedtél soha, hogy én téged nagyon de na
gyon szeretlek és minden tettem főrugója 
épen a kimondhatatlan szeretet? Pestre 
jöttem végetted; társaságot fogadunk ér
ted, estélyeket rendezünk hogy szórakoz
zál, szóval mindent elkövetek, hogy kedé
lyedre viditólag hassak.

— Kedves jó anyám, minek ezt fel
hordani? Hisz én legjobban tudom, hogy



ez mind az én érdekemben történik, és így 
pirulnom kell, hogy annyi jóságot csak 
puszta hálaérzettel róhatok le.

— Te engem félreértesz, gyermekem. 
Itt nem háláról van szó, hanem anyai jó
akaratomat akarom minden netaláni két
ségen kívül helyezni, midőn nyilvánítom 
előtted, hogy ez sokáig igy nem tarthat. 
Rövid nehány hét alatt nyolczezer forintot 
költöttünk el, úgy hogy a jövő héten már 
az ebédet sem fizethetem ki. Én, kit fellé
pésünk után gazdagnak tartanak. Képzeld 
most már azon helyzetet, midőn a vendég
lős azt fogja üzenni, hogy nem küld ebé
det, mig a hátralevő tartozást, mely az es
télyekkel együtt nehány száz forintra 
megy, le nem rójjuk. Ennek majd hire 
megy, és mi a legnagyobb szégyennek 
leszünk kitéve.

— Igaz, sóhajtá Amália csüggedt fő
vel. Ennek én vagyok az oka.

— Nem , gyermekem. Ennek egyi
künk sem oka, mert ez áldozatot beteges 
állapotod igényelte. Most azonban, hála az 
égnek, jobban érzed magad, és igy a leg
szebben visszavonulhatunk szerény tűzhe
lyünkre. Annyit atyád szívesen megtesz, 
hogy tiszti fizetéséből nehány száz forintot 
kölcsönképen ad nekünk, hogy csekély 
adósságunkat kifizessük: én mindjárt írok 
is neki.

A párbeszédnek vége szakadt és Sós- 
kutyné Íróasztalához ü lt, midőn a vendég
lős bekopogtatott.

— Megbocsát, asszonyom, de nem 
várhatok tovább.

— Sajnálom, de e perczben ki nem 
elégíthetem. Épen most irok férjemnek, és 
nehány nap múlva a pénz itt lesz.

— Biztosítást kérek.
— Micsoda?
— Különben beperlem az asszonyt 

mint csalót.
— Ne oly hangosan, ha szabad kér

ni ; a fejem fáj.,
A vendéglős rögtön tájékozta magát 

és még jobban kezdett lármázni.
Sóskutyné látta, hogy ezzel az em

berrel nem boldogul; más hangon kezdett 
vele beszélni, a minek az lett a következ

ménye, hogy a vendéglős nehány darab 
ékszert fogadott el zálogba és eltávozott.

E kellemetlen esemény annyira ha
tott Amália kisasszony idegbajára, hogy 
legottan lázt kapott.

A lázrohamok alatt sok mindenfélét 
beszélt össze-vissza, a miből az eszmény
képnek is jutott egy-két monolog.

— Jer, oh jer keblemre, te égi lény,
ki annyira különbözöl a többi emberektől; 
kinek mosolyában üdv honol, s kinek sza
vai boldogítanak. Távozzatok ti daemonok, 
kik tőle el akartok választani-' ő az enyém, 
ő csak engem szeret . . . .  Ah, fejem! meg
halok. N em , nem akarok meghalni! Az 
élet nekem még sokkal tartozik, hadd rójja 
le tartozását..........

Hasonló kitörésekben egy óra eltelt, 
és miután minden háziszer megbukott, 
Sóskutyné Fegyverneky Béláért küldött, 
a ki nem sokára meg isjelent.

Az orvos megérkeztével a láz is el
múlt és Amália nyájasan fogadta barátját.

— Ön már ismét ingerelte magát, 
mondá az orvos szokott hidegséggel.

— Valóban nem. Én követem kegyed 
tanácsát és nem törődöm a világgal, nem 
az emberekkel, kiknek gyönyörük telik 
benne, hogy engem boszantsanak.

— A legkisebb inger bajt okoz ke
gyednek, s azért nagyon is óvakodnia kell. 
Sokat kell járnia; keresse a szórakozáso
kat; ne olvasson sokat, hanem inkább mu
lasson.

Az orvos még nehány tanácsot adott, 
valami gyógyszert rendelt és eltávozott.

— Mennyire csalatkoztam! mondá 
Amália anyjának. Én ezt az orvost valami 
különösen szeretetreméltó embernek tar
tottam, és csak most látom, hogy nem 
egyéb szakembernél, a ki pályáján csüng 
és minden betegét tanulmányul használ
ja fel.

— Nincs igazad, gyerm ekem viszon- 
zá Sóskutyné. Én ellenkezőleg Fegyver- 
nekyt igen derék , kedves , szeretetreméltó 
embernek tartom. Kissé tartózkodó ugyan, 
de ez inkább előny, mert az ily jellemek 
nem változnak minden időszakkal, mert 
hajlamaik nem oly könnyen lobbannak fel
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és azért nem is oly aluszékonyak, mint a 
könnyen hevülőké.

Anya és leány még sokáig vitáztak a 
doktor tulajdonságai felett, és a vita azzal 
végződött, Hogy Amáliának igaza van: a 
doktor nem kedves ember, vagy legalább 
nem hasonlít Amália eszményképéhez.

Másnap korán reggel temérdek bér
kocsit látunk a lánczhidon keresztül vág
tatni.

Hogy azonban az olvasó azt ne gon
dolja , mintha e bérkocsimenetnek valami 
politikai, illetőleg demonstrátionális jelen
tősége volna, szükségesnek tartjuk kije
lenteni, hogy ez a kocsitömeg mind a zug
liget felé tart, minthogy a „fáczán“ czimü 
hegyi Vendéglőben úgynevezett reuniót 
tartanak, a mi a főváros mulatni vágyó la
kóira nézve nem csekély esemény.

A vendéglő a budai hegyek egyik re
gényesebb pontján áll, és annyival alkal
masabb az ily kirándulásokra, mert a lom
bos fák, melyek itt gazdagon szegélyzik a 
szép gyepes talajt, htís árnyékukban kel
lemes nyughelyét nyújtanak mindazok
nak, kik még a szabad természetben is sze
retik a magányt és visszavonultságot. hon
nan az élénkebb természetiteket szemlél
hetik.

Minden esetre érdekes látványt nyúj
tana a t. olvasónőnek, ha az itt csoporto
suló vendégeket velünk megnézhetné , de 
minthogy ez lehetlen, megkell elégednie az 
eredeti kép homályos másolatával.

A kocsik csak a hegy torkolatáig me
hetnek, honnan aztán egy negyedórányira 
gyalog kell megtenni az utat, a fent ne
vezett vendéglőig.

Magában ez a kis gyalogvándorlás is I 
sok mulatságot nyújt a szemlélőnek. Itt egy 
gyöngéd családapa szerelme zálogait czi- 
peli karjaiban, kik hol szakállát czibálják, 
hol meg a nagy kosárból, melyet a szol
gáló utánuk visz , kérnek valamit, mig az 
asszony a kövér ölebecske kedves terhe j 
alatt izzad; ott egy kedves színművésznő 
ábrándozik a szabad természet szépségei
ről, és időközben az idylli hangok kevésb- 
bé idylli kérdésekké válnak, melyeket a 
múzsák papnője kisérő lovagjához intéz,

p. : elmegyünk az idén Olaszországba? 
Megkapom azt a moir ruhát, a mit ma mu
tattam Alter kirakatában? stb. Majd meg 
nagyúri társaság élezel a tömeg mulatsá
gai felett, pedig Ők szintén a szabadba 
vágynak és szintén gyalog mászkálnak a 
hegytetőre, azon csekély különbséggel, 
hogy ők a rósz ebédet drágán fizetik meg 
a korcsmában, mig a tömeg nagy része jó 
illatú eleséggel rakott kosarakból elégíti 
ki ebbeli vágyát.

És e csoportok még festőiebekké vál
nak, midőn törekvésök czélpontjához érve, 
az élvezetek hullámzásának engedik át ma
gukat.

A szabad tért sokan nyughelynek te
kintik, a hol minden fesznek el kell enyész
nie, és azért egész pongyolában eugedik át 
magukat a természet ölelésének. Mások 
meg testgyakorlati mutatványokat rendez
nek, melyekben gyakran a gyöngébb nem 
is részt vesz, bebizonyítandó, hogy a 
„gyöngeség“ csak relativ fogalom. Ismét 
mások egy-egy hús bokor oltalma alatt 
búgják el egymásnak a mit éreznek, és a 
lelkek ezen összeolvadásához egy-egy lágy 
szellő fujdogálja a szerelem symphoniáját.

Pompás látvány!
Az említett délután óráiban hasonló 

látványok terültek el a „Jánoshegyi gye- 
; pes oldalain.

A mi figyelmünket leginkább magára 
vonja egy ily búgó gerle pár, emberi alak
ban.

Ott ülnek egy szép hársfa tövében, 
melynek tetején fürge madárkák csinta
lankodnak és még hathatésabbakká teszik 
azon kölcsönös pillantásokat, melyeket az 
emberi gerlepár egymásra lövel.

Kár, hogy a kis csoport közelében 
egy kövér citoyen, a kedves természet 
gyöngéd ölén, a jó ebéd után oly hango
san hortyog, hogy a harmóniát egészen 
elrontja.

Éz azonban nem háborgat bennünket, 
hogy a bizalmasan mulató párban Sóskuty 
Amália kisasszonyt és Fürtössy Gejza fia
tal dandyt megismerjük.

Igaz, hogy az olvasónő még nem is
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meri Fürtössy urat, következésképen rá- j 
sem ismerhet, de ez nem baj. j

Nagyon kevés szavamba kerül, és 
önök azonnal ismerni fogják.

Fürtössy áldott jó fiú, alig huszonkét 
éves, göndör fekete haj, ritka kis szakáll, 
mosolygó arcz és oly vidám kedély birto
kában, a minővel csak a huszonkét éves 
kor dicsekedhetik.

Az elősorolt tulajdonságok, úgy hi
szem , elég vonzerővel bírnak arra nézve, 
hogy minden férjhez menni szándékozó 
hölgy rokonszenvét megnyerje, főleg ha 
még azt is hozzáteszszük, hogy Fürtössy 
ur előkelő család ivadéka, és még csak két 
év hiányzik, hogy nagykorú legyen, a mi
dőn is maga rendelkezik maga és vagyona 
felő l, minthogy szülői nincsenek és jelen
leg gyámság alatt van.

Az a körülmény, hogy Fürtössy mit 
sem tanult, hogy mód nélkül könnyelmű, 
gyermekes és sok tekintetben az együgyü- 
ségig naiv, a huszonkét év szabadalma
ként tekintetik és igy rokonszenvességét 
nem csökkenti, főképen azon közvetítő hit 
mellett, hogy születéséhez megfelelő va
gyont is öröklött.

A hit boldogít,, és igy vétek volna a 
hívőket kiábrándítani, hanem igy négy 
szem között megsúgom, hogy Fürtössy va
gyona nem áll kellő arányban könnyelmű
ségével és tudatlanságával. A mondottak 
után úgy hiszem, most már ismerik Für
tössy Gejzát, sőt én azt is hiszem, hogy 
kegyetek nem vonják kétségbe, hogy Für
tössy úr született eszménykép a szónak 
legdivatosabb értelmében.

Ez nem is maradt titok Sóskuty Amá
lia kisasszony előtt, mert a mint az ebéd 
alkalmával meglátta, szive hangosabban 
kezdett dobogni, sápadt arcza sajátságos 
szinvegyitéket öltött magára, körülbelül 
mint midőn sárga, és lila szilieket vegyíte
nek össze; szemei szikráztak és nyugta
lanságot árultak el.

Szerencsére Fegyverneki Béla, a ki 
szintén Sóskutyék társaságában volt, is
merte Fürtössyt, és igy Amália kisasszonyt 
az ismerkedési vágy nem sokáig gyötrötte. '

Mily kevés kívántatik ahhoz, hogy 
két ember egyszerre boldog legyen.

Amália kisasszony magánkívül volt 
örömében, hogy valahára csakugyan fel
találta eszményképét, és pedig nem csupán 
az ábrándok világában, hanem itt lent a 
földön, a budai hegyekben.

Fürtössy is rajongott örömében, hogy 
valahára talált egy nőt, a ki őt nem te
kinti gyermeknek kivel csak játszani le
het, hanem szereti őt és talán hajlandó is 
az ő egyetlen vágyát teljesíteni.

— Igen , igen , kedves Amáliáin, én 
csak a kegyed hajlamától tételezem fel 
boldogságomat, életemet. Mondja ki ítéle
temet, hogy ne szenvedjek a bizonytalan
ság kínjai között.

— Más körülmények között talán pi
rulnom kellene, hogy nehány órai isme
retség után hitelt adok egy romlatlan szív 
öntudatlanul fakadozó érzelmeinek, de most, 
midőn rokonszenvem, legyőzhetlen vonzal
mam ezen érzelmekkel találkozik; midőn 
eszményképein hű képmását feltaláltam; 
most nem pirulok, mert érzem, hogy itt 
két szív egygyé olvadt . . . én . . .

Többet Amália nem mondott, nem 
mondhatott, mert épen most érkeztek oda 
Sóskutyné és Fegyverneky.

En valóban sajnálom, hogy valami
vel későbben nem érkeztek, mert legalább 
tanúi lehettünk volna két ártatlan szív öm
lengésének, a mi mindig kedvesen hangzik.

Egyébiránt annyit tudunk, hogy a 
szerelem deleje a két szivet már összefor
rasztotta.

Egy hét múlva a fővárosi körökben 
az a hir keringett, hogy a kis Fürtössy el- 
jegyezte Sóskuty Amália kisasszonyt.

A hir nem volt alaptalan.
A vőlegény gyámja kifogást tett 

ugyan az eljegyzés ellen , de a vőlegény 
azzal győzte le a szigorú gyámot, hogy 
nincs szüksége semmire: van az ő meny
asszonyának annyija, hogy a közellévő 
nagykorúságig bőven eltart, azután pedig 
senki kegyétől nem fog függni.

Mindenesetre oly érv, melyet a gyám- 
noki szigor meg nem dönthet, főleg ha 
buzgó rokonok közre nem működnek.



Ez eset itt elő nem fordult, mert Fiir- 
tössynek csupán egyetlen nővére vo lt, a 
ki mostoha viszonyok közé kerülvén, egye
düli reményét Öcscse házasságába helyezé.

Az ismeretség, vagyis inkább az el
jegyzés napja óta semmi lényeges változás 
nem történt szerelmeseink élettörténetében.

Mind a kettő boldog volt, és forró 
vágygyal lesték az összekelés napját.

Nehány nappal az összekelés előtt ! 
Sóskutyné következő levelet irt férjének:

„Kedves Gyuszikám! Aggodalmaid alapta' 
lanok. Igaz, hogy Gejza kissé gyermekies, de ko' 
rát kell tekintetbe venni és azon körülményt) 
hogy mint egyetlen fiú a gazdag szülök által kissé 
el volt kényeztetve. Ez azonban el fog múlni, ha 
a mi kedves, szellemdús és okos Amáliánk veszi 
kezébe a kormányt. A vagyonra nézve szintén 
nem kell nyugtalankodnunk , mert a derék gyám 
tetőtől talpig becsületes ember. Nekünk nincs 
többre szükségünk, mint száz forintra az eskü- 
vésre. Málcsikánk , a mint tudod, mindennel el 
van látva, a mi a kiházasitásra szükséges, az eskü
vő után pedig Gejza azonnal kap nehány ezer fo
rintot , hogy külföldre utazhassanak. Ezt a cse
kélységet remélem nem fogod megtagadni egyet
len gyermekedtől, kiért annyit áldoztál a mig 
czélját érte. Az esküvő után én azonnal haza me
gyek , hogy gazdaságunkat kissé rendbe szedjem 
és öreg napjainkat együtt nyugodtan, boldogan 
tölthessük. Az esküvő e hó 25-ikén történik, a 
midőn is, remélem, nem fogsz hiányozni, hogy 
gyermekünket megáldjad.

Hitvesed
Zsuzsánna.“

?
Sajátságos! Epén midőn Sóskutyné e 

fontos levelet irta, Fürtössy Gejza szintén 
majdnem hasonló tartalmú levelet irt nő
vérének. A levél igy hangzik:

„Kedves Stellám ! Közel vagyok végczélom" 
hoz. Csak egy hét még, és mi véget vetünk kelle
metlen zaklatásainknak. Elmegyünk Málcsikám 
jószágára; egészen divat szerint rendezzük be az 
ős palotát, melynek egyik osztályát egészen ren
delkezésedre bizzuk. Utoljára még egy kérésem 
van hozzád. Tudom ugyan, hogy viszonyaid rend
kívül ziláltak, mióta férjed hűtlenül elhagyott és 
majdnem anyagi szükséggel küzdesz ; de hiában 
a boldog jövőért neked is kell áldoznod, nehogy j 
tervünk , reményünk dugába dőljön. Két száz fo- j 
rintra okvetlenül szükségem van , hogy az esküvő 
utánig a külszíni fel bírjam tartani. Gyámom, a 
ki ellene van házasságomnak, egyetlen egy garast 
sem ad, minthogy csekély vagyonom , a mi még 
fenmaradt, úgyis túl van terhelve. Kövess el min
dent, hogy a kért összeget megszerezd, ha máské-

pen nem, tedd zálogba ékszereidet. A kamat gaz
dag lesz.

Szerető testvéred 
Gejza.“

E levélből világosan kitűnik, hogy a 
könyelmü, gyermekies Fürtössy számítani 
is tudott, habár nem igen jól.

A  csalódás azonban még sokkal gya
korlatibb embereknél is megtörténik, mint 
egy könnyelmű, huszonkét éves fiatal em
bernél, a ki korán magára hagyatott, azon 
erkölcsi kellékek nélkül, melyek veze
tőkul szolgálhatnának.

Hisz ott van a politikus Sóskutyné, 
a ki bölcsészeti elvek szerint szokott eljár
ni a legcsekélyebb ügyekben is , mily szé
pen csalódott.

A kölcsönös csalódás azonban eddig- 
elé még nem érezteté hatását. Hisz most 
még az eszményiség szolgált szövétnekül 
a boldogság honába. A várva várt nap 
megérkezett és vele a reméllett összegek, 
valamint a kedves vendégek is.

Fürtössy Stella minden erejét fel
használta, hogy a kért államkölcsönt meg
szerezze, és dicséretére válik pénzügyi jár
tasságának , hogy fáradságai nem történ
tek hiában.

A templom íves boltozatja még visz- 
hangzott a „holtomiglan, holtodiglan“ üd
vöt Ígérő szavaktól, midőn a boldog há
zaspár, bűcsiít mondva az öröm szüléknek, 
Stella nagysám kíséretében kényelmes cou- 
péba vágta magát és a bécsi „Hőtel Wan- 
delig“ , nem is gondoltak a világ prózai- 
ságára.

A szobapinezér, mintha csak sejtette 
volna, hogy uj házaspárt van szerencséje 
üdvözölni, a legelegánsabb első emeleti 
három szobát nyitotta ki, és a nélkül hogy 
a parancsot bevárta volna, a legizletesebb 
reggelivel kedveskedett uj vendégeinek.

Hy men atyus gyönyörködhetett gyer
mekeinek jó étvágyában, a miből a böl
csészek bizonyára boldog házasságot kö
vetkeztettek volna.

Nekünk azonban kevés dolgunk a 
bölcsészettel és igy nem következtetünk 
semmit, hanem figyelemmel kisérjük a té- 

I nyékét.
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— Meddig1 maradunk itt, kedves an
gyalom? kérdé gyöngéd hangon Fürtössy.

— Az tőled függ, szivem, nekem nincs 
akaratom, —■ viszonzá Amália.

— Én azt hiszem, hogy egy hét elég 
lesz, aztán kimegyünk a jószágodra. Re
mélem , hogy addig a kastély rendben 
lesz.

— Én meg azt véltem, hogy a te jó 
szágodra megyünk, mert az én kicsi birto
komon nagyon is szerény a lakás, és így  
neked nem felelne meg.

Fürtössy Stella mintha a hetedik ég
ből pottyant volna le. Szemeit Gejzára me= 
reszté, mintegy felvilágosítást kérendő. 
Gejza azonban nem jött zavarba, hanem 
egész nyugodtan mondád

— Minthogy nekem nincs birtokom, 
következésképen kastélyom sincs; és igy 
már csak a te jószágodra megyünk. Ha az 
egyiken nincs megfelelő lakás, elmegyünk 
a másikra. Nemde, édesem, neked több jó
szágod van ?

— Fájdalom, egynél nincs több, és 
ez is csak olyan, hogy gombostűpénzt is 
alig jövedelmez.

— Hisz akkor ti engem megcsal
tatok !

— Uram! Ne ily hangon, ha szabad 
kérnem. Én az ily hanghoz nem vagyok 
hozzászokva.

— Nem? no majd hozzá szoktatom én.
E szavakat Amália már nem hallotta,

mert a durva megtámadás után a másik 
szobába ment és zokogva sirt.

Arról még csak álmodni sem mert 
volna, hogy a mézeshetek első hajnalsu
gara ilyeténképen üdvözölje.

Az eszményiség zománczát a rideg 
való első érintése kegyetlenül letörülte.

Ébredezni kezdett, de fájdalom későn.
Most minden gondolata a körül for

gott, miként menekülhetne azon embertől, 
a kitől irtóztatóan félni kezdett.

Fürtössy nejét a másik szobába kö
vette.

— Asszonyom, mondá színlelt nyu
godtsággal, legyünk őszinték. Miben áll 
a kegyed vagyona?

— Nem tudom.

— Nem tudom ? furcsa. Hát ki tudja, 
ha ön nem ?

— Atyámnál nem voltam számtartó 
és ezentúl sem akarok lenni.

— Igen? L ass an a testtel. Ez a hang 
csak megfelelő vagyonhoz illik, és ha ön
nek nincs vagyona, minek nyúlt a szem
fényvesztéshez ?

— Nem követelek öntől uram gyön
gédséget , de kíméletet mindenesetre sza
bad kérni, és remélem, hogy ön elég lova- 
gias lesz a védtelen nőt nem sérteni.

— E j! mit nekem az ön érzékenysége. 
Hozott-e magával úti költséget? mert én 
nem hoztam. Amália kivette tározóját és 
odadobta Fürtössynek.

Fürtössy a tárczával eltávozott, de a 
midőn látta, hogy nem tartalmaz többet 
huszonöt osztrák értékű forintnál és egy  
porosz tallérnál, Stellával együtt dühösen 
visszafutott Amáliához.

A most következett jelenetet részle
tezni nem feladatom, legfelebb azon részét, 
mely igy hangzik : Ha ön, asszonyom, 
azonnal nem ir vissza szüleinek, hogy tüs
tént küldjenek nehány száz forintot a min
dennapi költségek fedezésére, rögtön elvá
lunk, és málháit, ruháit, ékszereit lefogla
lom azon költségek fejébe, melyeket az 
önök csalása nekem okozott.

— És nekem, fejezé be madame Stel
la de Fürtössy.

Amália mindent megígért, csakhogy 
szabadulhasson, de a két végrehajtó nem 
elégedett meg az Ígérettel, hanem tettet kö
vetelt.

Amália türelemmmel rendelé alá ma
gát sorsának.

Fürtössy toll alá mondta a sajátságos 
levelet, és midőn megvolt, bepecsételte és 
maga vitte a postára.

Stella szintén részt von az expedi- 
tióban.

Távollétökben Amáliának elég ideje 
volt gondolkozni szomorú sorsa felől.

A forró könyekben a gondolatok is 
megfultak.

Végre az öntudat büszkesége feléb
redt benne és tettre készteté.

Magához rendelte a vendéglőst és
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minden tartózkodás nélkül felfedezte előtte 
helyzetét, oly kérelemmel, hogy nehánjr 
darab ékszerre adjon neki útiköltséget, 
mit postafordultával köszönettel vissza fog 
küldeni.

A vendéglős elég előzékeny volt arra, 
hogy egy nő kérését ily körülmények kö
zött teljesítse, sőt még azt is megígérte, 
hogy holnap reggel saját fogátján küldi a 
vaspályához.

Amália nyugodtan érezte magát, úgy 
bogy mire Fürtössyék visszaérkeztek, már 
olvasott.

Hogy vajon élvezte-e az olvasmány 
szellemét? nem tartozik a dologra.

A tudat, hogy meg fog szabadulni, 
még arra is elég erőt adott neki, hogy az 
éjt egy fedél alatt töltse azon emberrel, a 
ki nemcsak szerencsétlenné tette, de meg
ölte benne a hitet, a reményt, a férfi nem 
iránti becsülését.

Hosszú egy éj volt ez rá nézve.
Mily egészen más színben látta ő azt 

akkor, midőn még az ábránd szárnyain 
repült a jövő titokteljes homályába.

Az idő lassú fotyása még a siralom
házban is véget ér, és igy ezen kinteljes 
éjszaka sem tarthatott örökké.

A nap mosolyogva üdvözlé a szenve
dőt, mintegy vigaszt intve a redőzött ab= 
lakhasábokon keresztül.

Örömest felkelt volna már, hogy 
sietve távozzék e pokol színhelyéről, de

Stella mély álma tiltakozott ily merénylet 
ellen.

Amália annyival inkább figyelembe 
vette a tiltakozást, nehogy gyanút ébresz- 
szen.

A derék vendéglős azonban, a ki nem 
feledkezett meg védenczéről, ürügyet ta
lált, hogy a férjet szobájából eltávolítsa.

Ugyanis egész udvariassággal beje- 
lenteté magát Fürtössynél, azon kérdéssel, 
vajon nem méltóztatnék-e részt venni azon 
katonai ünnepélyben, mely ma reggel ki- 
lencz órakor a práterben lesz.

Fiirtössy kapott a vendéglős előzé
kenységén, és Stellával együtt sietett a je 
lölt helyre.

Mire Fürtössyék bérkocsija az ünne
pély színhelyére ért, a bécs-pesti vonat 
mozdonyából erősen hömpölyögtek a gőz- 
fellegek, és Amália mentve volt.

*
sf; *

Nehány hét elteltével fris egészségben 
találjuk Amália kisasszonyt falusi laká
sukon.

Most is Tornaváryval beszélget, de 
nem eszményi dologról, hanem a kor rom
lottságáról, melyet ő azonban áld, mert 
általa gyógyult, ki ábrándkórságából.

A véletlen engem is odavezetett tár
saságukba, és midőn azt kérdem Amália 
nagysámtól, miként gondolkodik a mézes
hetekről ? azt felelte, hogy a nyelvészek 
rendesen rósz philosophok.

RÓZSAÁGI ANTAL.

A N T A R A  É L E T É - B Ő L . )
VII.

Járom a pusztát évadján az éjnek,*)
Hült parazsán a sivatag tenyérnek,
Oldalomon függ kardom, rajta kívül,
Lllenim ellen, senki segítségül:
Mégis az oly hőst kerüld puszták vadja,
Kit ki nem állasz ha kardját ragadja!
Jöszte velem bár, lásd kiket levágok.
Nézd a madár-rajt, mely sietve károg ;
Lásd, hogy elárvult Kháled földje szintén, 
Dsída hasonlón, alighogy legyintém :

*) magyar — s a Duna, Tisza közt máig is
hallható kifejezés ily e'rtelemben : naqti be i az éjszakában, 
éjnek idején.

Romba’ hever rég kunyhó, cserény, lakház, 
S a düledék közt tigris tenyész, tanyáz.
. . . Messze van innét az égő két szem, 
Mely nyilait rám szórta közelében ;
Messze kivel még a halál is gyönyör,
A ki után itt vágy epeszt és gyötör:
Ott Sza’da völgyén! Légy áldva béreztető, 
Felleg öleljen, lenn harmatos mező ! 
Mennyi vidám éj viradt egykor ottan 
Bútalanul tölt zajos vigalomban,
Körbe került a bornak habzó kelyhe, 
Serkedezett csak ifjú korunk pelyhe. . . 
Nem, soha el nem felejtlek mig élek,
Még ha halálom jön is rád eszmélek.
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Sír az esti szellő őszi alkonyaikor ,
Enyhül a beteg szív s újra éled attól;
Itt körültem is leng, hírt hoz a vidékről,
Hol viszály dühöng, dúl s a rokon testvért öl. 
Gondja nincs reám már egynek is közülök, 
Árva bujdosásom birs földjén ledülök ; 
Bánatos sóhajtás gyilkol és epeszt el,
Mint a harczi mént a véreresztö kengyel. 
Tűrve tűröm ezt is, csak hasonlít ahhoz, 
Többet a minél rám a jövő se’ halmoz!

IX.

Könyeim! ha néha-néha 
Könnyült bajom általatok,

Szívem lángoló tüzére
Most ez egyBzer omoljatok !

Isten csudája, hogy szívem 
Azt az elválást kibírta,

Hogy élni tud számkivetve,
Fájdalomtól elborítva.

Mennyiszer vevém el élét,
Hányszor fogtam fel a csapást,

Szegény kardom csorba éle
Kikért tevéd ?! — mostan te lásd.

Hogy becsültek, hogy mutatták 
Milyen kedves vagyok nekik,

Nyelve tövén gyűrte vissza 
Mindenik a gyülöletit.

Csatáikon vezér valék,
S olyba vettek béke-hosszant,

Mint ha egy rabszolgájuknak 
Körme ujjáról lepottyant.

Mért is estem szerelembe,
Azért lettem oly gyülöltté,

Harczi kedvem, kitartásom 
Mi volt, egyik sem az többé.

Igaz biró a jó Isten,
Fájdalmimat hozzá viszem, 

Templomának küszöbétől
Nem üz ö el, tudom, hiszem !

Addig tűrök, mig ez a kin,
Szerelmemnek tüze, lángja 

Vagy eléget, semmivé tesz,
Vagy kialszik utoljára!

VIII. Addig sírok, mig a szemem
Könnyem helyett vérem ontja,

Hogy a párjaveszett galamb 
Hozzám képest fészkit hordja!

De én tőlem s az Istentől
Akkor is úgy légy megáldva,

A hogy csak magad kívánod 
Vitéz Málek szép leánya!

Hiszem, te is megemlékszel 
Még felőlem édes népem,

Majd ha harczra száguldanak 
Hü gyermekid harczi ménen.

Es te, Málek szép leánya,
Te is gondolj majd a hősre,

Majd ha kezét lábát eszi 
Féltiben sok gyáva, dőre!

X.

Atkoztam a sorsot, mit se nyertem véle,
Bujdosást cseréltem nyugalom helyébe.
Biztatott a holnap s ím ! a bő ígéret 
Osztövér reménynyé, hitvány semmivé lett.
Hü rokonság kapcsa skorpió köröm lett,
A kit óva védtem, rám dohogva förmedt.
Hősi sarj valék, ha kopja, kard csörömpölt,
Rab Zebiba fattya béke, lágy pöhöly közt.
Hogy ha nem szerettem, ezt se tűrtem volna, 
Rókáktól oroszlány nem fél a pagonyba.
— Jaj de messze volt az a kit én szerettem 
S a ki rám agyargott, az mind oly közelben! 
Bárcsak egyszer láttad volna Málek lánya,
Mint omolt keserves könyeimnek árja!
Jaj de mintha épen az égen lakoznál,
Nem érhetlek én el fen a csillagoknál!
. . . Eh miért? . . dehogy nem, hogyha|úgy akarja, 
Kegyelméből ezt is megadhatja Allah!
Irigyem levágom, le mind egy tallóra:
Hüvelyből ki kardom, magam fel a lóra!

XI.

Öcsém Sejbúb! láthatod, ha van szemed,
Mi bánt, epeszt Abla miatt engemet; 
Láthatod, mily árva szivem nélküle, 
Könyeimtől bánatom nem könnyűié.
Nem biz az, sőt egyre árad, egyre nő,
Mint a tenger, mint a távol hegytető.
— Menj, keresd fel Abla törzse táborát,
És beszéld el néki azt mi engem bánt; 
Eredj, Irák síkjain tán felleled 
S jöjj hamar, ha jót igér a felelet:
Én meg addig böjtölök és búsulok 
Még tetöled ő felőle hírt tudok!

SZILÁDY ÁRON.
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C S E T A T Y E  B O L L
(Hátszegvidéki naplómból.)

— A barlang előtt. A föld alatt. Elöli, a rabló. Vezetők.
Az ifjúság kútja.

Egy kis térre értünk.
Hátunk mögött a kanyargó völgy, roppant 

hegy keretével; szemben vélünk két sziklahegy. 
„A Csetatye Boli“ hangzott kísérőink ajkairól.

Mintha két gigász fő bámulna reánk a föld 
fölött; s mintha félve emelkednének ki a föld alól, 
hova őket Zeus haragja sujtá le, mint pártos va- 
zallokat; két aggfő, fakó arczulatávai, kacskarin- 
gós redökkel, hasadásokkal födve. Mig a tetőn 
úgy megingott egy-egy tincs bokor, vagy törpe fa.

Szózatos havasi patak csörgött előttünk el, 
melynek két partját magas támaszos palló köti 
egybe. Mi áthaladva azon, darabig fölebb-folebb 
mentünk a leszakadott hegykövek között, anélkül, 
hogy bármi üreget láttam volna,

— Hol a barlang? szóltam, kevéssé meg
állva. Le nem kaphattam tekintetem a fölmeredő 
sziklatömbről.

— Itt van! volt a válasz, s mintha megkö
vültek volna lábaim, álltam meg egy helyben, a 
nélkül, hogy szó jöhetett volna ajkaimra. Megle
pett a látvány mely elém tárult. „A barlang“, szól
tak, lábam alá mutatva.

Lenéztem. Előttem állott a roppant nyílás, 
mintegy rémállat ijesztő tátott szája, mire az őser
dőkben bukkan a savannák embere. Még fogait is 
véltem látni, lefüggő sziklaoszlopok képében.

A nyílás, mely eddig alattunk volt, lehalad
va csodás nagy ivó töbörült felénk, mint nagy 
egyház magos boltozata, mely bár nem vala mes- 
terileg körítve, mégis meg volt benne az arány. Még 
belseje is elveszté ijesztő kinézését, s önkényte
lenül nyúltam kalapomhoz midőn beléptem. Ihlet 
fogott el a titokzatos bel homály előtt, melyből 
oly andalítón hangzott ki valami zöngő lágy hang
zavar, gyakori csöngés riasztva közbe, miként 
szentegyházban véltem lenni; az orgona hangjai 
szűrődnek át a nagy űrön, s az oltár csöngetyüje 
szól az áhítattal meghajló pap előtt, ki mysticus 
hangon mondja el imáját, s csak végszavait vehet
jük ki tisztán : „Nagy vagy én uram, Istenem!..,"

A merengő sejtelem, melylyel beléptem, to
vábbra is megmaradt s valósult.Egy roppant egyház 
hajója ez; a két oldalon a nagy, természetes karzat, 
s a colossalis oszlopok, melyek fönntartani látsza
nak az egész hegyet. Némelyike a földből nőtt 
ki a nélkül, hogy a boltozatig érne ; a másik onnan 
függ le, s nem bír talappal. . .  Hanem azért meg
áll, talán örök időktől fogva.

Az öbölben pásztor gyermekek játsztak a

homokos aljon, mig a kérődző állatok nyugodtan 
heverésztek a forró nap elől bujt helyen. Kiáltá- 
iásunkra mintegy hat fiú termett elénk a sötétből, kik 
vezetőkül ajánlkozva, összekötött szurkos fenyő 
hasábokat gyújtottak meg, s haladtak előttünk.

Először a baloldali karzatra mentünk föl, 
melyre két lajtorja vezet. Fölérve, a baloldalon 
számos üreg lett világos, melyek keresztül kasul 
látszanak átfutni a hegyet. Keskeny földtalapon 
haladtunk előbb, párszor lehajolva, hogy a kisebb 
boltivek alatt átbújhassunk. Az itteni oldalon 
nem látszott semmi szikladarab; az egész palane- 
mü földdel volt bevonva, ezer meg ezer különbfé
le nevekkel tele írva, utazóktól, Európa majd min
den országából; egymás mellett s egymás fölött.

Egyszerre világosságot, majd lángot láttunk 
a föld alól előrohanni, fényt vetve a rejtelmes öb- 
lözetekbe. Kíváncsian hajlánk elé s láttunk me
gint szövétnekes embereket, kik a tüzes hasábo
kat föltartva, majd le és fölcsapva, szaladgáltak a 
patakon keresztül, mint alvilági gnómok, — el
törpülve a mélységben.

Most egy kis leány, szétcsapva szikrázó fák
lyáját, egy elég tágas hézagba mutata, mondván : 
„kápolna.“

Valóban épen olyan. Ott van előttünk az ol
tár, a félvájott fülkék, és újra a hajló és egyenest 
álló oszlopok. A barlang folyója épen alatta su
hanva el, olyan jól hangzik fölszálló dalos nesze, 
— átsikolva a rovátkos köveken — mint orgona 
zümmögő hangjai. A kép teljéhez csupán az em
beri diszitmény hibázik, fölékesitni e kápolnát, 
melyen csakis a természet keze munkált; most 
mondom e szót „csakis“, mert az oltár nem más, 
mint olyan alakú kőtömb.

Mondják hogy a törökök elől elbújt föld
népe itt hallgatá a vallás igéit.

Eddig tett utunkon visszatérve, a jobboldali 
karzatot mentünk megnézni, melyre már könnyeb
ben lehetett följutni, hai’ántékosan vezetve föl. Itt 
pár helyütt kéményalakú függőleges kerek nyílá
sok látszottak a hegytetőre vezetni, —• de a mely 
utat, azon ki, ritka ember tenné meg. Aztán a ké
mények szája sem ismeretes, bár egy felülről be
dobott kő itt esett alá. E helyt menekült ki egy
szer Boli.

E barlang, mely nevét egy Boli nevezetű 
rablótól vette, már a nemzeti fejdelmek alatt, de 
előttük is, ismeretes volt, mint oly rejtek hely, 
hova az úgynevezett „szabad zsákmányosok“ von
ták meg magokat a büntetés elöl.

Valamelyik Bátori alatt tartózkodott benne az 
a Boli, kiről „az ö várának“ nevezik. A fejdelmek 
békén nézték az agg martalócz tetteit, mint melyek-
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kel nem a környék népét, hanem a kóbor török 
és tatár csapatokat sujtá.

A portyázó clöcsapatok félve emliték e ne
vet, mely oly gyakran volt romlásukra, elő-elöro- 
hanva a jól ismert havasok közül, embert levág
va, prédát szerezve; s ha üldözni kezdték, oly 
nyomtalanul tűnt el, hogy nem birtak reá találni, 
csakis akkor, ha egy egy hegy torokba csalhatta 
őket, hol rájok zuditott kövekkel törette össze.

Megpróbálták saját vaczkábanjs fölkeresni 
a medvét, s körülfogták Boli-várát. 0  védte ma
gát egy darabig, azután a barlang belsejébe vonult, 
s mig serge, mint evet, gyorsan széledt el a jól is
mert üregekbe: a tatár lovasok babonás rémü
lettel haladtak belebb, a hol senkit sem találtak, 
csak egy hasonlithatlan nagy sziklába vájt csodás 
helyet s holmi étel-ital maradványt, a mit a rab
lók ott feledtek, vagy elvinni nem tudtak.

Boli pedig egész seregével az előbb neve
zett kürtőkön,melyek egyedül előtte valának tudva, 
— kijutott a szabad légre, s csak a borongós éj
szakán kúszott a vizsga kém, kígyóként, a nyilás 
felé, melynek belsejében ropogó füzeknél még 
fönnült pár szögletes fejű alak, mig a többiek, a 
fáradságtól elterülve, mélyen horkoltak.

Rezzenve minden neszre, bólintgattak a bel
ső őrök, mig végre ropogásnemü zaj tévé őket, fi
gyelmessé , mely fölöttük hangzott. Ott pedig 
Boli harezosai hengergették a nyilás felé a száz- 
mázsás köveket. A nagyobb bokrok recsegtek 
alatta.

A kő a hegyéire érve s onnan meglökve na
gyot ugrott, hogy a barlang előtt magasuló talpra 
esett; — onnan hömpölygőit le a barlang szája 
elé, félig betemetve. Ezt követte a második és 
harmadik, — hogy negyedóra múltán a legna
gyobb erő sem mozdíthatta volna el többé.

Benn kábultan szaladt föl s alá a megszo
rult sereg, fölverve a külzsibajtól, mely néha az 
omló kövektől raenydörgés hangjához hasonlitott 
s tizszer nagyobbodott a viszhang által.

Csak egy reményök maradt még; — a pa
tak medrén vonulni ki. De alig értek a vizka- 
nyarulathoz, midőn roppant lángot hajtott eléjük 
a szél, nehéz kén- és szurok vegyületü füsttel, 
a melynek fullasztó ereje elől vakultan nyarga- 
lásztak szerte a szabadon bocsátott lovak.

Napokig égett a tűz a patak nyilatánái, — 
hónapokig hevertek a szikla darabok a barlang 
előtt, a nélkül hogy a kétségbeesettek kimenekül
hettek volna.

Gyöngült a fegyvercsörgés, ménnyerités, ha- 
lálsohaj, végre elhalt. Evek múltán is találtak 
.egy-egy csontvázat a legszűkebb hasadások kö
zött, a rejlett tömkelegben, hová végerővel ván
szorogtak a tatárok, s odavesztek.

Ezt Boli tette.
Elhalt a martalócz, de utódai most is él

nek, jámbor pásztorok képében, kik különös jo
got alkotnak e helyhez. Kalap levéve bátorkodtak 
figyelmeztetni jó előre, hogy megmutogatták az 
„ö barlangjokat“, — mire természetesen adomány 
következett.

Közönséges, értelem nélküli alakok, kiknek 
egyike nagy titkosan megsúgta, hogy hajdan a 
hegytetőn volt egy olyan kút, melynek vizétől az 
agg megifjodott.

— Hanem aztán oly emberek jöttek ide, 
kiknek a „Duranye Zeu“ nem akarta megnyujta- 
ni éltöket, gonoszok lévén. A kút vize egyszer 
elapadt, — nem is tölt meg mai napig sem.

A patak folyása szépen vezetett kifelé, csak 
hogy vizében kellett gázolni. A barlang belseje 
inkább háromszögletű, mert más irányban csak 
kissé vájódott ki. Hanem azért megvan e csodás 
labirinth, egymásba futó apró alagutak mindenütt, 
— minden rendetlen öszhangzásban, mely a ter
mészet müveit oly bámultakká teszi.

A szövétnek halványabb világot vetett; kül- 
fény látszott előttünk, — a patak kacskaringós 
folyásából egyszerre balra csap. Itt a másik nyilás, 
künn vagyunk.

NEMES ALBERT.

J»
I R O D A L O M .

I. Napoleon Szent-Ilona szigetén. (Thiers
M. A. után francziából fordítva. Pest, 1864. Kiad
ja Ráth Mór.) — Nagy hiány az irodalmunkban, 
hogy azon legjelesb történelmi munkák közül, 
melyek mintegy körutat téve Európában majd 
minden miveit nyelvre le vannak fordítva, alig 
bírunk egy párt nyelvünkön. Hogy többet ne em
lítsünk: Guizottól alig valamit, Thierstól pedig 
épen semmit sem olvashatni magyarul. Epen azért 
üdvözöljük a nagy történetiró egyik kitünőbb 
munkájának e kicsiny, de önálló töredékét is, 
melyben oly mesterien rajzolja Napóleont Szent- 
Ilona szigetén. Ä fordítás hagy ugyan kívánni va

lókat, de élvezhető. Ajánljuk olvasóink figyelmé
be s kóstolóban im itt egy pár érdekes töredék. 
Egyik, Napoleon Ítélete néhány könyvről, melye
ket magányában kiváló gyönyörrel olvasott; má
sik, utolsó napjainak rajza. „Napoleon szépérzéke 
— mond Thiers — az emberi szellem remekeit 
gyönyörrel izlelgeté. Este, kissé ritkábban beszél
vén élete eseményeiről, beszélt olvasmányairól, és 
némelykor minden idökbeli nagy Írókból olvasott 
föl részleteket barátainak, magas és biztos értel
miség nyomatékával. — Gyakran olvasta a szent- 
irást, melynek nagysága meghatotta lángelméjét; 
de Hómért a hajdankor minden egyéb halhatlanai 
fölött kedvelte. Nagynak és igaznak találta ö t; az 
ellentétben, melyet az Iliás személyeinek gyöngéd,
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nemes, néha magasztos érzelmei egész a durvasá
gig egyszerű erkölcseikkel szemben képeztek, 
gyönyörködni látszék, és megjegvzé, hogy az em
berre dobott öltözék keveset nyom, föltéve hogy 
az ember valódi ember, minden időben és minden 
országban. S a mi még ezenkívül gyönyörködteté 
Homérban, az a nagyság a teljes igazsággal egye
temben. — Homér, mondá, látott, cselekedett. Vir
gil ellenkezőleg, ez egy kollégiumi rector, ki mit 
se látott, mit se cselekedett. — Ezen Virgil iránti 
szigor onnan jött, mert nem értvén annyira latinul, 
hogy Ausonia költőjének gyönyörű nyelvét becsül
hette volna, csupán a képletek igazsága és felsé
ge iránt birt érzékkel, a mi csekélyebb Virgilnél, 
mint Homérnál. A mai írók közt a drámaszerzők- 
nek adta az elsőséget. Nem szereié a bizonytalan 
münemeket, se a komikum vegyülékét a tragi
kummal. 0  megveté azt, a mit mi drámának neve
zünk, és azt mondá, hogy ez a szobaleányok tragé
diája. Dicséré a nagyságot Corneilleben, az érzel
mek ékesszólását Racineban, és a komikai mély
séget Moliéreben; Voltairet mint drámaírót nem 
sokra becsülte, egyébkint bámulván őt mint pró
za irót alapra és alakra nézve. A kellem iránt érzé
keny, de mindenkor tevőleges lévén, végtelen kéj
jel olvasá Sévigné asszonyt, megjegyezvén mind- 
azáltal, hogy miután gyönyörrel végig olvasta, 
nem maradt belőle semmi. A történetírást Fran- 
cziaországban középszerűnek találta, kivevén az 
emlékiratokat, és ez elmaradást az ügyek ismeret
lenségének tulajdonitá melyben az írókat élni ha- 
gyák. Önként ereszkedett e tan nehézségeibe, me
lyet ö maga is gyakorolt, s Francziaország törté
netére vonatkozólag felkiálta : Itt nincs közép, itt 
vagy két kötet-, vagy százra van szükség.“

Utolsó napjainak rajza a következő : „Ápri
lis vége elérkezett, s a betegség perczröl perezre 
fenyegetőbb és fájdalmasabb lön. A görcs, hányás, 
láz, égető szomj nem szűntek meg. Napoleon időn
ként pár csöpp fris vizet ivott, melyet a Diana 
béreztövén találtak, azon környéken, ímvá lakását 
építtetni óhajtotta; s e viztől kissé enyhültnek ér- 
zé magát. — Óhajtom — mondá — hogy a Szajna 
partján temessenek el, ha ez valaha lehetségessé 
válik, vagy pedig Ajaccioban családom birtokán, 
vagy pedig, ha a fogságot holttestemre is kiterjesz
tik, azon forrás alatt, mely nekem némi enyhülést 
szerzett. — Könyezve ígérték ezt meg neki, mert 
nem titkolhatták már előtte állapotát, melyet ma
ga oly jól felismert. Önök — szóla körülálló bará
taihoz — nem sokára visszatérnek Európába. Di
csőségteljesen fognak oda visszatérni, s nemes 
hűségük becsületével. Önök ott tiszteltek és sze
rencsések lesznek. Én fölkeresni megyek Kiébert, 
Desaixt, Lannest, Massenát, Bessiérest, Durocot, 
Neyt. Ok elémbe jövendenek . . .  az emberi dicső- 
ség^mámorát még egyszer fogjuk érezni. . . Be
szélni fogunk tetteinkről, elbeszélgetünk szak
mánkról, Frigyessel, Turennenel, Condéval, Cae- 
sárral, Hannibállal... Aztán kis szünet után saját

ságos mosolylyal tévé hozzá: — Ha ugyan ott 
fönn, mint ide lenn, nem félnek annyi katonát együtt 
látni. E könnyed csevegés, ezen ünnepélyes sza
vak közé vegyítve, minden jelenlevőt mélyen 
meghatott. Május elsején a haldoklás jelentkezni 
látszott, s a szenvedések csaknem szakadatlanok
ká váltak. 2-kán és 3-kán úgy látszott, hogy a láz 
fölemészti s az erős görcsök prédája lesz. Mihelyt 
a fájdalom kissé felhagyott, szelleme ragyogó su
garakat szórt s ugyanannyi derültséget mint nyu
godtságot tanúsított. Egy ilyen kis szünet alatt, 
első és második álom czimmel, jegyzeteket monda 
tollba a fölött, miképen kell Francziaországot el
lenséges megszállás esetében megvédni. Május 3- 
dikán a hagymáz kezdődött és szakadozott szavai 
közül e szavakat értették meg: „fiam... a hads 
sereg. . .  Desaix.. . — Azt mondta volna az ember, 
hogy a Desaix által visszanyert marengói ütköze
tet szemléli felizgatott képzelete utoljára; 4 kén 
a halálharcz szakadatlanul tartott, s a nemes hős 
iszonyú kínokat látszott kiállani. Az idő förtelmes 
volt, mert ez volt a rósz évszak ideje Szent-Ilo
nán. A dühöngő szélvész és zápor a közelebb ül
tetett fákat gyökerestül kitépte. Végre 5-kén nem 
kétkedtek, hogy e rendkívüli élet utolsó napja el
érkezett. Napoleon szolgái, ágya körül térdelve, 
lesték élte utolsó fellobbanásait. E fellobbanások, 
fájdalom, kegyetlen szenvedésekre mutattak. Az 
angol tisztek, künn állva, tiszteletteljes érdekelt
séggel hallgatták a szolgák tudósításait a halál- 
küzdelem növekedéséről. A nap vége felé, a fáj
dalom az élettel együtt hanyatlani kezdvén, a hi
degülés átalánossá lévén, a halál diadalmaskodni 
látszék dicsőséges áldozatán. E napon az idő le
csöndesült és kitisztult. Öt óra negyvenöt perez 
felé, ép azon perezben, midőn a nap fényhullámok 
közt lenyugodott, és midőn az angol ágyú a visz- 
szavonulót dörögte, a haldoklóra ügyelő számos 
tanú észrevevé, hogy többé nem lélekzik, és fel- 
kiáltának, hogy meg van halva. Tiszteletteljes 
csókokkal halmozák el kezeit, és Marchand, ki 
Szent-Ilonába magával hozta azon köpenyt, me
lyet az első konzul Marengonál viselt, azzal testét 
befödé, csupán nemes fejét hagyván födetlenül.

A halálharcz vonaglásait, melyek szemlélése 
mindig oly kinos, méltóságteljes nyugalom kö
vette. Ezen oly ritkaszép alak, visszanyervén fia
talkori soványságát, és a marengói köpenynyel 
borítva, minden nézőjének Bonaparte tábornokot 
tüntette föl egész dicsőségében.

A kormányzó, a franczia biztos e látványon 
szemeiket legeltetni óhajták, és ezen, éltében 
és halálában egyaránt rendkívüli halott előtt azon 
tiszteletet tanusiták, mely őt megillette.

Napoleon a lefolyt 6 év alatt azon félelemért 
szenvedett, melyet a világnak okozott; s azok kik 
letartóztatásával megvoltak bizva, több kevesebb 
kegyetlenséggel engedtek ezen félelemnek (mert 
a félelem kegyetlen) a szerint a mint többé vagy 
kevésbbé távol állottak áldozatukhoz. A szolgá
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latbeli tisztek, közelről látván öt, nem nyomhattak 
el némi rokonszenvet iránta, s könyitették lán- 
czait, a hol módjukban állott. Sir Hudson Lowe, 
ki közvetlenül nem látta, szigorú volt, némelykor 
üldözte bizalmatlanságból és ellenszenvből; s 
gyakran mégis ellágyult a fogoly szenvedéseinek 
hallásán. Két ezer mértföldnyi távolságra innét, 
Bathurst lord, áldozata szenvedéseiből épen sem
mit sem látván, s Európa szenvedélye által egé
szen el lévén fogúivá, könyörtelennek mutatta 
magát. így tehát szomorú örökséget hagyott ha
zájának, mert ha az igazság azt mondja, hogy volt 
joguk Napóleont őrizni, úgy azt is mondja, hogy 
nem állott jogukban őt kínozni és megalázni.

Napoleon utasításai szerint holtteste felbon- 
czoltatott, s ebből kitűnt, hogy halálának főoka 
gyomorrák volt. A kissé megdagadt máj arra mu
tatott, hogy az égalj némi befolyással volt állapo
tára, de kevésbbé döntöleg. Annyi elvitázhatlan, 
hogy a bánat, az elrejtett kétségbeesés s főleg a 
mozgalom hiánya mozdíták elő a betegség fejlő
dését, s halálát meghatározhatlan számú évekkel 
siettették.

A test szemlélése alkalmával kitűnt, hogy 
több sebe volt, nehány könnyű és három kemé
nyebb. E három közül egyik a fején volt, másik a 
balkéz gyűrűs ujjún, a harmadik balczombján; ez 
utóbbi igen mély s egy szuronydöféstöl szárma
zott, melyet Toulon ostrománál kapott.

Ez az egyedüli, melynek eredete történeti
leg megalapítható. A hulla szabatos leírása és a 
vett mérték szerint Napoleon (franczia mérték sze
rint) öt láb két hüvelyk magas volt; teste igen 
arányos minden részében; lába és keze feltünöleg 
szabályos alakú, válla széles, melle tágas, nyaka 
kissé rövid, de azért szilárd és ügyes; a fej egyi
ke a legnagyobbaknak és legjobb alakuaknak, 
melyek létét az orvostan valaha megállapította; 
végre oly arcza, melynek szépségét a halál meg 
hagyta, melynek egykorúi kitörülhetlen emlékét 
őrzik, és melyről az utó világ, a hajdánkor legne
vezetesebb szobraival egybehasonlitván, mondani 
fogja, hogy ez egyik legszebbike volt azoknak, 
minőket isten a lángész kifejezéséül adott. Mar- 
chand és Montholon urak felöltözteték azon egyen
ruhájába, melyet legörömestebb viselt, tudnillik a 
testörvadászokéba és a kis kalapba, mely rende
sen födte hatalmas fejét. Egyetlen pap és nehány 
jó barátja imádkozott több napig e lelketlen test 
mellett: feltűnő ellentéte (egyező e pályavéggel) a 
mély magánynak azon ember körül, kit egykor 
a világ környezett és hizelgett neki! Azonban a 
katona becsületére legyen mondva, az angol kato
naság nem szűnt meg ravatala körül felvonulni, 
mialatt kitéve volt. Végre, miután a sir, melynek 
be kelle őt fogadnia, és mely ama forrás mellett 
volt, hol olykor megkönnyebbült — elkészült, ba- 
r útjai, követve a kormányzótól, a sziget tábor
karától, a helyőrség katonaságától, a hajóhad 
tengerészeitől , elvivék öt a végső helyre ,

hol nyugodnia kelle, azon napig, melyen, kíván
sága szerint, a Szajna partjaira szállíttatott. Az 
angol katonák a holttetem fölött megtették a vég
ső tiszteletet ágyulövéssel, és száműzetése társai, 
miután a sírnál térdepeltek, mely Caesar és Nagy 
Károly óta a legnagyobb embert fogadta be, ké
születeket tőnek Európába visszatérésre. Hogy 
befejezzük a tanulságok hosszú sorát, melyek a 
sirból erednek,1 tegyük j hozzá, hogy[ők általános 
érdekeltséggel lőnek fogadva még Angliában is, 
és hogy a szerencsétlen Hudson Lowe, kormánya 
akaratának egyszerű végrehajtója, honfiai részé
ről, kiknek engedelmeskedett, hálátlansággal, és 
még barátjai részéről is a zavar egy nemével ta
lálkozott. Örök igazság oda fönn, már látható ide 
lenn! Napoleon meglakolt Szent-Ilonán a világ
nak okozott háborúságokért, és azok,|kik megbün
tetésével lőnek megbízva, megbünhödének azon 
vétségükért, hogy nem tisztelték benne a dicsősé
get és a lángelmét!“

Z E N E .

Újabb iiiütcriuékeink. Volt Kolozsvárt egy 
hires örmény: híres volt a magyar szó sajátságos 
kiejtéséről s elmés mondatairól. Egy este valaki 
az ablakát megkopogtatva, s épen ama kiejtést 
utánozva, kezdett bekiabálni, oly élethiven , hogy 
a benn levő gazda elcsudálkozva (mint a „Zené
szed Lapok“ Bodokija a spanyol nótán) igy nó
gatta inasát: „te Gergucz! szaladj ki fiam ! s lásd 
meg, hogy kicsoda beszél az én szájammal ?“ Va
lóban ezt Egressy Béni is megtehetné, ha ma él
ne s ablaka alatt énekelni kezdenék a ha
lála óta férczelt, gyártott s költött dalokat, me
lyek kisebb nagyobb mértékben Egressynek 
újabb, roszabb kiadásai. — Az utánzás csak kez
dőknek való; de hát Egressy óta mindig kezdők 
vagyunk-e, vagy az illetők tanulmány hiánya 
miatt nem kísérlik meg a müvésziebb dalformá
kat? A nem kezdő utánzók — kikben kevés a 
költői erő, rendszerint a hibát szokták utánzani, 
s ha sikeresen utánoznak is , kevés benne a nye
reség , mert müveikben semmi uj nincs , s az iro
dalmat egyhangúvá, unalmassá teszik. Ily pan
gásban, Mosonyi, újabb működéseivel a dal meze
jén, egy pár üdítő berket ültetett a beláthatlan la
pály vad virágai közé, s különösen Gara Máriá
jával fényesen bebizonyította, hogy a magyar da
lok megtűrik a klasszikái formákat is. — Tartsunk 
egy rövid szemlét e dal felett. — Mindnyájan is
merjük Tóth Kálmán „Gara Mária“ czimii költe
ményét. E költemény formája s cselekvényének 
gyors menete eléggé alkalmas zenei feldolgozásra, 
s csaknem — mint Goethe és Schubert Erlkönig- 
jében — itt is szép sikerrel lehet felvenni egy 
közép tételt, mely önállóan emelkedjék ki a zene 
rendes folyamából, mint kiemelkedő sziklák az 

I erdő rengetegéből. Ilyen pl. a költemény e része :
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„Édes, kedves Lászlóm!
Mily szép rózsát hoztál! stb.

Tartalmára nézt azonban gyengébb helyek
re is találunk, melyek az orvosi kopogtatás műtété 
alkalmával azonnal elárulják beteges voltukat s 
a zeneköltőre zsibbasztólag hatnak; pl. mindjárt 
a kezdetén :

„Besütött a napnak 
Legelső sugára 
Fehér ágyon fekvő 
Gara szép lányái’a 
És piros a vidék,
Piros messze távol,.
A naptól-e vagy a 
Szép lány orczájától ?

Az utolsó két sort — öreg Cserei Mihálylyal 
szólva— „nyavalyás“ költői hasonlatnak tartón), 
így szintén a fehér villámra is azt állítom, hogy a 
költői hasonlatok csak úgy szépek, ha keresetle 
ntil, természetesen folynak. Ama régi szabadalom, 
hogy 'poétának minden szabad, mindenre illik, csak 
a gyengeségre nem. Mosonyi rövid, hárfaszerü 
törthangzatokat bocsátván előre, elbeszélő modor
ban kezdi a dalt, s igy folytatja a középtételig 
(Adagio ma non troppo), hol kötöttebb dallamot 
ad az alvó hölgy szájába. Minden ahhoz értő he
lyeselni s dicsérni fogja e felfogást mely, mint a 
szavalat ellentéte, megóvja a szavalat folyamát az 
egyhangúságtól, s oly jól esik, mint vándornak 
az üdítő forrás. Meglepőbb lenne e középtétel, ha 
még a szavalat utó folyama alatt a zongora, mint 
eme szavalat kíséretét, előre nem bocsátná. Az 
ily eljárás az olasz iskolához tartozik, daczára an
nak , hogy Mosonyi nem e modort követte, hanem 
általa mintegy festeni akarta a hölgy álmait. Ezt 
elölegesen tennie szükségtelen »volt, mert maga 
Mária kezd beszélni álmában, s ez álom festése 
(hol azonban Mosonyi a festés helyett csak egy
szerű hangzatokat használ kíséretül) csak e beszéd 
alatt legháládatosabb. Más felől vét Wagner isko
lája ellen, mely szerint minden dallam együtt szü
letik a szóval, s minden szónak bizonyos jellemző 
hárinoniája van. Ez elmélet szerint e szövegre: 

„Alszik Gara lánya,
Mennyezetes ágyon 
És beszél álmában

nem lehet ugyanazon dallamot s öszhangzatokat 
használni, a mik Gara leánya következő szavaira 
illenek :

„Édes kedves Lászlóm!
Mily szép rózsát hoztál.“ stb.

S ha mindemellett a szavalatot s az álmo
dó hölgy szavait egyszerre felkarolva, oly módon 
akarnánk czélhoz jutni, mint Mosonyi akart, úgy 
el kellene dobni amaz egyszerű kíséretet, a mit 
Mosonyi használt, s helyette többszólamú (poli
phon) modorban, a több szólam közt előre bocsát- 
hatnók azt is, a mi a kérdéses álomra vonatkozik, 
s ez aztán Wagner tanaival sem ellenkeznék. De 
kisérjük tovább a szöveget. Alig hogy a hölgy 
álom ábrándja végződik e szavakkal: „Ha halsz,

halni fogok“, távol dobpergés hangzik , s szavaló 
I modor váltja fel az előbbi kötöttebb formát, s to 
| vább foly az esemény : a dobszóra Mária felébred

És lát rózsa helyett 
Hóhérnak markában 
Véres halvány fejet.

Ez egész jelenetet Mosonyi dicséretes szé
pen fogta íel s sikeresen adja, s csak azt nem ér
tem , hogy a hóhér jelenetet miért jellemzi a mae
stoso szóval, mely inkább fönséges, magasztos esz
mék színezésére, alkalmas, nem pedig ily gyászos 
jelenetre. Azt hiszem egyébiránt, az egész egy kis 
toll vagy sajtóhiba, t. i . : nem maestoso hanem 

í mestoso. Ezután a helyzet változik s Gara leánya 
az ablakba áll:

Fölötte borús ég,
Vén sziklák alatta.

Mosonyi lélektanilag fogta fel e helyzetet, a 
mennyiben a középtétel dalmáit változatosan ad
va, a hölgy lelkében még tovább élteti az álom 
maradványait; de egyoldalú, a mennyiben az ese
ményt s helyzetet szinező szavalati előadásról 
megfeledkezik, mit —. mint feljebb mondám — 
philophon modorban lehetett volna felkarolni. — 
Nagy zivatar támad — mondja tovább a költő — 
mennykö hullás, s végre Gara Mária is , mint egy 
fehér villám, lezuhan a mélybe, A zivatar egész 
menete művészileg van kezelve , s végre ismét 
hangzik a középtétel, mely mintegy visszapillan
tásra ad alkalmat, hogy aztán a zivatarral s a gyá
szos eseménynyel együtt végkép elenyészszeu. 
így szól a költő :

Olyan sötét minden,
Hogy rá nézni kinos ;
Csupán szent György tere 
És egy szikla piros.

Vajon nem inkább a piros sz. György terére 
s a sziklára kinos nézni, mint a setéire. Bár mint 
legyen , búcsút veszek ez úttal Gara Mária íróitól, 
ajánlva e zeneszerzeményt minden mübarátnak, 
s különösen magyar ajkú dalköltöinknek, kik az 
alakításban gyöngélkedve, akarnak, de nem tud
nak a népiesen felül emelkedni.

Minap egy vidéki vitézlő öreg úr nézegette 
Rózsavölgyinél a képeket, s többek közt ekkép 
morgott magában. „Szerelmi dalok! hát már ez 
is kép? Nagy fa tövében ül egy leányzó ! ölében 
tart egy eczetes-ugorkás kantát, s mellette egy 
fiatal schwáb, mintha mondaná, hogy adjon belőle 
két krajczárért! a fára pedig felakadva egy gyer
mek ! hát már oly időben élünk, hogy még a gyer
mekek is felakasztják magukat!“ — „Nem igy, 
uram bátyám — közbeszólott itt egy fiatal jogász 
— az tulajdonkép nem is kép, hanem csak zene
mű , s eszményítése a szerelemnek, mit Zimay 
László r szerzett; a gyermek maga Cupido, stb. 
stb.“ En sokkal jobb vélemény nyel vagyok Zi 
may iránt, mint emez öreg ur a Szerelmi dcdok 
czimlapjáról. Lesz idő mikor tüzetesen fogok szó
lam müveiről, s ezúttal áttérek Faust nyitányá
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ra, melyet Mihalovich Edmond hazánkfia szerzett 
zongorára, négy kézre, s Kugler Adolf adott ki 
Pesten.

Ha valaki végig olvasta e müvet, koránt 
sem képzeli, hogy nem egy tapasztalt éltes zene- 
költővel, hanem egy fiatal, most szakállasodé jo- 
gászszal van dolga ; e mü becsületükre válnék je
les zeneköltöknek is , s ennyivel több okunk van, 
az olvasó részvétét a fiatal szerző iránt felébresz
teni. Mihalovich oly szép sikerrel tudja utánozni 
Wagnert, hogy ha Tannhäuser írója hallaná a szó 
alatti Faust nyitányt, kérdhetné a fenn említett 
örménynyel: kicsoda beszél az én szájammal11} Any- 
nyival inkább, mert néhol az irt operára emlé
keztet, mi azonban a mü becséből semmit sem 
von le , s ha Mihalovichnak kellő tanulmánya s 
tehetsége nem lenne, nyitányát som alakíthatta 
volna oly művészien. — Ily tanulmányokkal már 
régóta nagy szorgalommal foglalkozik ; a jelesebb 
mesterektől tanult, s különösen jelenleg Mosonyi 
vezetése mellett gyakorolja a zeneköltés tant. Je 
len müvéből ítélve — milyennel F sten még soha 
egy kezdő sem lépett fel — inkább hangszeres 
zenészeire, mint a korlátolt zongora irodalomra 
van hajlama, s ajánljuk, hogy e hajlam teljes ki
művelése végett látogassa meg a nagyobb zene
világot. Faust nyitányának csinos kiadása egy
szersmind Kugler kereskedésének is becsületére 
válik. ,

BARTALUS ISTVÁN.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Charles Sealsfeald. E hires regényíró, 

kinek nevét Föl Seasfieldnek, hol Sealsfealdnak 
írják, s kinek életén némi rejtélyes homály bo
rong, a múlt hó végén meghalt. A múlt csütörtö
kön — Írják Bernből máj. 29-ről a „Kölnische 
Zeitungnak“ — Sealsfeald Solothurn melletti me
zei lakában, hajnalban, hosszas betegeskedése után 
csendesen kimúlt. Sealsfeald északamerikai polgár 
volt, de Észak-Amerika tulajdonkép nem volt ha
zája. Születését, ifjúságát homály íedezi, de any- 
nyit meglehetős bizonyossággal állíthatni, hogy 
születésére osztrák s eredeti neve Seefeld. 1860- 
ban a svajczi népszámláláskor igy irta be magát: 
Charles Sealsfeald, született 1797-ben, az észak
amerikai egyesült államok polgára, vallása sem 
katholika, sem protestáns. A Sealsfiald neve Ame
rikában és Európában egyaránt ismert. Ki nem 
olvasta „Tengerentúli útirajzai,“ „Életképek a két 
világrészből,“ „Virey“ czimümüveb? Igaz ugyan, 
hogy írói pályájának fénypontja egy régibb korba 
esik, de hatása nagy volt az ujabbkori regényiro
dalomra s jobb munkái az atlanti tengeren túl és 
innen mindig olvastatni fognak. Meg kell vallani, 
hogy Sealsfeald müvei forma tekintetében nem 
épen a legjelesbek, de mentségére szolgál, hogy 
kalandos éiete miatt két nyelven irt, s a kétnyel
vűség akadályait teljesen még senki sem győzte

le az irói és művészi pályán. Első kísérleteit an
gol nyelven irta; első nagyobb munkája is angol 
nyelven jelent meg (Tokeah, or the white Rose.“) 
Philadelphiában 1828-ban. Visszatérve Európába, 
1830 ig hol Londonban, hol Párisban élt s legin
kább hírlapi ezikkeket irt. 1832-ben Svájczba te
lepedett le ; a következő évben mint német iró 
lépett föl, újra átdolgozva Tokeaht, mely németül 
„Ä legitimista és republikánus“ czim alatt jelent 
meg Zürichben. Ezt követték a „Tengerentúli raj
zok,“ melyekhez 1833-ban Virey csatlakozott, oly 
müvek, melyek napjainkban, az amerikai polgár
háború napjaiban, sokkal érdekesbek és tanulsá
gosbak, mint megjelenésükkor. „Virey“ Mexikót 
illetőleg épen oly érdekes, mint Morier „Hadschi- 
Babá“-ja a persa viszonyokra nézve : ez államok
ról ismeretünk nem lehet teljes, ha e munkákat 
nem olvastuk. E mellett Virey mint költői mü is 
legsikerültebb munkája az elhunytnak. A követ
kező években „Vihar , táj- és tengerrajzait“ 
irta, melyeknek mintegy folytatása a „Kájüt- 
könyv.“ Ez utóbbi költői becsére legközelebb 
áll Vireyhez. 1842 ben végezte be irói pályá
ját „Dél és Észak“ czimü müvével. Ezután 
mintegy tiz évvel összes kiadásban is megjelentek 
munkái, de olcsóságuk mellett sem nagy kelet
nek örvendettek. Sealsfeald stílje kissé kemény, 
de élénk, dialógja velős, táj- és néprajzai pedig 
oly kitűnők, hogy alig találhatni hasonlókra. Te
hetségének nagysága leginkább akkor tűnt ki,

I  midőn egy népet valamely válsságban rajzolt, pél
dául az indiánok elhanyatlását (Legitimista és re
publikánus) , a mexikói nép átmenetét a spanyol 
gyarmatos zsarnokságból az amerikai szabadabb 
fejlődésbe (Virey), az angol-amerikai szellem győ
zelmét a spanyol creol restség fölött (Kájütkönyv). 
Sealsfealdet több német regényíró vette példá
nyul: Grerstäcker, Strubberg, Ruppius stb.; közű 
lök nehányan ifjúságok jó részéta tengeren túl töl
tötték , azonban Sealsfeald magasan kiemelkedik, 
mint az általa oly mesterien leírt prairiek agg- 
tölgyei az utósarjak fölött.

Az angol irói segélyegylet (Royal Lite
rary Fund) a mult hóban tartá ünnepélyes lakomá
ját, melyen két királyi herczeg, több minister, ne
hány tábornok és admiral, számos politikai neve
zetesség s egy két külföldi követ vett részt. A la
komát különösen nevezetessé tette, hogy benne a 
fiatal walesi herczeg (a trónörökös) elnökölt, ez lé
vén első nyilvános elnöklése életében. Lelkesülten 
emelik ki az angol hírlapok, bogy Nagy-Britannia 
leendő királya nem katonai vagy tengerészeti, 
nem is földmives vagy iparegyleti ünnepélyen lép 
először nyilvánosság elé, — holott mindezekre 
Anglia oly méltán büszke lehet. A nemzet egy 
másik dicsősége, az irodalom az, melynek ügyé
ben először emel szót. A trónörökös rövid, tartal- 

I más és roppant tetszéssel kisért toasztot mondott 
az irói segély egylet virágzására. Az egylet külö-
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nős jellemvonásaiként emelé k i , hogy az nem 
szorítkozik csupán angol irók segélyzésére —• 
számos külföldi iró is részesült jótéteményeiben. 
— Másik jellemvonása az egyesületnek a teljes 
titoktartás, 1790, azaz több mint hetven év óta áll 
fenn az egylet, s 1645 irót segélyezett azon idő 
óta; de soha sem fordult elő az indiscretiónak 
egyetlen esete is. (Az angol segélyegylet utóbb 
említett nagy érdemét ajánljuk figyelmébe némely 
magyar jouimalistának, kik nem hogy a titoktar
tást sürgetnék, hanem azt követelik, hogy a jóté
konyság minden ténye jusson nyilvánosságra, s 
ebben jó példával épen egy oly divatlap megy 
elöl, melyet gyöngéd érzelmű hölgy szerkeszt.) 
Nagy tetszéssel fogadá a gyülekezet a trónörökös 
azon sza%ait, melyeket a közelebbről elhunyt 
nagy iró, Thackeray Vilmos emlékezetének szen
telt. Fölöslegesnek tartja kitűnő (standart) mü
veiért magasztalni őt. Úgy emliti őt, mint az egy
let bizottságának legbuzgóbb tagját, s mint egyé
nileg is a legjótékonyabb emberek egyikét, ki 
saját erszényéből is számos szűkölködő irót segé
lyezett. Végül megemlékezett a hálás fiú saját 
atyjáról, Albert herczégrol, kinek második nyil
vános föllépte ugyanezen irói segélyegyletben való 
elnöklés vala. — Szólt a walesi herczeg még a 
franczia irói segélyegylétről is, mely 1857 ben 
alakult s alapszabályait nagy részint az angol 
egylet mintájára készité. Azt az óhajtást fe- 
jezé ki, hogy idővel a franczia és angol egylet 
egygyé váljék —• hogy közös erővel annál na
gyobb tevékenységet fejthessen ki. — Lakoma 
folytán a jelenvoltaktól mintegy hatezer font ster
ling (60 ezer forint) adakozás gyűlt be a segély
egylet alaptőkéje részére.

Récsi Emil.

Egy jeles irót s kitűnő jogtudóst vesztett 
irodalmunk. Récsi Emil, egyetemi tanár és akadé
miai tag, e hó 1-én meghalt. A boldogult 1822-ben 
született Erdélyben Kolozsvárott, hol atyja kor
mányszéki hivatalnok volt. Már mint gyermek 
rendkívül kitűnt a mathematikai és philologiai tu
dományokban , s alkalmasint egészen ezeknek 
szentelte volna életét, ha biztatást nem nyer a jo
gi pályái’a s reményt a kolozsvári kath. lyceum 
egyik jogtanári széke elnyerhetésére. Végezve 
szülővárosában tanulmányait, részint Pesten töl
tötte idejét, hol az egyetemen bölcsészettudori ko
szorút nyert, részint az erdélyi kir. táblán , hol 
ügyvédi vizsgálatot tőn. Az irodalomban először 
Bentham ,,A polgári és büntető törvényhozás“ 
czimii munkája forditmányával lépett föl. (Kolozs

vár 1842—44. két kötet). Azonban szabadabb 
óráit örömest áldozta a külföldi szépirodalomnak, 
melyben kitűnő jártassága volt. Lefordított ne
hány franczia regényt (Franczia] regénycsarnok. 
Lélia, Indiana Sandtól. Matild Suetől. Ez utóbbit 
Bodor Lajossal együtt fordította.) 1847-ben a ko
lozsvári kath. lyceumhoz a politikai tudományok 
tanárává neveztetett ki. 1848-ban b. Eötvös a 
közoktatási minisztériumba titkárnak hívta meg. 
Azóta folyvást Pesten lakott. 1851—53-ig a „P. 
Napló“-t szerkesztette. Nem csak vezérczikkeket 
irt beié, hanem tárczáját is gazdagította, hol egy 
pár fordított,'regénynyel, hol \ a franczia és an
gol szemlékből átdolgozott czikkekkel. 1852-ben 
pesti kir. egyetemhez a politikai törvénytan taná
rává neveztetett ki. Ez években a következő mun
kákat adta k i : „Tökéletes útmutató az ideiglenes 
bélyegtörvényhez.“ „A telekadó rendszere Ma
gyarországon.“ (Pest 1850.). „Az ausztriai biro
dalom alkotmányjoga.“ (Pest. 1851.). „A politikai 
gazdaság kézi könyve.“ (Két kötet. Buda. 1851.). 
„Úrbéri kárpótlás.“ (Pest. 1853.). A szépirodalom 
iránt folyvást érdekkel viseltetett, eredetit ugyan 
ekkor sem adott ki de egy igen jól szerkesztett 
külföldi regénytárt indított meg. „Külföldi regény
csarnok" czime alatt. (A hiúság vására. Thacke
ray után. Első füzetét Síikéi forditotta. Mont-Re- 
véche Sandtól, Printemps Zsófia ifj. Dumas Sán
dortól. Pest. 1853—54). Ez 1854 végén félbesza
kadt vállalatát „Téli könyvtár“ czime alatt újra 
folytatta. [Nehéz idők. Puszta ház (Bleakhouse) 
Dickenstöl. Kalmár és báró (Soll und Haben) 
Freytagtól. Pest. 1355—56). 1857-től fogva leg
inkább római joggal foglalkozott; ide vágó dolgo
zatai: „A római jog elvei, tekintettel a történelmi 
fejlődésre.“ (Scheurl után Pest. 1857); „A római 
jog rendszere“ (Puchta után Pest. 1862). Azonban 
irodalmi tanulmányaival ekkor sem hagyott fel s 
Müller és Donaldson ,,A régi görög irodalom tör
ténete“ czimü kitűnő munkája fordításával 
ajándékozta meg irodalmunkat. (Két kötet. Pest. 
1861—63). Eredeti munkái kisebb czikkeken kí
vül ezek: „A jogtudományról, mint jogtételek for
rásáról“ (Akadémiai Értesítő 1859); „Magyaror
szág közjoga 1848 előtt s 1848-ban“ (Pest. 1861). 
íme rövid rajza Récsi irói munkásságának. Tulaj
donkép még csak ezután várhattunk volna tőle 
nagyobb eredeti munkákat. Úgy szólva pályája 
elején megelégedett kitűnő jogi munkák fordítá
sával vagy átültetésével s még teljesb tanulmány 
és kutatás után szándékozott eredetiekkel föllépni. 
Ezelőtt egy pár évvel megkezdte ily nemű mun
kái sorát is s im pályája derekán lepte meg a ha
lál mint sok más jelesünket. Tüdövészben halt meg; 
mint nem erős mellű embernek, úgy látszik, nagyon 
ártott a szakadatlan irói munkásság és tanári fog
lalkozás. Nyugodjanak porai csendesen.
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V E G Y E S .

— Az akadémia közelebbi ülése kedden 
jun. 8. tartatott meg, miután a hétfői csónak-ver
seny épen az ülés idejére esvén, az elnökség nem 
akarta magát és a tagokat e látványtól megfosz
tani. így hétfőn több tag az új palota állványain 
jelent meg s ez volt az első ülés — vagy inkább 
ácsorgás — a dunaparti épületben. A keddi ülés 
tárgyai voltak 1., dr. Rózsay József lev. tag szék
foglaló előadása : „Észleletek az aggok élet- és 
kórtani köréből, a pestvárosi agg-gyámoldának 
34 éves statistikájával, 1830-tól 1863-ig.“ 2., Dor- 
ner József lev. tag értekezése egy a szirontákfé- 
lék közé tartozó növényről (ceratocephalus ortho- 
ceras Decandoli), mely Pest megyében csak Bu
dán fordul elő, s melyet sok fiivész egy másik 
növényfajjal téveszt össze. FrivaldszJcy Imre r. 
tag bejelentett értekezése, ő maga sem lévén je
len, elmaradt. Végül azon karloviczi gépész levele 
fordult elő, ki régebben jelentette volt, hogy ő 
oly gépet talált fel, melyhez az eddig ismert haj
tó erők egyike sem szükséges. A gépet, a gépet 
kellene bemutatni.

* A „Dunántúli történetkedvelők“, mint 
Ráth Károly Írja, máj. 19—20—21-én összejöve
telt tartottak Répcze-Szemerén (Sopron m.). Öt 
közbirtokos Sopron, Somogy, Vasmegyéből vitt oda 
kétszázra menő eredeti oklevelet 1237—1711-bÖl, 
melyekben Ottokár cseh király 1271-ki csatáihoz, 
Zsigmond hadjárataihoz stb. jeles adatokat lehet 
kapni. Az összejövetel sok érdekes tárgya közül 
csak a Paur Iván által bemutatott codexet említ
jük meg, mely Herodianus görög iró munkájának 
Bontinius által Mátyás király számára készített 
latin fordítása; a hártya codcx zöld atlaszszal be 
vont fatáblába van kötve. E kis társaság most 
Mosony, Soprony, Győr, Vas, Veszprém megyék 
monographiájához gyűjti az adatokat, s része a 
munkának már készen is van. Eloszlás előtt két 
tag (egyik mérnök) elvállalta a Győrből Szombat
helyre (Arrabonából—Sabariába) vivő romai út 
kijelölését, s az eredményt a jövő gyűlésen — 
mely valószínűleg Somogybán lesz — mutatják 
be. Vajha több ily társaság alakulna a haza kü
lönböző vidékein.

* Nehány pesti egyetemi polgár Römer Flo- 
ris archaeologunk vezetése alatt jun. 1-én kirán
dulást tett Esztergomba és Visegrádra, megismer
kedni a szent régiségekkel.

Bartalus István, ki a B. Szemle legköze
lebbi füzetében a magyar zene történetéről czik- 
ket kezdett, a napokban a lipcsei könyvtárból egy 
magyar zenemüvet kapott, melyet 1500 körül tet
tek kottára. Kibetüzésével sok baj van, de ha 
megfejtheti, közre fogja bocsátani.

* Vámbéry érdekes utazásának megírásá
val foglalkozik; egyszerre magyar, német, fran- 
czia, angol nyelven adja ki. Ugyan 6 egyetemi

I tanárságért folyamodik, s a keleti nyelvekből akar 
előadásokat tartani.

* Az akadémia palotájának építője Stüler 
Pestre érkezett, s itt is marad az épület teljes be
fejezéséig.

* Az erdélyi ev. ref. tanárok gyűlést tartot
tak M. Vásárhelyt, s Dózsa Elek indítványára ha
tározatba ment, hogy 4 éves jogi-tanfolyamot állít
sanak fel, melynek első két évét Zilahon és Szász
városon is, az utolsó kettőt csak Vásárhelyt le
hessen végezni.

* Zágrábban erősen készülnek az aug. 18-án 
tartandó iparmükiállitásra — bálokat, lakomákat, 
isteni tiszteleteket tartanak.

* Erdélyi János mint kiadó, Lehoczky Ti
vadar mint gyűjtő és fordító előfizetést hirdetnek 
egy kötet „Magyar orosz népdalokéra. 10—11 
iv lesz, — előf. ára 1 fr., mely Erdélyihez kül
dendő S. Patakra.

* A Szent-István-társulat Garay „Szent 
László“-ját meg akarja venni a költő özvegyétől.

* Derék zeneköllőnket Erkel Ferenczet, a 
szinház szolgálatában töltött 25 éve emlékére, az 
ének és zenekar tagjai ezüst babér koszorúval 
tisztelték meg. Ugyan ez alkalommal gróf Káro
lyi György, mint a nemzeti szinház igazgató bi
zottmányának elnöke, „nem csak az összes zene 
és énekkar kérelmére, hanem legkivált zeneszer
zői és karnagyi érdemeinek elismerése jeléül“ — 
az okmány szavai — nemzeti színházi fő zene- 
igazgatónak nevezte ki.

* Mehádián a g. n. e. templom közelében 
ásatások történvén, egy agyag fazékban 2000 da- 
rabnyi kitünően ép római ezüst pénzt találtak. 
Azt gyanítják, hogy középkori pénzgyüjtemény 
lehetett, s talán a török időkben ásták el. Na
gyobb részét elvesztegették egyeseknek, s a mú
zeum, szokás szerint, ebből is keveset kap .— 
Székes-Fehérvár mellett a Sárrétjén pedig régi 
harczi sírra akadtak, melyben vagy 40 koponya 
volt. Nem tudni törökök-e, vagy a kuruez háború 
korában estek ott el.

* Minthogy elejét s közepét megemlítettük, 
megemlítjük végét is, — a ballada vita be van 
fejezve. Parliament szokás szerint Grozescu úr, 
mint első szóló, az utolsó szót is fentartja magának. 
Egyik ellene irt czikkröl „megvan győződve, hogy 
a közvélemény elitéli,“ más kettő ellen „fegyvere 
a hallgatás,“ — hanem a negyedikből kikap egy 
pár mondatot s czáfolgatja. A plagizálást meg
említi, de nem igyekszik bizonyítni, hanem azt 
fejtegeti, melyik nép vehette a másik néptől. így 
már jól van. Erről lehet higgadtan, komolyan vi
tázni, de ama súlyos vádról nem, s azért méltán 
volt megtámadva keményebben.

Mai számunkkal veszik t. előfizetőink 
R á d a y  Gedeon gróf és költő arczképét.
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ÜJ KÖNYVEK *)
A GÖRVEGEK (SCROFULIÜES), vagyis a görvély 

okozta börbántalmak megalapítása és beigtatása a 
bőrbetegségek természeti rendszerébe. Irta Poor Im- 
re, orvostudor stb. stb. Második javított kiadás. Ara 
1 új forint. N8r. V és 96 1. (Pfeifer, Pest.)

NÉPKÉPVISELET a Királyhágón inneni evang. ref. su- 
perindentiában. Irta Gycirmalhy Miklós. Ara 40 kr. 
8r. 24 L (Gámán nyomdája, Kolozsvár.)

TELJES MAGYAR-LATIN SZÓTÁR. Földrajzi nevek
kel szaporítva. Szerkesztették Bartl Antal és Veress 
Ignácz, a pesti kir. főgymnaziuin tanárai. Második 
füzet. Dupla — Függély. Szótár- 8r. 97—192! 1. (Kug- 
ler tulajdona, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
R. R. urnák, Kaposvár. Teljes példányokkal a lefolyt 

három évre most már legjobb akarattal sem szolgál
hatunk. Némelyik kötet egészen elfogyott.

A. B. né urhölgynek, Kolozsvár. Mihelyt érkezésünk 
lesz, magánlevelet a mondott helyre. Azt irtuk volt

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

az előbbiben, hogy a dolog nem kivihető, s igy újabb 
lépést tenni káros volna. A küldemény itt van, de e 
szerint vissza fogjuk küldeni, csak azt nem tudjuk, 
h o v a  ? Azt is lehet oda, a levéllel együtt ?

Hnnvára. Megjött és örültünk érkeztén ; valamint tar
talmán részvétre komorodtunk. Mihelyt egy kis va
sárnapi kedélyre teszünk szert, azonnal válaszod 
mennek. Júliusig várnánk valamit.

Gy. I. urnák, Sz. Udvarhely. Vettük a küldeményt. A 
„beköttetést“ a társaság nem eszközölheti: de majd 

• szólunk a könyvárussal, s ezt a párt kivételesen úgy 
küldetjük. Másunnan még nem is nyilatkozott e kí
vánság. Reméljük csinos egyszerű kötés kell, nem 
valami drága.

Sz. K. urnák. Sz. Sz. Baj, baj. De talán megkapjuk a 
példányt: hanem azt szétvágják a nyomdában, s ab 
ból nem lesz többé „könyvtári“ példány. A másik 
dolgot teljesítjük, mihelyt szétnézhetünk a finánczia 
körül.

T A R T A L O M .
Szabó Dávid. —Y. — A kertben. D alm ady Gy. — 

Megkeserült mézeshetek. R ó z s a á g i  A .  — Antara életéből. 
Szilády Á. — Csetatye Boli. (Hátszegvidéki naplómból.) 
Nemes A . — Irodalom. — Zene. Barlalus 1. — Külföldi 
szemle. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

Előfizetési felliivas

KOSZORÚ
1864. második félévi folyamára.

A KOSZORÚ júliussal negyedik fé lév i pályafutását kezdi meg.
Sokkal magasb véleménynyel vagyunk tiszt, olvasóink Ítélete s Ízlése felől, 

egyszersmind józanabb önbecsüléssel magunk iránt, hogysem, a jövőre is, szépen hang
zó czifra ígéretekkel állni elé, mind irányokban illetlennek, mind ránk nézve megalázó
nak ne vélnŐk. Inkább a lefolyt három félév eredményére utalunk, azt terjesztjük bí
rói itéletök alá: nem aggodalom nélkül, ha az előttünk lebegő eszményt, de meg- 
nyugvással, ha irodalmunk jelen állását tekintjük.

Ez ítélet, reméljük, el fog ismerni annyit, hogy a Koszorú, ez időn szerint, iro- 
roda lm i színvonalon áll.

A „Magyar költők arczképei“ folytatása a t. közönség részvételétől függ.
Megjelenik a lap minden héten, vasárnapon, másfél tömött nagy 8-ad ívnyi 

tartalommal.
Előfizetés a jú liu s—decemberi félévre, Pesten Iiázlioziiordással, v i

dékre postán, 6  frt. o. é. mely vagy a szerkesztőhöz (Üllői-út 7. sz.) vagy Emi eh 
Gusztáv kiadó-hivatalába (Barátok tere 7. sz.) küldhető.

Miután fölös példányokat nagy számmal nyomatni költséges, bátorkodunk az 
előfizetések idejében beküldését kérni, hogy júliusi 1-ső számunkkal már körülbelül tud
hassuk, mennyi példányban szükség nyomatni lapunkat.

Kelt Pesten, junius 5. 1863.
Arany János,

a „Koszom“ felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.

Arany János felelős szerkesztő es kiadó.

Pest, 1864. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. köriyvnyomdúszuál.



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 tő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út 7 sz.

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S ÁT ALÁNOS MŰVELTSÉG 

K Ö R É B Ő L .

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

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich 

Gusztáv k iadó-hivatala : 
Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JUNIUS 19. 1864. ELSŐ FÉLÉV. 25. SZÁM.

M Ű V I S Z O N Y  A I N K .
ÉS A MAGYARORSZÁGI MÜEGYLET.

A mióta a magyarországi műegylet 
állandó kiállításokat rendez, tizenegy év 
folyt le, s az idei májusban megnyílt tár
lattal megkezdé tizenkettedik évfolyamát. 
Az évforduló, akár a polgári életben, akár 
az államháztartásban vagy egy társulat és 
egylet működésében, elég fontos pillanat, 
hogy megállapodjunk: visszatekintve múlt
jára, előre pillantva jövőjébe, hogy akár 
annak emlékein buzdúlva erre való remé
nyünket fokozzuk, akár emennek tapasz- [ 
talain okulva az erre szükséges szilárdsá- 1 
got megszerezzük, kettőztetett, fáradhatlan 
törekvésre.

Napjainkban, a politikai dermedtség 
zsibbasztó hatása alatt, kétszerte szükséges, 
hogy socialis téren fejtsük ki fajunk összes 
tevékenységi készletét: törve, buzgólkodva, 
haladva a lehető legjobb és legnemesebb 
után, mit társadalmi téren komoly méltó
sággal a tudomány, élvezetes költőiséggel 
a művészet hirdet.

Ha a társadalmi haladás hőfokát e két 
nemes tényező magassági foka szerint mér
jük; főkép pedig, ha a nemzeti művelődés 
criteriumát a művészetnek nemcsak párto
lásában, de önczélul tekintett állapotában 
is keressük: be kell vallanunk, hogy távol 
állunk mindeddig a czéltól.

Mindezt elmondani könnyű, s világos 
bennem annak tudata is, hogy vele újat 
sem mondtam. Ámde mellőzni e gondola
tokat lehetetlen, ha mtíviszonyainkról aka
runk szólam, oly tárgyakról, melyek a ha

zai művészettel nemcsak összefüggésben 
vannak, de létezése s terjedhetése egyik 
alapföltételét képezik. Nem mintha a közön
ségnek a műkiállitásban látható s mintegy 
megmérhető pártolása teremtené a művé
szi lángészt. Oh nem, ez utat tör önmagá
nak és századokra bevilágítja a művészet 
mezejét, ezreknek lesz elérhetetlen eszmé
nye. De a művészetet egész nemzetekben 
nem csupán az egyes lángész éleszti. Ez 
ébresztheti, lángoló műszeretetével fölme- 
legitheti, teremtő geniusával áthathatja, 
felzúdíthatja a szunnyadó közönséget, de a 
lelkesedés, a mily lángoló volt, oly hamar 
elhamvad s a nehány remekkel dicsekedő 
nemzet átalános művészetével csakhamar 
lesiilyedheta művészeti középszerűség szín
vonala alá. A művészet, hogy az összes 
nemzet közös tulajdona legyen, a lángész 
gyújtó lángján kivtil, rászorúl a gondos 
műápolók folytonos 1 ángy melegére. Es e 
gondos ápolók amaz ezrek — nálunk csak 
százak,—■ kik a kiváló lángész után törekedve 
s azt többé kevésbbé megközelítve, sülyedni 
nem engedik a művészetet. E téren az or
szág miveltségi fokát Ők képviselik, a kö
zönség műizlését ők nevelik, a művészet 
terjesztésére ők működnek közre. De e 
százan, kik szivök vérével táplálják a mű
vészetet , kik arczuk verejtékével öntöz- 
getik gyakran háládatlan földjét, ezek 
kell, hogy viszont ápolásra találjanak a kö
zönség részéről, anyagilag élniök kell, hogy 
szellemileg teremthessenek és teremtésük

49
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minősége és mennyisége, a jelenkor viszo
nyai és ez idő szerint, a műkiállitásbankell 
hogy szemlélhető legyen.

Es ha betekintünk e termekbe, be 
most az uj év megnyíltával, midőn az egy 
ideig tartó szünidő mintegy erőgyűjtésre 
nyújthatott volna alkalmat: olyannak ta
láljuk-e a tárlatot, hogy a múlt kesergése 
elnémulva, a jövő iránt szebb reményünk 
támadhatna ?

Fájdalom, nem!
Miért nem, alább, az előadandó tények

ből, megérti olvasónk. Hogy azonban meg
értessük, miféle igényeket kötünk volta- 
képen a magyar műegylet kiállításaihoz, 
elmondom néhány szóval egyik bécsi tár- 
czairó nyilatkozatát az ottani akadémiai ki
állításokról. „A képzőművészeti akadémia 
kiállításai — úgymond —- érezhető hiány
ban szenvednek. Nincs elvök és nem kép
viselnek semmit. . . Az akadémia kiállítása 
Ausztriára nézve könnyen az lehetne, a mi 
Franeziaországra nézve a párisi „SalonA 
A franczia festész legszebb képeit, a fran- 
czia szobrász legszebb szobrait a Salon szá
mára dolgozza, holott nálunk a véletlen 
dolga, ki vesz részt, és mivel, az akadémia 
kiállításaiban. Így esik az — folytatja — 
hogy az akadémia se átalában az osztrák 
művészek — a németekről nem is szól, — 
se a bécsi művészek festményeit és szob
rait zárt egészbe össze nem foglalja, sőt 
még az akadémia tevékenységét sem kép
viseli. . .

A következtetések, melyekre a bécsi 
műbiráló jut, kevéssé érdekelnek, főleg mi
után nálunk a képzőművészeti társulat mű
csarnoka csakugyan egybefoglalja a ma
gyar művészek terményeit; de annál in
kább érdekelnek az előzmények, mert 
ugyancsak távol vagyunk azon, művé
szeinkre nézve is kívánatos, a közönségre 
nézve is dicséretes állapottól, hogy hazai 
műtermékeink legjava a két hazai műegy- j 
let helyiségei számára készülne.

Nem ez állapot ugyan az absolute le- ! 
hető legjobb; mert, ha művészeink magán ■ 
megrendelésre dolgozhatnának, arczképe- 
ken kivül is, kedvök és tehetségük szerinti 
jeles műveket — a föl tétlen legjobb azvoh j

| na. De adott viszonyaink között mégis kí
vánatosnak tartjuk, hogy művész földiéink 
e két hazai műcsarnokba sűrűbben el-ellá- 
togatnának kítünobb müvekkel; mert vaj
mi ritka eset lévén a magán megrendelés, 
a majdnem egyedüli lehetőséget jobb kép 
eladására mégis csak a sorsoláson alapuló 
két műegylet szerzőtőkéje nyújtja. Hape- 
dig a gyér elkelés kiállításra sem buzdít
hatja szorgalmas, tevékeny és részben te
hetséges művészeinket, elszomorodva kell 
műviszonyainkra pillantanunk, s többé nem 
csodálhatjuk, legfeljebb sajnálhatjuk, ha a 
jobb talentom csupán arczképfestésen ten
gődik, rajzórákba öli lelke jobb szellemét, 
vagy elborzadva a folytonos nélkülözések
től — fényképezni indul.

A magyar képzőművészeti társulat, 
állandó műcsarnokával, mely a hazai fes- 
tészek műveit befogadja, midőn biztos el- 
kelésökre is törekszik s ezt sorsolás utján 
iparkodik elérni, nemes törekvést tanúsít a 
baj orvoslásában. Ú gy de tudják-e a kö
zönség ezrei, kik még az országos ínség 
alatt is nehány fillérrel járulhattak volna 
a nagyobbrészt eladatlan maradt sorsje
gyek megvásárlásához, hogy e menthetet
len közönyük uj áldozatot rótt s ismét csak 
a szegény művészek vállaira? Tudják-e, 
hogy a magyar művészek, kiktől közönsé
günk mintegy követelőleg kíván jobb mű
veket , csupán becsületből engedtek el 
egyenkint tetemes százalékot műveik árá
ból, csakhogy a sorsolás megtartathassák 
s a zsenge intézet, bukásos keletkezéséből 
alig kilábbadva, örökre len e  roskadjon? 
Tudják-e végre, hogy újabb százalékai jo
gos és méltányos követelésüknek ad grae- 
cas calendas Írattak fel a társulat által, 
akkor fizetendők, ha pénzereje engedi ? Oh, 
ha mindezt tudnák , fölengedett volna a kö
zönye az országos ínség nem szolgált vala 
mentségül oly számtalan mulasztott hon
polgári kötelességnek.

De se philippika nem akart lenni ez 
ártatlan czikk, se a képzőművészeti tár
sulatra nem volt szándékunk kiterjeszked
ni, s lia mégis kitértünk, csak az eszme- és 
tárgy rokonság terelt oda, midőn voltaké- 
pen a műegylettel akaránk foglalkozni.



Azonkívül azért említők fel a magyar kép- 
zomíívészeti társulat külön czéljait, hogy 
tisztábban lássuk a műegylet, feladatát, 
mely ugyan szintén a hazai művészet len
dítésére alakult, de nem oly közvetlenül 
mint amaz, és mely, ha feladatának híven 
meg akar felelni, súlypontját, szerintem, 
nem a magyar művek pártolására kell fek- 
tetnie, noha épen e mulasztás számtalan
szor s gyakran keserűen lön szemére lob- 
bantva.

A műegylet nem csupán hazai művek 
kiállítására szorítkozik, köre tágabb, sőt 
hogy úgy mondjam, szélesebb alapon, eu
rópai színvonalon áll. Összeköttetésben, 
többnyire csereviszonyban van a szomszéd 
és távolabb országok legtöbb hasonló mű
egyletével, és midőn állandó műtárlatok 
rendezésére határozta el magát, kénytelen 
kötelességévé vált, hogy a külföldi műve
ket a lehető legnagyobb pártolásban része
sítse, nehogy elérkezzék a pillanat, midőn 
termei, hazai erőkkel meg nem telhetvén s 
a külföld által elhanyagoltatván — üresek 
maradjanak.

Pedig e pillanat ijesztő közelsége fel
riaszthatna bennünket.

Hazai művészetünk nem áll oly alanti 
fokon, mint szomszédaink oly gyakran 
hirdetik. De azt sem állíthatni, hogy egy 
színvonalon állna a német, belga, franczia, 
sőt a hagyományos szokásból századokig 
lenézett angol művészettel is. Igaz, hogy 
Német-, Franczia-, sőt Oroszországban is 
édes hazánk gyermekei szegődtek a job
bak közé és buzgón hirdetik művészi ih- 
lettségök sugallatait — de nem nekünk. 
Ezek, ha szivök dobog is felejthetetlen 
anyjokért, az árva Magyarországért, ecse
tük művei másoknak ragyognak, művé
szetük eredménye másokat mível, szelle
műk fénye mások keblében gyújtja a mű
értelem mécsét! Elpártoltak, és mégis alig 
hibáztathatók; ha a hói szerelmi lelkesü
lés egy-egy hevültebb perczében száll is 
némi szégyenpir homlokukra, hogy kesergő 
anyjuktól elválva, osztozni nem kívántak 
bánatában , nélkülözéseiben: mélyebb pir 
szállhat saját arczunkra, kik bár fennen 
hirdetett erőnkre büszkék, gyöngék valánk

ápolására a kezdetben zsenge növénynek, 
mely kellőleg művelve lombos tetőzetü fá
vá magaslik és idővel hatalmas árnyéka 
alá fogadja a korral haladott, a magas mi- 
veltségre szert tett nemzetet.

Kevesen vagyunk. Anyagi, szellemi 
eszközökben sokkal szegényebbek, sem
hogy épen művészi tekintetben csupán 
önerőnkre, saját önfejlődésünkre szoritkoz- 

| hatnánk. A művészet az ég leánya, biro
dalma az egész t'öíd, hívei a világ minden 
országa fiai. Az összes művészet mindnyája 
által fejlesztetik, s igy minden ország ural
ja , de a művész, az egyén, viszont az or
szágé , melyben működik, joggal pedig 
szülőföldjéé, mely táplálta és érlelte benne 
a tehetségeknek legalább csiráit, habár 
azok egészszé másutt fejlődtek.

De hogy a művészet, legalább rész
ben, jelleme és jellege szerint hazaivá le- 

I  gy en , oda erős egyének kellenek, erősek 
I szellemben, erősek képzettségben, s ez utób

bit csak is a külföldi művészettel valófoly- 
j tonos érintkezésből meríthetik.

Erre nekünk csak egy eszközünk van, 
a magyar műegylet. Csak itt szemlélhet
jük némikép a művészet külföldön hala
dását. Némikép, mondom, mert a bécsi 
akadémiai kiállításba be nem fogadott s 
igy hozzánk leszállt férezművek kiállításá
ból , a düsseldorfi iskola festékkeverőitől 
készült első kísérletek szemléletéből, a pá
risi zugárusok által üzérkedési szempont
ból küldött photographia másolatok tanul
mányozásából nem okulunk. Az elismert mű
vész jelesebb teremtményeit óhajtjuk látni 
tárlatunkban, azért kívánjuk, hogy legyen 
minden évben egy két legjelesebb is meg
vásárolva. Mert se a német vagy angol 
hajlama Magyarország iránt, se a bécsi ca- 
pacitás kegyelmes leereszkedése a ma
gyarországi kontárokhoz, se a franczia 
gloire-vágya meg nem ajándékoz bennün
ket jelesebb művek láthatásával. A művé
szi alkotás bármi szellemi tényezők sege
delmével történjék, a foganzás pillanatja 
bármi lelki ihlettséget tételezzen fel a mű
vészben, a mii elárusítása anyagi haszon
ért történik: a mű elkészitése után a fes- 

j tész is számitó emberré lészen s művét csak
49*



azon ország műtárlatába fogja szállítani, 
mely neki legalább némi esélyt nyújt an
nak megvételére. Csak ha évenkint akár a 
műegylet, akár magánosok nehány va= 
lóban remek darabot meg fognak vásárol
ni, a kontár- és férczmüveket pedig föltét
lenül visszautasítják: csak akkor remélhet
jük , hogy a külföld figyelme ismét felénk 
fordul, hogy festész hazánkfiainak lesz mit 
tanulmányozni idebent i s , és hogy a való
ban jó szemlélése által közönségünkben a 
műizlés is fejlődni fog.

Nekünk az egy múzeumi — nem épen 
nagyon kitűnő képcsarnokon kívül nincse
nek galleriáink, nincs művészi akadémiánk 
vagy egyéb műintézetünk. Minden a mi e 
téren eddig történni akar, a gyermekpó
lyákban levő képzőművészeti társulat re
mélhető kezdeményezése. Művészeink, ha 
anyagi viszonyaik engedik, vagy épen 
szerencsésen maecenásra akadnak: csak töl
tenek egy-két évet a külföldön, s mint a 
méhek haza hordják a külföld virágairól 
szedett mézet. Csakhogy a művészet is, 
mint bármely egészséges szervezet, folyto
nos táplálékra szorul, s honnan merítsen a 
művész újra, miután néhány évi ktinnléte 
alatt anyagilag végkép kimerült. Országos 
intézetek, mint említők, teljes hiányával: a 
látni kívánó , haladni vágyó , de vakon tö
rekvő művész csupán az állandó műtárlat
ra szorul, s mint a szomjas vándor a bu- 
gyogó forráson, lelke úgy üdül a valódi 
gyöngyökön , melyeket a műegylet kiállí
tása néha-néha nyújt.

De e gyöngyök egyre gyérülnek; 
mert nem igen szánja rá magát egy mű
vész, másodszor is, műve beküldésére, ha 
tapasztalni kénytelen , hogy a jobb s en
nélfogva természetesen drágább mű a leg
ritkább esetekben talál vevőre. Pedig a 
legjobb és legbiztosabb vevő maga a mű
egylet volna, ha közönségünk s annak te- 
hetősbjei, kik a művészetre szánt nagyobb 
áldozatoktól irtóznak, legalább fillérekkel 
járulnának a közös, a szent czélhoz. S igy  
beleakadtunk újra ama circulus viciosusba, 
melyből], ha valami nagyobb eszméről van 
szó, ki nem bontakozhatunk. A közönsé
get vádoljuk rész vétlenségéért, ez a művé

szeket csekély számú s még csekélyebb be
csű terményeikért, ezek viszont a létező 
egyleteket gyér vásárlásukért. És mind
egyiknek igaza van, és mindegyik téved. 
Csak a kellő szigorúság hiányzik : a kö
zönségben élvezetei megválasztására néz
ve; mert vajmi sokat s vajmi gyakran lát
juk költeni, hol takarékoskodni volna kö
telessége ; fukarkodni, hol áldást árasztana 
áldozatkészsége; a művészekben, hogy meg
felejtkezve csak gyakran magasztos czél- 
jukról, szent feladatukról: az arany borjú
nak tömjéneznek, holott a művészet szen
télyében kellene áhitattal, bensőséggel ál- 
dozniok; a műegyletben, hogy gyakran a 
közönség romlott vagy fejletlen Ízlésének 
hódol, holott hivatva van nemesbitésére tö
rekedni, s nem a nyeremények számára, az 
olcsón szerezhető híg levti munkácskákra 
szórni apránkint pénzerejét, hanem kellő 
takarékossággal nehány valódi műbecsü 
képre fordítani részvény tőkéjét.

Ám ki túlságos feketének véli e rövid 
vázlatot, melyet mtíviszonyainkról adtunk, 
kövessen egy pillanatra a magyar műegy» 
let most megnyílt tárlatába, s vissza fog 
döbbeni az ürességtől, mely eléje tátong. 
Nem a számszerinti képek hiányát értjük, 
hanem hiányát az akár hazai, akár külföl
di új tárgyaknak. Igaz, hogy Markokkal 
is találkozik az ember, de mind ezeket s 
néhány jobb külföldi művet úgyszólván 
kölcsön kapta a műegylet, hogy termeit 
megtölthesse. A mi új külföldi küldemény 
van — silányság. A belföldi termény szót 
alig érdemel. Pedig a képzőművészeti tár
sulat műcsarnoka zárva van, ott a kiállítás 
szünetel, és a hazai művészetnek vagy nin
csenek tárgyai, vagy e tárgyak oly ne
műek , hogy velők a műtárlat nem gazda
godott volna.

De ne legyünk igazságtalanok. Van 
a mostani tárlatnak is egy gyöngye, Pvhle, 
düsseldorfi festésznek egy, költői felfogás
sal , mtíértő átgondoltsággal és csodálatos 
készültséggel festett tájképe. Egy tájkép, 
melynek szemléletén örömre ragadtatunk, 
mert látjuk belőle, hogy a tizenkilenczedik 
század művészete nem hanyatlik, hogy az 
egészségesérzés,mentenabitorló iskolák szá
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zados zsarnokságától, szabad szárnyra kel és 
műveket teremteni képes, melyek a termé
szet szépségeit a költőiség lehelletével ne- 
mesbítve, érthetővé s élvezhetővé teszik a 
laikus szemnek is; műveket, melyek látá
sakor a mindennapiság porától lepett, meg
csontosodott prózaiság is felrázkódik kö
zönyéből s érzi keblében a szikrát, melyet 
az istenség mindenkibe rejtett és mely 
csak a művészet fuvallatára vár, hogy tisz

ta, fényes lánggá lobbanjon, nemesbítve az 
embert és magasztos tettekre buzdítva.

E kivétel, ez uj gyöngy csak illustra- 
tiója az elébb mondottaknak; bár gyak
rabban találkozhatnánk ilyenekkel műtár
latunkban, s a mig bírjuk — mert áránál 
fogva örökre a mienk nehezen lehet gya
korolja jó hatását, művészeinkre, közönsé
günkre egyaránt.

KELETI KÁROLY.

Itt vagyok szülővárosomban,
Itt vagyok csöndes temetőn :
Itt üdvözöllek legméltóbban 
— Múltért, jövőért epedön, 
Szivem örülve, szívem fájva —■ 
Oh gyermekéveim tanyája!

Halott a mult, a jelen él csak, 
De én a múltban élek it t; 
Arczomra eső, hideg szél csap, 
De én nem érzem hidegit: 
Távol napoknak fényködébe’ 
Dereng elém halottak képe.

Oly szép leány volt mindahárom,
Oly tiszta mint a liliom ;
Szegényeknek most télen, nyáron 
Hazája három kis halom. . .
De ime föltárúl a mélység :
Kis húgaimmal játszom ismég.

S hijába őrzi múlt, halottját,
Hijába él csak a jelen :
A múlt jelenné változott át,
Föléled az élettelen,
Lélekké tisztul minden külső 
S a földi sír lesz égi bölcső.

GREGUSS ÁGOST.

C S A K  A B Á R Ó .
(Beszély.)

Sok hibáink közül, melyek nagyrészt 
örökségképen szállottak ránk, a lenézés — 
mint szelíden nevezni szokták, vagy tulaj
don nevén a gőg az, mely előmenetelünk
re, az anyagi téren úgy, mint a szellemin, 
legkártékonyabban hat.

Hiában, csak nem akarjuk felejteni, 
hogy minden magyar született király, ki
nek jogában áll mindenek előtt a más 
faj belit, azután társadalmi téves fogalmaink 
szerint az alantabb állót semmibe venni, le
nézni.

Ez idétlen gőg mennyi ellenségeske
désnek hinti el magvát a társas életben,

arról mindnyájan, kik e csupán kölcsönös 
szeretet, egymást támogatás, az előítéletek 
teljes kiküszöbölése által virágzóvá válha
tó hazában élünk, bőven meggyőződhe- 
ténk. És tűlfelől, mennyi boldog, virágzó 
anyagi körülmények közt levő családot 
fosztott meg ez urhatnámság a boldogságtól 
és dobott a nyomor vagy az erkölcsi sü- 
lyedés karjaiba!

Sajátságos, hogy a magyar, ki eszére 
oly sokat tart, a legnagyobb ostobaságról: 
a lenézésről, a gőgről mindekkoráig netíi 

lemondani. Sokáig nem gondolko
zónk, sokáig éltünk ama boldog és üdvözi-

H Ú S Z  É V  M Ú L V A .
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tő hitben, hogy a magyar ember legelső a 
világon. Bár úgy lenne, bár mások monda
nák el rólunk századok múlva azt, a mit 
megelőzőleg már magunkról századok óta 
millió változatban elmondtunk.

De addig sok akadályt kell legyó'z- 
niink, sok társadalmi balitéletet el kell te
metnünk, és e halmokat az ész és szív ép 
virágaival beültetnünk.

Harczot a halálitélet, ostort a hibák 
ellen!

E bevezetéstől meg ne ijedj, nyájas ol
vasóm ; nagyon ártatlan történetke lesz ez, 
melyben se ágyudörej , se puskarapogás, 
még csak ostorcsattogás sem fogja megza
varni türelmedéi, mely nélkül e beszély 
olvasásához , őszintén tanácslom, ne is fogj ! j

I.

Ha tudnám, megmondanám, hogy hol 
született Vászonvári és Bükfalusi Vászon- 
váryné; 'annyit azonban teljes bizonyos
sággal állithatok, hogy Vászonváryné ő 
nagysága teljesen az előítéletek uralma 
alatt tartá rendes lakását.

Továbbá ő is öröklötté Éva leányai
nak átalános hibáját: a bőbeszédűséget, 
mely annál kiállhatlanabb volt, mert be
széde tárgyának két-harmadát becses sze
mélye és családja képezte. Elmondott ő 
mindent a legkisebb részletig: kitől szár
mazik a hires Vászon vári és Bükfalvi Vá
szonváry család; mily nevet viselt midőn 
Almossal e honba költözött; mily ős csa
ládokkal jutott koronkint rokonságba; a 
Vászonváry czimer fölött hány Ízben dí
szelgett már hét és kilencz pontos korona ; 
nyomatékkai emlité meg azt is, hogy egy 
Vászonváry kisasszonynak herczeg kérője 
is volt, ez azonban kezét inkább egy ma
gyar bárónak nyujtá. Pontosan el tudta 
továbbá mondani azt is, mily fényes hiva
talokat viseltek a család tagjai; közülök 
nem egy volt országbiró, számtalan septem- 
vir, főispán, és hogy a megyében az alis- 
páni hivatalt három századon keresztül 
mindig Vászonváry viselte. Mennyi igaz 
volt ez előadásban nem vizsgáljuk, deany- 
nyit még sem hagyhatunk emlitetlen, hogy |

e nagy múlttal a család jelene sehogysem 
volt arányban. Az aránytalanság különben 
századunkban nem oly ritka tünemény 
hogy rajta megütközzünk, vagy a Vászon
váry család fényes múltját kétségbe von juk.

O nagysága apósa még a megye két 
harmadát bírta, mint Vászonváryné millió- 
szőr említette, és férje — ki állítása sze
rint jó gazda és nagyon okos ember volt, 
s mint ilyen számtalanszor lehetett volna 
alispán de ő a főszolgabírói hivatalhoz 
jobban ragaszkodott, — halálakor csupán 
Bükfalvának egy részét, — mintegy ezer 
holdat -— hagyott nagyságos özvegyé
nek. Hova lett a többi birtok, elsülyedt, 
vagy a Tisza borította el? nem tudjuk; 
Bükfalviné sem dicsekedett vele soha. A 
vagyonról egyátalán nem szeretett beszél
ni. Vagyona, jegyzé meg élesen, minden 
sehonnainak lehet, azt könnyű szerezni, de 
ősei, családi összeköttetései csak olyannak, 
a kinek feje felett családfa virul. A pénzen 
szerzett birtokot nem is tartá tulajdonnak, 
csupán az a tulajdon, a mihez vérrel jutot
tak az ősök; s legkivált ha ki bírják mu
tatni, hogy „primae occupations “, mint ők 
Bükfalvához.

A „primae occupations“ kitétel ő 
nagyságánál nagyon használatos volt, bár 
tulajdonképeni értelmét nem tudta; s vele 
minden régi családot jellemzett, akár az 
első foglalók, akár a később bevándorló t- 
tak közül való volt. 0  nagysága minden 
grófi vagy bárói családot „primae occupa
tions “-nak nevezett, nem törődvén azzal 
ha Tessenbachnak hívták is. Előtte ez volt 
a legnagyobb titulus, s bizalmas körben 
gyakran ismétlé, hogy ő csak oly család
dal kíván érintkezni, mely „primae occupati
o n s.“ Ha valakivel találkozott, mindig az 
volt az első, hogy szomszédjától megkérdez
ze: „primae occupations “családból való-e az 
illető? Az ismerősök már tudták, mit ért ő 
nagysága a primae occupations alatt. Be
szélt ő nagysága igen gyakran boldogult 
anyósáról, ki született baronesse volt s 
igen szellemdus nő s végrendeletében meg
hagyta unokájának , hogy csak aristokrata 
családból származó férfihez menjen nőül, 
mert bármily művelt legyen is egy nem
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„primae occupationis“ családbeli ember, 
mindig meglátszik rajta, hogy nem selyem 
paplan alatt született. Ez alábbi megjegy
zést ő nagysága csatolta a végrendelet sza
vaihoz, melyek különben e megyjegyzés 
elhagyásával is magas szellemi érettségről 
tőij^k .bizonyságot, — természetesen Vá- 
szonvarynó felfogása szerint.

E végrendeletre nézve azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy csakugyan létezett, 
és léteiét kivált annak köszöni, hogy Vá
szon váry né Felder Amáliának született, 
s nemcsak baronesse, de még nemes kisasz- 
szony sem volt: a miért férje szeretett any- 
jától sok szemrehányást volt kénytelen el 
tűrni, elszenvedni, de Amáliájáért mindezt 
örömmel szenvedte ; más részt pedig Amá
lia is elfeledte azon lenézetést és f'ulánkos 
megjegyzéseket, miket anyósától oly bő 
mértékben kapott. Hogy ne feledte volna 
el, mikor egy oly nőtől származtak, a ki 
primae occupationis családból eredt, s a ki 
által lenézetni valóságos gyönyör volt.

A fentebbiből már most azt is megért
hetik olvasóim , miért szólott Vászonváry- 
né folyvást férje családjáról, g mért hall
gatott folyvást saját őseiről, kik között 
számos derék mesterember, kereskedő lehe
tett, s kik talán nyugodtabban alszanak a 
jó anyaföldben, mint a Vászonváry família 
egynémely készen élődő és az életen he- 
verészve átvergődött tagja. De hiában, 
azok nem voltak „primae occupationis“ s 
nem jogosan bírják azt a földet se, a mely
ben nyugszanak.

Vászonváryné őm gysága „primae oc
cupationis“ családból származott férfiúhoz 
menvén nőül, egészen a családba olvadt; 
az ő élete csak azon pillanattól kezdődik, 
midőn Vászonváryné lett, leányévei elmo
sódtak az időben, mint azon emlékek is, 
melyek őt a tisztes Felder családhoz kö
tötték.

Múltjával annál könnyebb volt szakit- 
nia, mivel atyját korán elvesztvén, anyja 
is csak néhány hónappal élte túl az ő férj- 
hezmenetelét. A vagyon, mintegy negyven 
trt készpénz, mely az akkori viszonyok 
között nem megvetendő összeg volt, kezé
be jutván; távolabbi rokonaival nem so

kat törődött, s ha véletlenül valamelyik 
meglátogatta, azzal oly lenézőleg bánt, 
hogy másodszor bizonynyal nem volt ked
ve küszöbét átlépni. — A nő, szokta volt 
mondani ő nagysága, egészen férje csa
ládjába óival; annak nevét, rangját veszi 
fel, mert a leány nulla, csak férjhez men
ve nyer értéket a társadalomban.
L E tárgyról szólván, megvetését nyil- 

L va'nitá azon divat ellen, hogy napjainkban 
a nők, meg nem elégedvén férjeik nevével, 
ehhez saját családi nevüket bigyesztik.

— Azok az asszonyok, kik e divatnak 
hódolnak, valóban megérdemlették volna , 
hogy örökre pártában marad janak; szokta 
mondani. Az ily asszony hálátlan férje 
iránt, nem szereti, mert különben nem vi-

j  seine két nevet, melyek közül az egyiknek 
semmi értelme nincs. Már a Vászonváry 

! csak elég fényes név, ő még sem engedné, 
! bogy leánya, ha valaha férjhez megy, csa

ládi nevét viselje.
— U g y e  Katiczám, te azt nem ten-

I néd ? kérdé ilyenkor nagyobb meggyőző- 
i dés okáért Vászonváryné.

--  A világért sem, kedves mamám. 
De annyi szent, hogy én csak is oly férfiú- 

I hoz mennék nőül, kinek családja még a 
miénknél is fénvesebb.J

— Természetesen, leányom, te csak 
primae occupationis családból való férfival 
kötheted össze sorsodat.

Báróval vagy gróffal, — ugy-e 
kedves mamám ?•

— Igen, leányom, te csak báróné 
' vagy grófné lehetsz, mert ezek a tulajdon-

képeni „primae occupationis“ családok.
— Hát a Vászonváry-család nem 

ezekhez tartozik ? kérdé búsan Katicza.
— - Oh dehogy nem. A Vászonváry 

család már több ízben felcserélhette volna 
az öt pontot a héttel.

— Hát miért nem tette ?
— Hanyagságból, kedves lányom, 

indolentiából mint méltóságos nagyanyád 
szokta mondani; mert nem törődtek annyi-

j  ra a család jövőjével mint kellett volna;
! azonban rajtad áll, hogy e mulasztást hely

re hozd, s azért örökösen előtted lebegjen 
1 a gondolat, hogy belőled csak báróné lehet,



584

— Igen, kedves jó mamám; te oly 
szeretettel gondoskodói rólam! ezt a báró
né egykor meg fogja neked hálálni.

A nyájas olvasó ismeri már most, 
nagyjából legalább, Vászonváryné elveit, 
s a fentebbi párbeszédből arról is meggyő
ződhetett, hogy az alma nem esett messze 
fájától. Vászonváry Katicza, ő nagyságának 
egyetlen leánya, az anyának nemcsak kül
sőleg, de belsőleg is hu mása volt. Szép 
arcz, szép termet, oh nem! keveset mondánk: 
gyönyörű termet, bájos arcz, mely a leg- 
szellemdusabb férfit is magához vonzotta, 
de csak addig mig ajkai meg nem nyiltak 
s meg nem győzték arról, hogy szép 
külsőben nem mindig szép a lélek is. Kati
cza nem volt épen szellem nélküli nő. Elég 
elevenen, sőt néha élezésén is tudott társa
logni, csakhogy élezei nem a kedély tiszta 
mélységéből fakadtak, hanem legtöbbnyi- 
re a szívtelenségnek voltak bizonyítékai.

Sok időt töltvén Katicza körében, ho
vá nem szivhajlamom vezetett ugyan, sőt 
többnyire a kényszerűség — tanuhnányo- 
zám e nőt, s mind sötétebben láttam az űrt, 
mely e nő szivében van. Eleinte határozot
tan az anyát okoltam, ki e szép nőt ferde 
nevelésével boldogtalanná tette, később 
azonban meggyőződtem, hogy belőle a 
legjobb nevelés mellett is kevés válhatott 
volna, mert a máramarosi üvegkő csiszolás 
által sem lesz soha briliánt. Katiczának 
nem volt szive, s jól mondja egy franczia 
iró: „hogy a teremtésben nincs nagyobb 
szörny, mint a szívtelen nő.“

Katicza azon időben, midőn e sorok 
íróját körébe vezette a sors, életének leg
szebb napjait élte. Tizenhat éves volt. O 
különben korának bájait nem élvezte. A 
képzelet, az ábránd ama szép világában, 
melyből a csalódásra ébredés is oly édes, 
ő sohasem élt. Szivét nem az érzelmek hul
lámokon ringó csónakja vitte ismeretlen 
tájak felé, hanem az ész aknájában össze
gyűjtött számítás egy hét vagy kilencz pon
tos korona elnyerhetése végett. Minden gon
dolata, minden vágya abban pontosuk ösz- 
sze, hogy báróné vagy grófné lehessen. A 
tanítvány hamar túltett tanitóján is; mert 
Vászonváryné ő nagysága elvégre megelé

gedett volna azzal is, ha leányát egy jó 
módú „primae occupations“ nemes ember 
vezeti oltárhoz. Azonban Kati, báróné vagy 
grófné akart lenni minden áron ; feljebb 
igen, de ezen alul nem alkudott.

Vászonváryné, midőn leánya a mon
dott kort elérte, a fővárosba hurczolkodott, 
a hol nagyon kevés ismerőse lévén, eleinte 
meglehetősen unatkoztak. 0  nagysága csak
hamar kezdé tapasztalni, hogy Pest nem 
Bükfalva, s hogy Pesten irányt adni sok
kal nehezebb mint Bükfalván, a hol a leg
előkelőbb „primae occupationis“ családot 
ő képezé. Bükfalván számos kis földbirto
kos lakott, s ezek nagy szerencsének tar
tották, ha a falu első birtokosnője hozzájuk 
leereszkedni méltóztatott. Nem igy volt 
Pesten, a hol a házak ezrei közt az a vá- 
ezi-utezai lakosztály, — bár első emeleten 
volt—■ Vászon váryné val és leányával együtt 
nagyon csekély pontot képezett, melyen 
senkinek a szeme sem akadt meg.

Ez észrevétlen állapotban töltöttek 
már körülbelül hat hetet, midőn a farsang 
beköszöntött Katicza mindig biztatta any
ját, hogy nem sokáig fognak már unat
kozni: itt a farsang. Csak egy bál kell, és 
e csendes falak a látogatók zajától fognak 
viszhangzani. Béla megígérte, hogy X.bárót, 
Y. grófot, a főváros legkiválóbb ifjait, mind
járt az első bálon be fogja mutatni.

Csak már jönne az a Béla, végzé az
tán türelmetlenül Katicza; — de ő meg
szokta szavát tartani, tizedikén itt lesz. 
Ugy-e, mamám, Béla jó családból való? 
kérdé azután, nem tudom hányadszor ez út
tal, Katicza.

— Igen, leányom, Béla „primae oc
cupationis“ családbeli.

— Oh, — sóhajtott fel Katicza, — 
de mégsem báró!

Azonban ideje, hogy megmondjuk ki 
volt ez a fiatal ember, kit Katicza annyira 
szeretett volna bárósitani.

Kövy Béla huszonkét éves, csinos 
külsejű fiatal ember volt, egy megyéből 
való Vászonvárynéval, s ott az előkelőbb 
nemesi családok egyikének tagja. Atyja 
elhalván, az ifjú igen korán szép vagyon
hoz és függetlenséghez jutott; mert anyja,
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ki a még nem teljes kord Bélának gyám
ja volt, mindent akarata szerint cseleke
dett: nemcsak minden kivánságát teljesí
tette, de még azonfelül örökösen azon tör
te fejét, hogy fiának különféle meglepeté
sek által örömet szerezzen.

E sok kedvezmény elkényeztette az 
ifjat, és a teljes függetlenség semmittevésre 
buzdította. Iskoláit már 19 éves korában, 
mindjárt atyja halála után, oldalba rúgta, 
s a mi keveset ott tanult, azt is elfelejtette. 
Béla tehát 22 éves korában nem sokkal 
tudott többet, mint egy falusi iskolát vég
zett szegény paraszt legény, a különbség 
csak az volt, hogy az ő háta megett ezer 
hold első osztályú föld állott, a mi kétség
kívül nyom valamit. Ezen kellett volna 
neki gazdálkodnia, ha a gazdálkodás, télen 
a hideg, nyáron a meleg miatt, nem volna 
oly kellemetlen foglalkozás. Különben ta
lán még jobb , hogy a gazdaságba , mely
hez oly keveset értett mint a latin nyelv
hez bár hét évig tanulta —- nem avatta ma
gát; az ügyes kasznár sokkal jobban elvé
gezte. Es ez Bélának is hasznára volt, meg 
a kasznárnak is! •

Béla, hogy mégis agyon ne unja ma
gát , ideje nagy részét a házon kívül, láto
gatásokkal töltötte. Gyakran átrándult 
Bükfalvára is, hol mindig oly szives fo
gadtatásban részesült, bár Katicza — min
dig báró vagy gróf lebegvén lelki szemei 
előtt, — az ifjúnak reményt soha sem 
adott; pedig Béla vonzalommal viseltetett a 
szép leány iránt, kinek külső szépségeit 
bámulva, a bel értéket nem igen kutatta, 
melynek becsét különben sem bírta volna 
megitélni. Vászonváryné azonban mindig 
szemmel tartotta az ifjút, s kitüntetésekkel 
halmozd el.

A tartalék sohasem árt: ha báró nem 
jön, Kövy Béla is jó lesz, hisz ő is „primae 
occupationskk család fia, és e felett ezer 
hold primae classis földje van, — gondold 
ő nagysága, de szóval a világért sem mon
dotta volna el. Katicza e tekintetben szigo
rúbban ragaszkodott elvéhez: vagy báró
né vagy semmi! Meglássuk, az elvi hűség 
meddig tart?

Béla különben jó fiú volt, kiből jó

vezetés mellett minden válhatott még, csak 
— eszes ember nem.

Az emlitett nap megérkezett — és 
Béla ura lett szavának. Nagy öröm vala 
megérkezése. Vászonváryné nem lelte he
lyét Bélának, és Béla, bár egyre válaszolt, 
még sem birt ő nagyságának és Katiczá- 
nak minden kérdésére megfelelni.

— Mit csinál a mama? kérdéVászon
váryné.

—- Látta-e X bárót, ott lesz-e Y gróf a 
holnapi bálon? — kérdezé Katicza.

—■ Rég volt-e Biikfalván? nemde ki- 
holt falu az most? kérdezé ismét a mama.

— Kinek udvarol most Y gróf, s ki
vel fog legtöbbet tánczolni X báró ? ostrom- 
iá Katicza.

Béla mindig két tiiz között volt s né
ha Katiczáoak, de többnyire Y^szonváry- 
nénak maradt adós felelettel. O nagysága 
nem igen bánta, mert kérdései úgy is több
nyire olyanok voltak , melyekre magának 
is megválaszolhatott volna.

— Mily érdekesen fog elmúlni e far
sang ! sóhajtott fel végre Katicza, midőn a 
kérdésekből kifogyott. — Igaz, Béla, mondd 
Katicza íregélylyel, az első négyest önnel 
tánczoloin, ha átellenesünk báró Sáry vagy 
gróf Kévey lesz.

— Nagyon örülök e kitüntetésnek, 
válaszold Béla bárány ártatlansággal, s 
igyekezni fogok, hogy báró Sáry vagy 
gróf Kévey barátomat megnyerjem átelle
nesnek.

— Apropos! nincs Önnek a sociétéből 
más ismerőse ? Mutassa be mind, mert én 
égek a vágytól, hogy a magas körök tag
jaival megismerkedjem.

— Oh, dehogy nincs, én többet isme
rek, hisz gyermek éveimet nagy részt köz
tük éltem á t, s gondom lesz , hogy nagy- 
sádnak sorra bemutassam őket.

— Nagyon le leszünk kötelezve, 
jegyzé meg Vászonváryné, s azután folyta
tólag mondd: Végtelen sajnálom, hogy 
előbb nem jöttem Pestre lakni; az a falusi 
élet oly meddő, az emberek többnyire oly 
unalmasak, s még ez nem tenne semmit, 
de nagyrészt műveletlenek is, — valóságos

| fajankók. Ha ön meg nem látogat olykor
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olykor, valóban elfeledtem volna, mi
lyen egy igazi művelt fiatal ember.

Béla e bókra meghajtó magát s hall 
gatott, mert nagyon boldog volt. Szegény 
ifjú, fel nem fogta észszel, hogy o nagy
sága nehány hét múlva valamelyik primae 
occupationis családbeli újabb ismerősének 
ugyanezt fogja elmondani.

— Szabad még egy négyest kérnem ? 
kérdezé Béla.

— Ön nagyon követelő! Mit monda
nának, ha mindig önnel tánczolnék. Még 
azt hinnék, hogy egy ismerősön kivid nem 
bírok tánczosra szeri tenni. Önnek csak 
arra legyen gondja, hogy minél több tán- 
czosom legyen, mert annál gyakrabban fo
gok önre gondolni.

Béla ismét hallgatott boldogsága ér
zetében; s rövid időn kezet szorítva távo
zott.

Vászonvár} né leánya nyakába borult 
és összevissza csókolta az eszes teremtést.

— Már az igaz, hogy tudsz bánni a 
fiatal emberekkel; parancsokat osztogatsz, 
mint egy született királynő.

—* Mamámtól tanultam , — Válasz óla 
Katicza, hízelegve , mert a megrendelt ru
hát nem tartá elég szépnek, elég drágának, 
egy szóval : elég elegánsnak. Ez ügyesen 
használt válasz meghozta a szebb, drágább 
és elegánsabb köntöst.

A nagy nap felviradt. Vászon váry né 
már reggel a készülődésekhez látott. Szo
balány , inas, fodrász egész nap jöttek 
mentek. A szakácsnő ideje is annyira igény
be lett véve, hogy még ebédet sem főzhe
tett, a mi különben nem nagy baj volt, kö
zel lévén a vendéglő. Délután Vászonváry- 
nét lázas izgatottság szállotta meg. A szo
bákat egyre fűttette, nehogy leánya meg
hűlvén a bálból elmaradjon. Négy órakor 
minden szobát kivilágittatott, a tükröket 
minden szobából az öltözőbe hordatta, és 
igy ötkor elkezdődött a végleges öltözkö
dés , mely nagy sietséggel 9 órára véget 
is ért. Katicza nehány perczczel előbb lett 
készen. A tükör elé állott és kérdezé:

— Mamám, lesz-e nálam szebb leány 
a mai bálon ?

■— Kis hamis, jól tudod te azt, hogy 
nem lesz.

— Megyünk-e már!
— Mit gondolsz? Kilenez órakor „pri

mae occupationis“ család nem mehet bál
ba. Most még csak a kereskedők leányai 
mennek, a kiknek sok pénzük lévén min
denhova betolakodnak.

| Ö nagysága most egy értekezést tar
tott a mindinkább terjedő demokratiai fény- 

j üzés ellen, mely ellen a „primae occupa
tionis“ családoknak küzdeni kellene, na
gyobb erélylyel és kitartással mint most. 
Értekezését talán tovább is folytatja, ha 
Katicza, kérdése ismétlésével. hogy talán 
mégis jó lenne már menni, az értekezésnek 
más irányt nem ad.

. — Fél óra múlva mehetünk, bár az is 
korán van; de mivel első bál, beléegyezem 
hogy tiz órakor induljunk.

Katicza már egy óránál tovább állott 
a tükör előtt, most megunván a sok állást 
leült, ugyancsak a tükör elé.

— Báró Sáryval tánczolhatok két né
gyest, ugy~e mamám?

— Tánczolhatsz, kedves leányom.
— Gróf Kéveyvel pedig a füzértán- 

czot szeretném járni, meg egy négyest.
— Kívánságod teljesülni fog, kedves 

lányom.
— Öli, csak herczeg Vöröskövyvel 

tánczolhatnék, egy csárdást legalább!
— Az is meg lesz, kedves lányom, 

csak szólíts 1 fel báró Sáryt vagy gróf Ké- 
v ey t, bizonyosan be fogják mutatni. Csak 
a herczeg nyer általa , ha veled megismer
kedik.

Az óra végre elütötte a tizet. Katicza 
felugrott székéről, még egyszer végig néz
te magát, azután mondá:

— Menjünk.
Tiz perez múlva az Europa termében 

voltak. Béla az ajtónál fogadta őket, onnét a 
számokra elfoglalt helyre vezette.

Katiczának első kérdése volt, hogy 
báró Sáry és gróf Kévey megérkeztek-e 
már!

— Sáry itt van, Kévey nehezen jön 
e l , mert családi ügyekben hajnalkor el 
kell utaznia.
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E válasz nagyon leverőleg hatott Ka- 
ticzára és a mamára is.

— S más ismerőse nincs önnek ?
— Dehogy nincs! Itt van Halmi, a 

tehetséges fiatal költő, műveit talán ismeri 
nagysád!

Az igazság érdekében meg kell je
gyeznünk, hogy Béla sem ismerte.

— Nem ismerem, magát se igen óhaj
tóm ismerni, a költők rendesen nagyon 
unalmas emberek. S ki van még?

— Itt van E csedy, igen derék fiatal 
ember s jó tánczos.

— A felsőbb körökhöz tartozik ?
— Nem rég érkezett Pestre, még ke

vés ismerőse van.
— Hát még kit ismer! De mondjon 

már egy jobb hangzású nevet i s , — siir- 
geté Katicza türelmetlenül.

— Ott van Dobai, rendes előtánczo- 
sa az urak báljának.

— Báró!
— Nem. •
Tehát báró Sáryn kivid egyátalán nem 

ismer senkit! Hisz azt mondá ön, hogy a 
felsőbb körökben számos ismerőse van.

— Az aristokratia a mai bálban nem 
igen vesz részt.

-— Mért nem mondta ezt meg tegnap
előtt, legalább mi is otthonn maradtunk 
volna,

— Bocsánat, nagysád, de nem tud
tam. . .

— Mutassa be tehát legalább báró 
Sáryt.

Béla elment és sok ide-oda járás után 
végre megfogta Sáryt, kit sokáig kelle biz
tatnia mig ráadta a fejét, hogy egy isme
retlen szépségnek magát bemutattassa. Ez 
is megtörtént.

(V ege köv.)

BENICZKY EMIL.

AZ É S Z A K I  T E N G E R  M É L Y S É G E . * )
(Dán.)

A bátya szól ő bugának 
Gyakran, néhányszor:
Nem választ senkit urának ?
— De gondol ö szive kedvesére!

„Nem, bátya, nem választhatok, 
Férjhez menni kicsin vagyok.“

,De hallom ott, de hallom itt, 
Akartál néha valakit/

„Úgy szólnak ott, igy szólnak itt, 
Akart az ördög valakit.“

,Tehát miféle lovag volt,
Ki reggel itt belovagolt V

„Fjh, az nem volt semmi lovag,
A kis lovász nyargalt be csak.“

,Mi csizmát láttam én kettőt, 
Minapában ágyad előtt ?*

„Csizmát, kettőt, az nem igaz, 
Saját pár papucsom volt az.“

„Mi kis gyermekek lehettek 
Az ágyban minap melletted ?'

„Kis gyermekek, én mellettem ? 
Bábjaimmal enyelegtem.“

,Mi gyermeklárma volt az ott,
Mely nálad reggel hallatszott

„Gyermek? hisz az nem úgy sivít, 
Szolgálóm a kulcsokért rítt.“

,Hát a mit eldugva láttam,
A z\a szép bölcsöcske hol van ?í

„Bölcsőcske? szép? no lám, no lám!
Az volt az én selyem ruhára.

Kérdesz-e bátya egyebet ?
Mindenre kész a felelet.“

Ha beszédből kifogy asszonyember,
— Gyakran, néhányszor,
Már kiapadt az éjszaki tenger!
De gondol ő szive kedvesére.

ER D É L Y I JÁNOS.

■■•) E nepköltéményt (castis omnia casta) annak megmutatására közöljük, hogy a legtöbb eredeti invenció a 
néptol származik. Ezt is már ismerjük német (gondolom Hölty-féle) átdolgozásban , s magyar fordítása köztünk is 
elterjedt s az Erdélyi Népdalgyiijteményébe is bejutott. ' Szerh.
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A K É T  N Ő V É R .
(Pellerin beszélye, francziából.)
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A tudósok és bölcsek már gyakran felszó
laltak az elöérzet ellen, mert szerintök csak a ra
jongó képzelet szüleménye az,

En ellenkező véleményen vagyok. Kevés 
ember van, ki sorsa válságos perczeiben valami 
benső, titokteljos sugallat által a rosznak előérze- 
tét ne tapasztalta volna.

Duchateau Pál és de Joigny Julia ugyan
azon házban születtek. Két család élt itt a leg- 
gyöngédebb egyetértésben, s e kör a csendes csa
ládi örömek menhelye volt. A szülök elhatározták, 
hogy gyermekeiket egymásnak növelik és 
boldog házassággal az általuk már élvezett örö
mekben részesítik.

Es valóban Duchateau ur nővére, Joigny 
asszonyság, el volt határozva gyermekeik egy
más iránti hajlamát ápolni.

Pál egyetlen fiú, és Júliának még egy nő
vére volt, két évvel fiatalabb mint ö.

Bár folytonosan együtt éltek, Pálnak még 
sem jutott komolyabban eszébe, hogy a két nővér 
közt hasonlítást tegyen.

Nem okoskodott hajlama fölött, nem vizs
gálta a benyomásokat, de mindig úgy tetszett 
neki, mintha egyiket örömestebb látná s ha ez 
nincs jelen, kedve sincsen.

E választott Julia volt.
Pál huszonkettedik, Julia tizennyolczadik 

évében járt.
Eddigi életok folytonos örömökben tölt le s 

a csendéletet soha sem zavarták nyugtalanító ag
godalmak, vagy bánat.

Mégis e nyugalom fölé egy napon felhő 
vonult.

Pál ablakában volt. Júliát nézte, ki a kert 
hátuljában levő talapzatos madonna szobor előtt 
térdelt.

Buzgóan imádkozott és arcza angyali szép
ségben sugárzók.

Az iíjut elragadta e látvány. Megdöbbenve 
érzé, hogy a leány bájai eddig soha sem érzett 
benyomást tettek reá.

Egész nap izgatott volt; éjjel a boldogság 
álmai tölték el lelkét, s midőn reggel fölébredt, a 
kerti jelenet ismét eszébe jutott.

Titkolta gondolatait, de a figyelmes vizs
gáló észrevehető arczán a könnyű borúlátót.

Midőn Julia szokott vidámsággal nénjét üd
vözlő, az ifjút is megszólitá:

— Jó napot, Pál! — de az adott válaszból, 
bár a megszólított vidámságot erőltetett, észre vet
te, hogy titkos bánat nyomja szivét.

Mégis hallgatott. De midőn délután Joigny

kisasszony kertjében együtt voltak, szomorúan 
kérdé tőle :

— Pál, minő bánat zavarta meg kedvedet ? 
Mondd meg, kérlek — tévé hozzá kedves, kérő 
hangon, de szivének szorongása érezhető volt 
rajta.

— Semmi, húgom! —■ szólott az ifjú.
— Hugóm! — viszonzá a szegény gyermek 

könnyezve — nem szólítasz engemet szokás sze
rint, P á l!

A női élénk képzelem e perczben nála ezer 
föltételt szült s azt hivé, minden rosznak ő az oka.

De nem tett több kérdést, könnyeit elfojtá.
— Ne sírj, Julia — viszonzá az ifjú — ne 

sírj tehát, kérlek. Figyelj reám . . . De mi törté
nik velem? Vigasztalni akarlak és eszméim za
vartak, vérem agyamból szivemre tolul s nem bí
rok szóhoz jutni. A köztünk eddig uralkodott 
nyílt őszinteség részemről eltűnt. Valami isme
retlen érzés kínoz. Boldogtalannak érzem maga
mat , de bánatom kedves előttem 8 nem tudok 
tőle szabadulni, mert egyszersmind boldogságom 
az. Eddig kevesebb tartózkodással közeledtem 
hozzád , most félek, ha más is lát vagy hall. Sze
rettem a társaságot, ha jelen valál — most csak 
egyedül veled akarok lenni szüntelen s nem mer
lek kérdezni. Látásod megzavar, elragad s maga
mon kívül vagyok . . . Oh, Julia, mindig szépnek 
találtalak, kétségkívül, de tegnap, midőn itt egye
dül voltál s mint égi angyal a szent szűz lábainál 
térdeltél, elragadónak találtalak. Arczod mennyei 
tökélyt sugárzott. Fürteid körül dicsfényt láttam. 
Lelked fönsége ragyogott őszinte homlokodról s a 
szemérem halvány rózsái virultak arczodon. Min
den báj piros ajkaid körül öszpontosult. Hófehér 
arczbőröd, gesztenyeszin hajad ragyogása, sze
meid bűvös fénye, kiegésziték a tündéri alakot 
— mert nem is tudom, mi végtelen báj környezi 
személyedet. Oh, Julia, Julia, örömest tölteném 
egész életemet lábaidnál.

E szavakat érzelemdús hangon s valódi 
ékesszólással mondá.

Julia szive, szigorú nevelése daczára, nem 
állhatott ellen az édes fölindulásnak, s gyermek
kori barátja első szavainál már érzé azt.

Ábrándos, álmadozó lett, és semmi sem volt 
képes , a kellemes édes szomorúságot eloszlatni, 
melyet érezünk, midőn a régi barátság rögtön 
gyöngéd vonzalommá, élénk szenvedélylyé vál
tozik.

Megszakítás nélkül hallgatta végig az ifjút, 
de fölösleges is volt a szó, mert eléggé látszott
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áfczán a benyomás, mit az ifjú szenvedélyes sza
vai előidéztek.

Mégis, mivel mindig kíváncsian hallgatjuk 
annak vallomásait kit szeretünk, kérdé :

— Julia, miért nem válaszolsz nekem? Oly 
szerencsétlen valék tehát, hogy szomorúságot 
okozzak neked? Ha sirsz, könnyeid lelkem mé
lyére hullnak!

— Oh istenem — szólt végre a fiatal leány 
— ha most anyám látna ily helyzetben !

— Néném — viszonzá Pál — nem fogja el
lenezni hogy szeresselek, mert szeretlek, Julia, s 
oly mértékben érzem azt most, mint eddig soha. 
Szeress te is engemet!

E perczben, midőn az ifjú e kérést tévé, 
hátuk mögött hasonló kellemes hang csendült 
meg, de egykevéssé gúnyos színezettel.

Luiza hangja volt, Julia fiatalabb nővéréé.
— Igen szép, igen derék! — szólott feléjük 

közeledve — ime Pál ur, a lovag, siróba hozza 
nővéremet!

Luiza vidorsága daczára, hangjában némi 
keserűség volt észrevehető, mely nővére szivét 
megdöbbenté.

Könnyei fölszáradtak s hideg borzongás futá 
át egész testét.

— Ne erőltesse magát bátyám —[folytatá 
Luiza — ön teljes jogával é l, már csak anyánkat 
kell tudósitni, s ön tudja, ő helyeslendi szerel
müket. f

— Épen ez indítványt akartam tenni Jú 
liának, s ha bele egyezik, menjünk hozzá.

— Az nem úgy szokás, bátyám, ily kérdést 
négy szem között kell elintézni. Menjen tehát 
egyedül.

— Ha Julia akarja — mondá az ifjú szo
rongva — megyek.

Julia igenlőleg intett.
A fiatal ember reményteljes várakozásban e 

jelt szerelmi viszonzásnak tekinté. Köszönt a két 
leánynak és távozott.

Egyedül maradva a két nővér, közeledett 
egymáshoz — Julia őszinte gyöngédséggel, Luiza 
némi látszatával az erőltetett nyájasságnak.

Negyed óra múlva az ifjú visszajött s leg
nagyobb örömmel jelenté, hogy teljes sikert ara- 
tott.

Aztán könnyen jött a többi : a két család 
csakhamar megegyezett, s e naptól két hétre ha
tározták a kézfogót.

Ez alatt Julia vidorsága napról-napra csök
kent.

Nővérével többször beszélgettek együtt, s 
Julia lelkét mindannyiszor a legnagyobb szomo
rúság tolté eh

Azonban a szertartásra minden előkészület 
megtéíetett.

A kitűzött napon Joigny asszonyság kérésé 
leányát, hogy a terembe vezesse, hol már a ven
dégek összegyűltek volt.

Elrémült, midőn leányát könnyek közt ta
lálta, ki egy kereszt előtt térdelve, bátorságért fo
hászkodott az iszonyú megpróbáltatáshoz , mit az 
ég reá küldött.

Gyöngéden szólitá meg.
A szegény leány zokogva borult anyja keb

lére, aztán mondá:
— Anyám, e házasság lehetlen!
Joigny asszonyság meglepetve hátrált.
— Irgalom ! — szólt a szegény leányka, és 

fürtéi szétszórva csüngtek vállain — irgalom 
anyám, ne kérdezz tovább, megesküvém , csupán 
istennek szentelem életemet!

Mindent elkövettek, hogy szándékáról lebe
széljék, de tántorithatlan volt, szilárdan kijelenté, 
hogy elhatározása visszavonhatlan s már foga
dást is tett.

Vőlegénye lábai elé borult s könnyezve 
kérte, ne ejtse a legnagyobb kétségbeesésbe lelkét.

Az ifjú esedezett, legalább okát mondja 
meg elhatározásának.

— Ne búsuljon — viszonzá — semmi sincs, 
mi önt szomorithatná , semmi szemrehányást sem 
tehetek önnek. Elhatározásomat éretten megfon
toltam, s ha visszavonhatlan az, komolynak is kell 
lennie; csak igy állhatok ellent anyám könyeinek 
— és Önéinek , kedves Pálom — folytatá érzéke
nyen, látva az ifjú kétségbeesését, ki zokogva tör- 
delé kezeit.

Most nem bírok többet mondani, de meg
ígérem , hogy a mely napon a zárdába belépek, 
levélben mindenről tudósítom önt — és remény
iem, megbocsátand az okozott fájdalomért, mert 
tudni fogja, miért kellett nekem is szenved
nem.

A hasztalan ellenzésnek végre engednie kel
lett s a fiatal leány zárdanői ruhát öltött.

Azonban Joigny kisasszony adott szavát szi
gorúan megtartá.

A mondott napon Duchateau Pál következő 
levelet kapott:

„Kedves Pálom!
On szeretett engemet, miben soha sem két

kedtem, és ezen gyermekkorunk óta irányomban 
érzett hajlama kétségtelenül boldogságunk forrása 
lett volna, ha isten láthatlan keze életutainkon a 
reménylett boldogságtól el nem zár. E szomorú 
végzet egész életemet megkeserité és önt megszo- 
moritá.

Szerettem önt, oh! most megmondhatom 
ezen ünnepélyes perczben, midőn a világot örökre 
elhagyom. Szent fogadást teszek s már vissza te
kintenem sem szabad, és forrón szeretteimre, csak 
midőn érettük imádkozom, gondolhatok.

Én szerettem — de még más is szereti önt. 
Kedves, jó teremtés, hallgatva küzdött a szenve
dély iszonyú örvényével s gyors léptekkel haladt 
a sir felé. Kerestem szén védésé okát, s midőn kér- 
dém tőle — csak sirt. Szivemhez szoritám , ese
deztem, bízzon meg titkával. -— Szerencsétlen, —
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kiáított kínos őrjöngéssel — hallgass, mert titkom 
— halálod.

Rémülve áltam előtte , de következő éjjel, 
midőn ágyánál virrasztók, ez iszonyú nyilatko
zat érthetővé lett előttem. Haliám őt panaszos, 
szivrázó hangon kiáltani: — Oh, istenem, bocsáss 
meg, tedd boldoggá nővéremet s engedj meghal
nom !

Kételyem el volt oszlatva, nővérem szereti 
önt. ,

Oh! mennyit szenvedtem. Agyamat köny- 
nyeimmel áztatám. Önért, nővéremért s maga- 
mért imádkoztam.Végre komolyan határoztam. Szi
vem legbensőbb rejtekeit fürkészve , meggyőződ
tem , hogy e világon nem létezhetik többé öröm 
számomra; mert ha nőül megyek önhöz , nővére
met megöli fájdalma, és álmatlan éjjeleken kétség
kívül látni fogom szenvedő lelkét, boldogságom 
szemrehányásával.

De reményiem, hogy isten vissza adja lel
kem nyugalmát. Meggondoltam, mily rövid az 
élet s mily hosszú az öröklét. Tekintetemet szün
telen égre emelve, nem leend más vágyam, mint 
nyugodt, visszavonult életet folytatni.

Ez tehát az ok, kedves Pálom, a miért zár
dába léptem. Ha a mindenható végzetteljes aka
rata elválaszt azoktól, kiket szeretüuk , ne zúgo
lódjunk ellene, sőt találjunk vigasztalást annak 
szolgálatában, ki soha nem szűnik meg mindnyá
junkat szeretni.

Ne is hibáztasson e tettemért. Gondoljon 
isten jóságára, ki bennem ez elhatározást kelt
ve , módot nyújtott egy szegény gyermek kétség- 
beesését megelőznöm.

Naponként megtört lelkének kinait kellett lát
nom, mert nem meré velem közleni bánatát. Nem 
leheték érzéketlen szenvedései iránt. Mennyire 
fájt, ha kérdé ön, mért van ö távol. Ilyenkor hall
gatnom kellett, nem elégithetém ki önt a nélkül, 
hogy mindent meg ne vallják és szomorúságot ne 
okozzak önnek.

Bármelyik utat követem, helyzetem nehéz 
nővéremmel szemben, és számításom szerint hasz
talan küzdöttem volna a szomorú balsors ellen. 
Ön iránti érzelmeim tisztasága megzavartathatott 
volna, s a tartozó szeretet nővérem irányában még 
tán engesztelhetlen ellenszenvvé is válhaték.

Kétségkívül igen fájdalmas a köztünk gyer
mekkorunk óta fejlődő gyöngéd viszonyt szétdul- 
va látni. De mit tehetünk a végzet akarata ellen?

Azonban a velem élvezni reménylett bol
dogságot ön még elérheti.

Kedves leányka ő , kit ön velem együtt fel
nőni látott s kivel gyermekségünk örömeit meg- 
osztá. A j ó  s z í v  és nemes lélek drága adományai
val van megáldva, s a természet elárasztá őt ke- 
cseivel.

Újra föltalálhatja ön e szív aranybányáiban 
az angyali bájakat. Sokkal csábítóbbak azok, 
mint melyeket ön bennem látni vélt — és vallo

másaim után nem lehet kétsége, hogy határtalan 
szerelemre talál.

Szeresse tehát szegény kis nővéremet, ki 
szerelmében meghal önért. Figyeljen sóhajaira, és 
ha észre vévé, lehetlen érzéketlennek lennie az 
epedő iránt.

Tehát kérem , kedves bátyám , ruházza reá 
mindazon gyöngéd vonzalmat, mit eddig irányom
ban érzett. Gondolja meg , mennyit szenvedett 
önért. Legyen részvéttel e zaklatott kebel iránt s 
nem kétlem , hogy ön oly jó szivét meghatja ennyi 
szenvedés.

Buzgón fohászkodom a mindenhatóhoz mind- 
kettöjökért s kérni fogom, adjon nővérem és 
sokat szenvedett jó anyám szivébe uj örömöket.

Istín önnel, kedves bátyám, és csak úgy em
lékezzék rám, mint ki istennek szenteié életét.“

E levél olvasása után az ifjú még fájdalmat 
érzett, de egyszersmind nagy vigasztalásául szol
gált tartalma, mire nem lehetetett ellenvetése.

Bámult Julia nemes önfeláldozásán, kit még 
hőn szeretett, de fogadást tőn, hogy teljes erejéből 
igyekezni fog kifejezett óhajtásának eleget tenni.

A szerelemnek, mondja Balzac, nem kell 
egyéb nagy akaraterőnél a figyelmes tanulmányo
zásra. Soha sem vagyunk biztosítva, hogy meg 
ne szeressünk valakit, ha mindig figyelmesen 
vizsgáljuk. S e tekintet, mint az aczél tüzszik- 
rája, fogékony anyagot talál keblünkben. Minden 
nemes, tiszta érzelem forrása bensőleg ered, s az 
arcz minősége nem határoz ott, hol már az érzel
mek nyilatkoznak, mert a test csak a lélek burko
lata.

Luiza szép volt, szebb mint nővére.
Az ifjú, figyelmes vizsgálat után s a nélkül, 

hogy magát elárulná, meglepetve látta a fiatal le
ány szerény, tartózkodó viseletét: ez volt kezdete 
uj vonzalmának, mely gyorsan kifejlődött.

Nehány napi küzdelem után , mig a benyo
másokat elemezé , meggyőződött, hogy még bol
dog lehet, ha sorsát azon kedves teremtményével 
egyesiti, kinek, midőn még szerelme reménytelen 
volt, minden gondolata csak ő vala.

A bizonyosság, hogy szerettetik, hatályosan 
elösegité érzelmeinek kifejlődését; és azon elha
tározást kelté benne, hogy nem fogja tovább 
nyújtani mindkettőjük kínos helyzetét, ha már 
szívok egymásért dobog.

Egy napon Luiza elmerülve sétált a kertben.
Nagy körutat tett a pázsiton, minden czél és 

szándék nélkül, vissza-vissza nézve a kert ajtóra.
E perczben észrevette, hogy bátyja a nagy 

udvarból épen feléje irányozza lépteit.
Szive gyorsan kezdett verni, érzé bensőleg 

zavarát, bár meg volt győződve, hogy titka nincs 
elárulva.

Azonban minden erőlködése daczára, mióta, 
nővére eltávozott, soha sem birta teljesen elrejteni 
szive remegesét.

Midőn közönyösnek látszó tekintetét bájos,
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szomorú kifejezéssel bátyjára emeié, szelíd, tekete 
szemeinek fátyolozott fénye elborult — s úgy né
zett rá, mintha idegennel állna szemben.

Az ifjú átérte e tekintet jelentőségét és vil
lámütésként érte szivét az.

A fölindulás és megilletődés miatt remegve 
nézte a titkos bánattól halványult szép arczot, 
közeledve hozzá, megfogta kezét és esdö tekinte
tet vetett reá.

— Kedves Luiza, bocsásson meg nekem ! — 
mondá.

— De miért, bátyám ? ön semmivel sem bán
tott meg — felelt Luiza, újólag elhalványulva.

— Nem birok többet mondani önnek, ked
ves kis húgom ! Olvassa, olvassa gyorsan s meg
tudja e levélből, hogy a legboldogabb ember 
vagyok.

És átadta Luizának nővére levelét. Nem 
bírta egészen elolvasni. A könnyek végig folytak 
halvány arczán és szivharcza elvette eszméletét. 
Bátyja keblére hullt, ki kegyelettel vette karjaiba 
s a kert végében egy padra letette.

A reggeli fris lég csakhamar magához téri- 
té. Kinyitva széniéit, az ifjat, miként valamely 
szent előtt, maga mellett térdelni látta.

Tekintetéből annyi szerelem sugárzott, s 
mondhatni, egész lelke szemeiben ragyogott.

— Igen — mondá Luiza — igen bátyám, 
értem önt. Szegény nővérem! Mennyi áldozatot 
kellett hoznia. De ön nem átkoz-e meg engemet?

—• Hódoljunk a gondviselés akaratának, ked
ves Luizám : két szivet tesz boldoggá, mert 
hármunk kétségbeesését gátolja meg. Isten is egy
másnak szánt minket, mert kérésemre megengedd 
hogy önt szeressem.

— Oh sz. szűz, légy ótalmazónk — fohász
kodott a leányka, és adj nővéremnek égi örömö
ket, melyekre én érdemetlen vagyok.

— Jer.ünk, kedves Luizám — szólott Pál — 
jerünk gyorsan, nőért sietek anyjának lábai elé 
borulni, kérve öt, boldogítson egymással minket.

Nem volt nehéz az egyezkedés. E kis dráma 
kifej lése megfelelt a szülök óhajtásának. A frigy 
megköttetett s egy hónap múlva a lelkész Össze
adta a boldogpárt. Az esketés a Joigny-ak csalá
di kápolnájában történt, hol a falu népe is össze 
sereglett, minden arczon öröm ragyogott s őszinte 
ima emelkedett égbe a fiatal pár boldogságáért.

Ha az olvasó az Ardennekben utazik, álljon 
meg Nouzonnál, sétáljon időtöltésből egy darabig 
s a várostól kevés távolságra festői facsoportozat 
közt egy csinos villát talál, hol vendégszeretöen 
fogadják, s itt e történetet sokkal szebb szájból 
fogja hallani kedvesen előadva.

Z. FARNOS ÁKOS.

P Á R I S I  R A J Z O K .
(Washington Irwingtöl.)

I.
ANGOL ÉS FRANCZIA JELLEM.
Minthogy én csak szemlélő vagyok Euró

pában, s a mennyire lehet minden vitáitól és elő- 
ítéleteitől tartózkodom, némileg úgy vagyok, mint 
a játéknéző, a ki, a nélkül hogy maga nagyon 
ügyes játszó volna, gyakran észreveheti sokkal 
jobb játékosok botlásait. Az érzelem ezen semle
gessége képesít engem, hogy mulassam magam 
ellentétein a jellemeknek, melyek itt találhatók 
ezen általános béke idején, midőn Europa külön
böző népei, kiket a háború oly sokáig elválasztott i 
egymástól, mind együtt, egymás mellett vannak a 
nemzetek ezen nagy gyiil-helyén. De nagyobb 
contrast nincs, mint az angolok és írancziák 
közt. A béke minden rendű-rangú angol látoga
tókkal árasztotta el e vidám fővárost, kik csak 
úgy hemzsegnek a mulatság és kíváncsiság min
den helyén ; tele van velők minden nyilvános kert, 
képcsarnok, kávéház , salon , színház ; mindenütt 
együtt, csoportosan vannak, és soha francziákkal 
társaságban. Olyan e két nemzet, mint két külön

böző szinü fonál — összebonyolodnak, de soha 
sem vegyülnek.

Valóban, folytonos ellentétben vannak , és 
úgy látszik, épen azt becsülik magokban, hogy 
nem hasonlók a másikhoz; pedig mindegyiknek 
meg van a maga érdeme, mely a másik tiszteletét 
kivívhatná. A franczia észjárás gyors, tevékeny. 
Villámsebességgel hatol be valami táigyba; gyors 
szökelléssel ragadja meg a tá^ol conclusiókat; 
következtetései mintha elébe volnának írva. Az 
angol ése nem oly hirtelen, de maradandóbban fog 
fel valamit; következtetései nem oly gyorsak, de 

I biztosabbak. A francziát fürgesége és mozgékony
sága képesíti, hogy a benyomások sokféleségében 
gyönyörűségét találja. Mind beszédében, mind 
tetteiben inkább a közvetlen behatások, mint el
mélkedések és fontolgatások után indul. Azért 
sokkal társalkodóbb, közlékenyebb, sokkal jobb 
szereti a társaságot s a szórakozás és mulatság 
köz helyeit. Az angol elmélkedöbb természetű. Sa
ját gondolatai világában él, s úgy látszik egyedül
állóbb, és önállóbb. Szereti saját lakása nyugal
mát, még ha úton van is, mindig tud hallgatagsága



s magába zárkozása által egy kis csendet alkotni 
maga körül, óvatosan, külonködve tesz minden 
lépést, mintegy begombolja testét-lelkét.

A franczia nagy optimista: röptiben elkap 
minden élvet s dözsöl az átfutó gyönyörökön. Az 
angol nagyon is hajlandó mellőzni a jelen jót, ké
szítve magát a bekövetkezhető rósz ellen. Akár
milyen balsors felhői nehezedjenek , de süssön ki 
a nap egy perezre, s az élénk franczia már előug
rik , ünnepi ruhában, ünnepi lélekkel, vidáman 
mint a lepke, mint ha az a napsugár örökös volna; 
de ha még oly verőfényesen süt is a nap, legyen 
csak egy felhő foltocska az égen, a lomha angol 
bizalmatlanul búvik elő, esernyő a kezében.

A franczia csudálatos könnyűséggel tud 
minden kis dolgot előnyére fordítani. Senki sem 
tud oly kevésből vigadni, fényt űzni; senki sem 
tud boldog lenni oly olcsón. Egész életmódját 
mintegy aranynyal futtatja be, s minden guineát 
arany lemezzé nyújt ki. Az angolnak, ellenben, 
minden szokása, minden mulatsága nagyon költ
séges. Mindent , a hasznos dolgokat úgy , mint az 
ékességre valókat, csak értéke szerint becsül. Nem 
elégszik meg a látszattal, mindent úgy szeret, ha 
szilárd, tökéletes. Nála minden biztos lábon jár. 
Akármit állit a világ elé, a mélység bizonyosan 
épen az, a mi a felszín.

A francziának lakása, mint maga, nyílt, vig, 
sürgő, zajos. A házak olyanok, mint egy nagy 
vendéglő; széles, magas kapu , kövezett udvar, 
térés, piszkos kőlépcsők, s minden ajtónál más 
más család. Minden zörög, zajog. Cselédei irányá
ban tréfás , beszédes ; szomszédaival közlékeny, 
társalkodó; s nyájas az egész világhoz. Akárki 
bemehet hozzá és lakába; még báló szobája is 
nyitva áll a látogatók előtt, akármilyen rendetlen 
is ; és mind ez nem valami különös vendégszere
tetből van így, hanem azon közlékenységböl, mely 
egész valóján uralkodik.

Az angol ellenben elsánczolja magát egy 
kis csinos téglaházba, mely csak neki ad lakást; 
az utczaajtót bezárja , kertje falán végig éles , tö
rött üvegdarabokat, magától elsülő puskákat, em
ber-fogó tőröket rak ; fákkal, ablakfüggönyökkel 
rejti el magát; örül magánosságának és nyugal-

! mának, és mindenben arra törekszik, hogy kizárja 
a lármát, a napvilágot, a társaságot. Háza, mint 
maga, külsőleg barátságtalan, elzárkózott; de ha 
valaki bebocsáttatást nyer, meleg szivet, és meleg 
tűzhelyet talál abban.

A franczia az élezben kitűnő, az angol a 
humorban; a franczia vidámabb az angol gazda
gabb képzeletű. Az előbbi teljes érzékenységgel, 
—- könnyen felindul, és kész rögtöni, nagy izgal
makra, de izgalmai nem tartósak; az angol phleg- 
matikusabb, nem oly könnyen indítható, de ha 
fölkeltik, nagy lelkesültségre képes. E két szélső 
véralkatnak az a hibája, hogy a francziák eleven
sége könnyen felpezseg s habként pattan e l, az 
angolok nehézkessége leülepszik s megiszaposul. 
Ha a két jellem valami középre lenne állandósít
ható , — a franczia az elpezsdüléstől, az angol a 
megfeneklettségtől visszatartható — mindkettő 
kitűnő lenne.

A jellemek ez ellentéte észrevehető a két 
nemzet nagy érdekeiben is. A tüzes francziának 
a katonai hir mindene; dicsőségért, azaz harczi 
siikerért küzd. Mert csak a nepzeti zászlók győ
zelemben lobogjanak, keveset gondol tovább a 
háború költségeivel, igazságtalansága- vagy ha* 
szontalanságával. Valami csudálatos az, hogyan 
ujong a legszegényebb franczia is a győzelmi hír
nek : valóságos lakoma neki egy nagy diadal; s 
ha lát egy győztes vezért, a mint az elfoglalt ágyú
kat vagy zászlókat hozza haza, légbe dobálja 
piszkos fövegét és örömében majd kiugrik fapa
pucsából.

John Bull, épen ellenkezőleg, igen okosko
dó , meggondolt személy. Ha igazságtalanságot 
követ e l, azt a lehető legészszerübb módon teszi. 
Azért harczol, mert a világ java úgy kívánja. Igen 
erkölcsös úri ember, s ha hadat kezd szomszédai
val , az csak'a béke, a jó rend s a közjó alapel
vei érdekében történik. Pénzgyűjtő egyéniség, s a 
kereskedelem és gyárak virágzásáért száll síkra.

így visel harezokat e két nemzet, emlékezet 
előtti idők óta, dicsőségért és vagyonért. A fran
czia, dicsőséget kergetve, már kétszer foglaltatta 
el fővárosát; s John, vagyont kergetve, fülig me
rült az adósságba.

— y — i.

C H I N A I  S Z Í N H Á Z A K .

A chinaiak egyik mondája igy adja elő színé
szetük eredetét. A Ninlang és Csínü hetedik hó
napok hetedik napján aföldmivelés és takácsmes
terség védszentjeinek szabad találkozniok. A két 
védszent valaha férj és feleség voltak , most a tej
út (a chinaiak folyónak mondják) választja el 
egymástól, de a hetedik hó hetes napján a világ 
minden szarkái összegyűlnek, testeikkel hidat ké- 
pezendők, melyen a férj hitveséhez juthat. Ezért

i szent madár a szarka Chinában, megölése súlyos 
vétek. A 745 év ez emlékezetes napjának alko
nyán történt, hogy Kanjuen, a Szing dynastia ha
todik uralkodója, nejével a hires Yangvei fiával 
a csillagos égen merengvén, a szép fejedelemnő 
megemlékezett ama nevezetes eseményről, és Ián 
goló szerelmétől ösztönözve fölfogadta férjének, 
hogy hűségében meg nem tántorodik, egymástól 
elválhatlanul fognak az örökkévalóság szellemi 
ösvényére lépni. A császár, fiatal nejét megjutal
mazandó, tiszteletére valami újdonatúj múlat-
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ságot gondolt ki. Rendkívüli áldozat volt ez 
Kanjuen-töl ■— jegyzi meg a monda •— mert ö 
szigorú fejedelem volt ám, ki megsokalván elődei
nek léhaságát, egészen népe javának akart élni, 
utálta a szertelen fényűzést, tékozlást és fes- 
lettséget. Igyekezete azonban oly tulságokra ra
gadta, hogy kivéve tudósokat és más hasznos de 
unalmas egyéneket, egyébnek nem volt maradása 
udvaránál, a mi az itju császárnénak és mulatni 
vágyó környezetének sehogy sem lehetett ínyére.
A császár meggondolván a dolgot, megparancsol
ta első ministerének, válogatna előkelő udvaron- 
czai családidból bizonyos számú gyermeket, kik 
jól betanítva s fényesen öltözve szavalják el a 
bájos Yangvei fiámák az ősök dicső tetteit. Ezen 
fiatal művészek előadásaikat rendesen gyümölcsfák 
alatt felvont sátorban tartották, azért nevezték el j 
őket a „Körtvélyes gyermekeinek“, mi Chinában 
maiglan is színészt jelent.

Jelenleg mintegy tiz ezerre tehetjük színé
szeik számát; Rgancsing-fu a Niauving tartomány- 
fővárosából egymagából közel 7000 kerül ki. 
Színésznőik, mióta Kien-Long, színésznőt vévén 
nőül, megtiltotta, nem igen vannak, jobbára csak
Peking- és Szucsó- meg Jangcsó---- a birodalom
két legfeslettebb erkölcsű városában fordulnak 
elő. A nöszerepeket, a chinai nők éles, rikácsoló 
beszédére jól betanított leányos arczu ifjak játsz- 
szák; szemoldeiket leberetválják „szomorú fűz 
hajlású“ fekete vonallal helyettesítvén azokat, ha
jókat nőiesen viselik, és sokan, hogy megszokják 
a lábujhegyen való járást a csülök alakú piczi női 
czipőkben — a csalódás annál tökélyesebb lévén 
— még lábfejüket is bepólyázzák. Az idegennel, 
ki nem tudja hogy nők egyátalán nem igen szok
tak a szinpadra lépni, bajos lenne elhitetni, hogy 
az a sok feleziezomázott és kifestett alak, mely 
oly ügyetlenül lépdel a hires „arany liliomokon“, 
nem nő, hanem férfi.

A chinai dráma nem oszlik, mint nálunk, 
szomorú és víg szakmára, hanem három nagy 
csoportra szakad. Ezen csoportok elnevezését in
kább az előadás módja s egyéb körülmények ha
tározzák meg, mint a darab tartalma. Csupán a 
már kihalt uralkodó családok hős tetteit szabad a 
színpadon előadni.

A Kvan Kuang féle darabokat leginkább a 
förendiiek szeretik, és ez elsőséget legjobban is 
megérdemlik. Az ezekben előforduló négy-öt sze
mély mindig a társaság legelőkelőbbjeiből való, 
a többinél nagyobb fizetés is jár nekik. A zeneki- 
séret lágy, fuvolák- és tamburákból áll. A hangu
lat szomorú, és a színész azon iparkodik, hogy 
hallgatóit szánakozásra, sajnálatra indítsa; az 
egész előadás énekelve történik.

Az Ur-vang-tion és Szepe-taon csoportbatarto- 
zó darabok ellenben lélekrázó hatásúak: udvari ár
mány,csaták képezik tartalmukat,és négy ven-ötven 
személy van egyszerre a színpadon. A szomorú, 
siralmas zenekiséret elöhozására fülhasitó sípokat,

panaszos „hougo“-kat és egy kiállhatlan „la“ nevű 
dobot használnak, mely utóbbi hasonlít a dinnyé
hez, és pergése csak akkor szűnik pillanatra, ha a 
kifáradt dobos egy korty theár.a szomjazik. A du 
naiak nagy játékrendében alig van, úgyszólván 
nincs is, a családi életből vett darab, mind történeti 
cselekményüek, és minta középkori mysteriumok : 
az emberiség érzelmeit, hajlamát, erényeit és bű
neit ábrázolják.

Valóságos színház kevés van Chinában, az 
j előadások templomokban, ritkábban szinházbódék- 
j  ban vagy magánházaknál történnek. A birodalom 
I déli részeiben hiában keresünk színhazat; Peking- 
1 ben 7, Szucsauban5 van, valamennyi chinai szín

házak száma alig rúg százra. Ezekben mindennap 
játszanak, még pedig egész napon át. Képzeljünk 
egy hosszúkás négyszögöt, melynek egyik hosz- 
szabb oldala a színpad, a többi három oldal menti
ben meg vannak két sorjával a páholyok, középen a 
földszint. A szinpad és a páholyok fedettek, mig a 
földszint az isten szabad ege alatt van. A felső pá
holysort a íörendüek foglalják el, hol a szín-igaz
gató, ki egyszersmind vendéglős is, diszes lako
mával látja el őket. Ha valaki barátja tiszteletére 
mulatságot kiván rendezni, kibérel egy rakás pá
holyt egy vagy több napra, és fizet értök, lakomás
tul, a bortéstheát is beletudva, 20—30,000 „kast“ 
(vagy ötven tallér.)

A második páholysor nincs külön páholyok
ra osztva, csupán székek vannak rendben rajta, 
melyek közt kis asztalkák állnak. Egy hely ára 
theástul, süteményestül 4—500 kas, ezekre jobbá
ra a polgári osztály tagjai és kereskedők járnak.

A nép, akár bir fizetni akár nem, a földszint
re megy, ez nem kerül semmibe, ingyen hely. 
Ülések itt nincsenek, de nem is volna üdvös, 
mert a sokaság hullámzása-, ide-oda tolongásának, 
az elsőbb helyekérti veszekedése- és küzködésének 
úgy sem bírnának ellenállapi, csak láb alatt vol
nának. Jól nevezik a dunaiak földszintjöket „ten
ger“ -nek.

A tempi nni színpadok csak annyiban tér
nek el a többiektől, hogy néni olyan tágasak, a 
színpaddal szemben egy sor páholy van a nők 
számára, mi szokatlan udvariasságra mutat. A fér
fiak a földszinten, egy penny-vel fizetik ülőhe
lyeiket.

Az ilyen templomi szinelöaoások nem épen 
gyakoriak, többnyire a gondviselés iránt való há
la lerovására, jó barátok megtisztelósére, vagy val
lásos szertartásként a templom védistene számára 
rendezvék. Utóbbi esetben a papok aláírás foly
tán pénzt gyűjtenek, hogy erejűkhez képest vala
mely színtársulatot megfogadjanak ; egyébkor a 
szinpad és páholyok használatáért bizonyos időre 
1% tallér jár. A hadistennek és Confuciusnak 
szánt templomokban a szinelőadások tiltvák.

Számos családban a szinészség örökös, iva
dékról ivadékra száll; mert valamint a hajósok, a 
borbélyok és még nehány osztály, a szinészek sem

50
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képesek valamely irodalmi rangra, csak harmad- 
ízi utódaikat bocsátják ismét az irodalmi jelöltek 
vizsgájára. Nem csuda tehát, hogy nem nagyon 
kapós ez életpálya, csak nyomasztó szükség 
téríthet valakit rá; leginkább szülőik által eladott 
és idomított gyermekekből áll az újabb színészi 
nemzedék is. Ezek, elérvén a megkívántaié kort, 
színigazgatóikkal szerződésre lépnek 6—8 évre, 
szerződésük letelte után ismét hazatérhetnek, akár 
újra szerződhetnek, vagy más társasághoz áll
hatnak.

Némelyike ezen színtársulatoknak igen szá
mos; a szucsáui Ta-ke sing vagy — „nagy sze
rencséjük színtársulat a zenészekkel és hordá
rokkal együtt 110 tagból áll. Vannak továbbá 
60—70 egyénből állók is, a legkisebbekben is van 
legalább 20 tag. Tartózkodási helyük rendszerint 
egy tágas épület, de igen sokat vannak távol hazul
ról, mert mandarinok és gazdag magánzók szol
gálatába szegődnek. Hivatalos személyekhez igen 
vonakodva mennek, jól tudják, hogy nem sok 
pénz üti markukat; annak az 5—7 tallérnyi borra
valónak, melyet a vendégektől egyenként kapnak, 
a fele mindig a kapzsi alsóbb hivatalnokok zsebé
be vándorol. Legfényesebben fizetik őket a ma
gánzók : egy 60—70 személyből álló társulat napi
fizetése 25,000 kas (50 forint) minden előkelőbb 
tagnak azonfelül jár még 1 '/2 shilling, az alsóbb 
rendűek 1 shillinget, a hordárok meg 6 pennyt 
kapnak.

Legalantabb állnak a vándorszinészek, eze
ket legtöbbnyire szegényebb emberek és kalmá
rok fogadják meg. Ünnepeken sokszor egész ut- 
czák összeállanak egy vagy több napra színésze
ket szerződtetni. A szerződés megkötése után a 
társulat a rendelt időre megjelenik, s miután ba
tyuitól megszabadult, azonnal hozzá fog vala
mely félreeső csendesebb utczában a bódé fölállí
tásához. Egy óra múltával készen áll a kecskelá 
bakra rakott, J5 szögnégyláb területű deszka bó
dé, melynek egyik felén bambusz rudakra pony
vák vannak felvonva, mig a másik része nyitva 
áll. Ennyire haladván, előveszik holmijokat és a 
színpadra egy trónust, egy rozzant asztalt és vagy 
két kopott zsámolyt helyeznek.

Mig a színészek a ponyva mögött öltözköd
nek, addig a zenészek a színpad egyik sarkára 
telepednek, elhozván hangszereiken kívül még 
theás bögréiket és pipáikat is. A zajos készülődés 
végeztével rákezdik azt a még zajosabb pokoli 
nyitányt, melyben a hamis hangok orcusi sokadal
ma minket európaiakat tán őrülésbe ejthetne, mig 
a chinai a sphaerák harmóniáját véli hallani.

Kezdődik a darab. Régesrég elhunyt császá
rok vitézkedésén álmélkodik a szatócsok és 
egyéb bámulók nagy serege. Valóban némelyek 
ezen nyomorgó, sápadt arczu és nevetségesen öl
tözött művészek közül nagyon jól megfelelnek 
szerepeiknek, hanghordozásuk és taglejtésük be
csületére válnék bármely európai színésznek is,

és mindezen, több óráig szakadatlanul folytatott 
müvészkedésükért nem kérnek többet négy fil
lérnél.

Jelmezeik igen szépek, a viselet a Ming ural
kodók korából van véve, mely Chinában a legfes- 
tőibb. Minden nagyobb társulat élén két igazgató 
van, kik azelőtt szintén játszottak, és egyike a 
beérkező darabokat — mi ugyan ritkán történik 
— bírálja meg, a pénztárra ügyel és tagok szer
ződtetése- és elbocsátásával foglalkodik; a másik 
a tagok közt tartja fel a rendet és fegyelmet, vigyáz 
magaviseletökre.

Felvonások jobbára csak a könyvben van
nak, mert a színpadon az előadás megszakasztás 
nélkül foly. Mindegyik társulat játékrendje áll 
vagy 40—50 darabból, és a tagok szerepeiket 
úgy tudják, hogy minden próba nélkül bármikor 
is elszavalhatják. Az egy kis elefántcsont lapra 
jegyzett játéksorozatot egyik színész átnyújtja 
a házigazdának, ez tovább adja balkézfelöl ülő 
vendégének, — ez Chinában a megtiszteltetés he
lye — ki a választott darab czimét fönhangon 
megnevezi. Még a többi vendég is választ né
hány darabot, aztán az elefánt csont lajstrom visz- 
szakerül ismét a színészhez. Gyakran a háziúr a 
játékrendet vörös papírra minden vendége szá
mára külön leíratja. A kitűzött darabok aztán a 
választás sora szerint kerülnek előadásra, elfogy
ván, uj választás történik, mig a vendégek meg 
nem unják.

A mondottakból láthatni, hogy a chinai szí
nészet, hagyományos régisége daczára is, még böl
csőjében van, és ámbár benne szabadabban nyi
latkozik a képzelődés ereje mint költészetük 
egyéb ágaiban, mégis a mennyei birodalom moz
dulatlanságának jellegét utolsó íziglen magán 
hordja. Ama sajátságos felfogás, mely szerint Chi
nában minden mennyei eredetű, a császár is az 
ég fia lévén, minden már rendeltetésénél fogva 
isteni tökélylyel van felruházva, a módosítás hal
latlan vakmerőség, égbekiáltó bűn lenne : — min
dent megmagyaráz, és nincs miért csodálkoznunk 
ha a legújabb tudósítások a chinai szinügyről ösz- 
szevágnak a legrégíebbekkel is, mint például az 
1655. Pekingben mulatott hollandi követség leírá
sával. De bármi alant álljon is a chinai drámai köl
tészet, a népéletnél satnyább nem volt soha; a nép
életnél pedig virágzóbb, ezen kívánság képtelen
ségén kívül, már csak azért sem lehetett, mert ve
le szorosan összeforrt, mely kapocs tágulására a 
történetben nem akadunk sehol. Erre az irigylen
dő tulajdonságra fektetendő a fősuly, ebben rejlik 
mindenütt a jövendő felvirágzás elvitathatlan biz
tosítéka.

—ig.

I R O D A L O M .
Vörösmarty minden munkái. (Rendezte 

és jegyzetekkel kisérte Gyulai Pál. XI. kötet,



Pest, 1864. Kiadja Ráth Mór.) — E kiadás még 
hátralevő négy kötetéből kettő e hó végén, kettő 
pedig a jövő hóban küldetik szét. Mintegy tizen
négy hó telt belé, inig a kiadás elkészült, mi bi
zony nem nagy idő, ha fölveszsziik mennyi ve- 
sződség van csak egy kissé gondosb kiadással is, s 
a bibliographiai és biographiai jegyzetek megírásá
ban mennyi akadályra találhatni még oly közel 
kort illetőleg is, minő a Vörösmartyé. A kezünk 
alatti Xl-ik kötet Vörösmarty vegyes prózai dol
gozatait foglalja magában: I. Nyelv és irodalom, 
(nyelvészeti értekezések és bírálatok) ; II. Dra
maturgiai lapok (elméleti töredékek és dráraabi- 
rálatok.) Sok olyat vesz itt az olvasó, mik Vörös
marty minden munkái első kiadásában hiányza
nak. E kötethez is, mint mindenikhez, jegyzetek 
vannak csatolva; kiemeljük közülök azt, mely a 
„Kritikai Lapok14 keletkezését adja elő. „Kisfaludy 
Károly s barátjai — mond Gyulai —• sokszor em
legették egy kritikai folyóirat megindításának szük
ségességét. 1826-ban egy összejövetelkor Toldy 
indítványozta, hogy nem kell tovább halogatni a 
dolgot. Meg is egyeztek mind a czimben, mely 
„Kritikai Levelek“ lett volna, mind a tizenkét ív
nyi füzetekben, melyek idöhez nem kötve jelen
tek volna meg. Csak szerkesztő hiányzott. Kisfa
ludy Károly, mint legnépszerűbb ember, nem akar
ta magára venni e vállalat gyűlöletességét, Toldyt 
sok más dolog foglalta el, Vörösmarty csendesebb 
természetű volt, mintsem elég erélyt érzett volna 
magában a szakadatlan polémiára. Elhatározták, 
hogy Bajzát szólítják fel szerkesztőnek, kit aztán 
mindnyájan támogatni fognak. Toldyval levelet 
is írattak neki, ki ekkor Pozsonyban tartózkodott 
az országgyűlésen. Bajza mart. 16. 1826 igy felelt 
Toldy levelének ide vonatkozó pontjára: „A ki
nek neve a munka czimlapján állani fog, bizo
nyos, hogy mind az olvasók, mind az irók részé
ről kedvetlenségeknek lesz kitéve: tehát szükség, 
hogy oly személy legyen, a ki ily kedvezésekkel 
vagy nem kedvezésekkel ne igen sokat gondol
jon, az emberekre ne szoruljon, az ellenvélemé
nyekre ne hallgasson, különben az általa kiadan
dó kritika nem lehet részrehajlatlan. Ezenkivül 
egyéb tulajdonok is kivántatnak ezen személyben: 
tudomány, olvasottság, nyelvekben való jártasság 
stb. Ezen szempontból tekintve, önként felvilá- 
gosodik, hova czélzok, hogy tudniillik a kiadónak, 
felügyelőnek nekem lenni lehetlen, nekem, ki 
neque ingenio, neque auctoritate sum cum iis, qui 
sedent, comparandus, ki javakkal nem birok, és 
szükségeskép az emberek kedvezésére kell szo
rulnom. Ki fog kezességet magára vállalni, hogy 
ha én a nemzet gyülölségébe esem, nem fogom 
szerencsémet annyira eltemetni, hogy oly sorsra 
jussak, mint a szegény Kölcsey mostan? Ezekre 
szeretném Ítéletedet látni. Egyébiránt is pedig 
szeretném tudni okát, miért épen én legyek a fel
ügyelő, miért nem te, miért nem Kisfaludy, Vö
rösmarty ? Én magamat itten csak eszközül látom

általatok használtatni, óhajtóm tudni, micsoda ac- 
tivitást adnátok annak, a ki nevét azon lap elébe 
nyomtatni fogja.“ Az egész terv dugába dűlt, úgy 
látszik a szerkesztést senki sem akarta felvállalni. 
Jellemző az akkori irodalmi viszonyokra nézve, 
hogy egy kritikai lap megindítása valódi merény- 
nek látszott; Kölcsey közmegvetésben részesült, 
mert nehány jeles Írót megbirált s csak később a 
politikai pályán volt képes magát rehabilitálni a 
közvélemény előtt. Azonban 1829-ban a régi terv 
újra szőnyegre került s most épen Bajza volt, ki 
legjobban sürgette a vállalat meginditását. Azalatt 
tudniillik a Tudományos Gyűjteménybe egy érte
kezést irt az epigramma elméletéről s bírálat alávet
te eprigramma-iróinkat. Már e czikkével is annyi 
gyűlöletet vont magára, hogy elég erősnek érezte 
szivét még több elhordozására is. Aztán egészen 
az irodalmi pályára adván magát, nem volt többé 
szüksége világi előmenetelre, az emberek kedve
zéseire. A barátok örömmel fogadták a Bajza el
határozását; Vörösmarty az első füzetre dolgoza
tot ígért, Kisfaludy a nyomtatási költségre Forgó 
és Rudics uraktól 180 forintot szerzett „erga resti- 
tutionem ;“ remélték, hogy az első füzet jövedelmé
ből visszafizethetik e kölcsönt s még marad any- 
nyi, a mennyi a második füzet költségét fedezze. 
1829 őszén Bajza már neki kezdett a szerkesztés
nek ; az első, valamint a többi füzetet is Kassán 
akarta nyomatni; mert itt kevésbbé volt szigorú 
a censura mint Pesten, hol tisztán irodalmi viták
ból is sokat kihúztak s a kritikust egész forradal
márnak nézték, kivált ha valamely tekintélyesb 
ember munkáját támadta meg. Azonban a vállalat 
mégis Pesten indult meg 1831-ben.“

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Fiorentino. A múlt hó utolsó napján halt 

meg Párisban Francziaország egyik kitünőbb ze
nekritikusa, Pier Angelo Fiorentino della Rovere. 
Olasz volt, mint társa, Scudo, a „Revue des deux 
Mondes“ zenekritikusa. 1810-ben született Ná
polyban, hol már 183 l-ber\ két lapot is alapított 
„11 Omnibus“ és „II Vesuvio“ czimüeket. Irt több 
drámát, melyek a túri ni és áápolyi színpadokon 
meglehetős tetszésben részesültek. Mint beszély- 
iró is föllépett; beszélyeinek köszönheti ismeret
ségét Dumas Sándorral, ki az^án franczia Íróvá 
tette. Fiorentino írancziául és Dúmas Sándor neve 
alatt kezdette Írni beszélyeit, szóval Dumas re
gény- és beszélygyárának egyik gépévé lön. Du
mas „Le Coppicolo, Le speconare,“ „Maitre Adam 
le Calabrais,“ „Jeanne de Naples“ stb. czimü be- 
szélyei mind a Fiorentino tollából folytak. így né
mi állást víván ki magának Párisban, 1846 ban 
önállóan lépett föl , mint a „Corsaire“ czimü lap 
dolgozótársa. Tárczairói hírét e lapban alapította 
meg. Oly könnyen változtatta politikai mcggyözö-

50*
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dósét, mint nemzetiségét. 1848 elő t orleanista 
volt, azután napoleonista, vagy egyszerre mind 
kettő. Ugyanez időben irt mind a „Constitutionel“- 
be, mind a „Moniteur“-be. E két kulacsosságát 
többször szemére vetették ; a „Société des gens 
de lettres“ czimíi irodalmi egylet egy pár kemény 
csapást is mért reá. minek aztán párbaj lett a követ 
kezménye. Fiorentino kihitta az egész társaságot. 
Először Amédée Achard fogadta el a kihívást, 
mint, első az alphabeth szerint. Fiorentino nehéz 
sebet ejtett ellenfelén; e diadal annyira felbáto
rította, hogy most már nem két, hanem három 
lapba irt. Minden esetre kitűnő tehetségű ember 
volt, azonban inkább csak mint zenekritikusnak 
volt tekintélye. Harmincz éves koráig keveset tu
dott francziául, s lassanként kitűnő f n  nezia stilis- 
tává képezte magát, hanem az olasz Írósággal az
tán felhagyott. Egy fillér nélkül ment Parisba s mint 
600 ezer frank tőkepénz birtokosa halt meg. Ma
gas, erős ember volt, ki mindig a legjobb egész
ségnek örvendett. Halálakor is csak két napig fe
küdt. Volt egy őrült testvére, kiről mindig a leg
jobban gondoskodott. Általában gyöngéd ember 
volt hozzátartozói iránt. Mint kritikus kevésbbé 
volt gyöngéd, s kérlelhetleriül üldözte, a neki nem 
tetsző művészeket. Gyűlölték és féltek tőle. Te
hetségét mindenki ismerte, de jellemét nem tar 
tották feddhetlonnek. Mindamellett hogy franczia 
lett, s Parisnak köszönhette dicsőségét, vagyonát, 
nem kívánt franczia földben nyugodni. Legalább 
halála után olasz akart maradni. Végrendelete 
egyik pontjában azt hagyta, hogy holt testét be
balzsamozva szülőföldjére Nápolyba vigyék. Szá
mos műkincset hagyott hátra, melyeket nagy rész
ben ajándékban kapott. Sok íróval és müvészszel 
állott levelezésben. Lévélgyűjteménye az auto- 
graph-gyüjtőnok valódi bánya, ügy ha!Iszik, hogy 
örökösei el akarjak árverezni e gy üjteményt. Hát 
ha még valamelyik élelmes vevő ki is nyomatja ? 
Lesz botrány. Alig volt a közelebbi húsz év alatt 
kezdő énekes és énekesnő, zeneszerző vagy iró, 
ki ne irt volna egy csoport levelet Fiorcntinónak.
S ha mindezt olvasni fogja a közönség! Alkalma
sint kevesebbet fog tartani mind Fiorentinóról, ki 
jellem tekintetében különben sem épen a legjobb 
hírben állott, mind a művészekről, kik kegyét 
koldulták, s ki tudja minő fogásokkal.

A britt múzeum. E nagyszerű, folyvást 
nevekedő intézet évi jelentése, mely épen most 
terjesztetett a parlament elébe, a folyó évre szóló 
kiadást 96,000 font sterlingre teszi. Látogatói szá
ma 1863-ban 441,000 emberre ment (az 1862-i 
világtárlatkor 895,000 en látogatták.) Ez évre 
70,000 f. st. van szánva vásárlásokra. A műkin
csek a múlt évben jelentékenyen szaporodtak, 
számra mintegy 875 uj darabbal. Egyiptomból Isis
nek egy bronz alakja érkezett, Babylonból két kő, 
hasonló Caillon Michaudehoz Parisban. Egyiken 
egy öreg király alakját láthatni, alkalmasint

' Krisztus előtt a tizenkettedik századból; rajta fel
irat is van, mely bizonyos földvásárlásra vonat
kozik. Két más követ Kurkhból hoztak; ezeken 

; királyok féldomborképei és szintén feliratok lát
hatók. Vásároltattak továbbá phoeniciai gemmák, 

! s egy királyi intaglio part hús fejékkel. Érdekes az 
üveg dolgok gyűjteménye a római catacombákból, 
mely azelőtt Matarozzi grófé volt. Mindössze hét 
darab, mind jó állapotban. E nembeli gyűjtemény
ben a b'ritt múzeumot csak a Vaticán múlja felül. A 
gazdasági geológia múzeuma 148 bronz fegyvert, 
szerszámot és ékítményt ajándékozott a britt mú
zeumnak , a bisleyi egyház pedig a glocesteri 

! grófságból két római oltárt. Figyelemre méltó egy 
ó byzanti mérleg bronzból, ezüstös és rezes ala
kokkal és betűkkel kirakva. Lídiából az nudlii 
király réz zászlóját küldöttek be, mely kéz alakú; 

j  számos alak és felirat ékesíti. Az újabban szer
zett görög és római régiségek közt van egy nagy 

í terracotta-koporsó Camirusból, befestve emberfő
vé], állattal és virággal, barnán és vörösen, vilá
gos alapra, — az ékítmények phoeniciai stilüek; 
egy amphora és sok más váza szintén Camirus
ból, egy meztelen óriás féríitorsó Elaeából, Perga- 
mus iskolája stíljében, mely a macedón korszak
ban virágzott; végre egy csoport görög vasa, ter
racotta Gelából és Agrigentből, melyekről a 
jegyzék azt mondja, hogy Russel lord ajándékai. 
Az éremtár 8J6 darabbal gazdagodott, köztök 19.) 
görög, 111 római, 513 közép és újkori, 7 ke
leti. Ritkaságok köztük a tetradrachmák Messe- 
nehöl, Chiosból, Jalysusból, Lindusból, két réz
pénz Tirynsből stb.; a maitai vitézek nagy mes
tere Lubcns Hugónak egy zet. hinája 1582-ből ;
III. Zsigmond lengyel király nagy aranypénze ; 
II; és III. Péter orosz czárok ritka ezüst rubelei. 
A réz- és fametszetek gyűjteménye újonnan cs 
jobban rendeztetett. A. Veniziano és M. Da Ra
venna müvei három kötetben egyesittettek ; 373 
rézmetszet a flamand mesterek sorja szerint ren
deztetett; 1020 angol arczkép külön gyűjteményt 
képez; e századból mintegy ezer arczkép betű
rend szerinti felosztást nyert.

A havanas nők Havana sétányain minden 
vasárnap töméntelen kocsit láthatni kettős sorban. 
E kocsik festőiek és könnyük, de hosszúságiik 
miatt kissé kényelmetlenek. A kocsis mindég né
gerből telik ki s nyeregből hajt. Tarka zubbonya 
ezüst és arany paszomántos; hosszú, szűk és 
ezüst szegélyű csizmája a középkori spanyol di
vatra emlékeztet. A kocsiban csak hölgyeket lát
hatni, s rendesen pyramis alakú csoportozatban. 
Az ifjabb és szép sennorita képezi a pyramis he
gyét. A sennorák és sennoriták mindnyájan mind 
úgy öltöznek ily-enkor, mint ami hölgyeink bálra. 
Az éghajlat szelídsége télben is megengedi ne
kik az ily könnyű öltözetet. Jobbra-balra csillog 
rajtok az ékszer, h »jókban mesterséges virág, és 
szalag, ruhájok selyem és atlasz: szóval valósá
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gos ruhatáríat áll előttünk, melyet egész kénye
lemmel bámulhatni, mert a kocsi legtöbbször 
csak a leglassúbb lépésben halad. A havanai kre- 
olnök rendesen szép fekete hajúak és szeműek, 
homlokuk nemes, ajkok finom, s feltűnően fehé
rek. Ez utóbbi tulajdonságuk azonban nem ter
mészetes, igen finom fehér festöszert használnak, 
az úgynevezett Cascarilla de Meridát. Arczélök 
elárulja a nemes andalusiai és castiliai vérből va
ló származásokat. Vonásaikon bizonyos nyugalom 
vonul el, mi emeli szépségűket, noha a kellem és 
szellem kifejezéseit kissé gyongiti. Már bármin 
czadik évök előtt kezdenek kövéredni, mi tenné 
szetes következménye annak, hogy nem igen sze
retnek mozogni. Műveltségűk csekély. Igen keve
set vagy épen semmit sem olvasnak; játszanak 
valamit a zongorán és öltözködnek. A házi dolgot 
m m tartják méltónak egy úri nőhöz, legfölebb 
néha hímeznek. Bizonyos külső kellem, imponáló 
testtartás, méltóságos járás és tagjáték tünteti ki 
a kreolnőt. Azonban társalgásuk unalmas, modor
ra, tartalomra nézve egyaránt. Alig beszélnek 
egyébről, mintáz uj divatról, az időről, az utol 
só vasárnapi sétakocsizásról, vagy valamelyik is
merősök férjhez meneteléről. A foglalatosság hiá
nya leggyötröbb unalommal kínozná őket, ha 
maga az éghajlat nem hangolná lelkűket az édes 
semmit nem tevésre, a gondolat nélküli álmodo
zásra. Mulatságuk leginkább abból áll, hogy eljár
nak a színházba, a kormányzó báljaira, kocsiznak 
és vásárolnak. Mindent kocsin vásárolnak be; 
a kereskedő mutatványokat hoz ki boltjából s a 
vásárló nők kiválasztják a mi megnyerte tet
szésüket, a nélkül hogy ülőhelyükből fölkelnének. 
Elég oly nő van Havanában, ki soha sem lépett 
az utcza kövezetére. A kreol igen udvarias nője 
iránt, de az illem és szokás nagyon korlátozzák a 
nők szabadságát. A szokás úgy kívánja, hogy a 
nő visszavonultan éljen otthon, nyilvánosan csak 
a sétakocsizáskor és szinházban mutassa magát, ki
séret nélkül soha se menjen ki, a társaság 
ban keveset beszéljen, s nyugalmával és be
tanult hidegségével tanúsítson urias illemet. A 
kreolnök otthon is báliasan öltözködnek, legin
kább az utczai közönség kedvéért; mert rendesen 
földszint, lakván a nyitott ablakon át mindenki be
láthat. A betekintő a világos szobákban egész csa
ládi képeket lát. Diszöltözet.ü sennorák és cabal- 
lerók, gyerekeikkel együtt, hintázzák magokat a 
rengő karszékekben, pihennek, álmodoznak s alig 
szólnak egymáshoz egy pár szót.

Sterne élete. Ily czimü munka jelent meg 
nem rég Percy Fitzgeraldtól, angol nyelven. A 
múlt század angol humoristáit ezelőtt nehány év
vel Thackeray oly élénken rajzolta élőnkbe, hogy 
őket úgy ismerjük, mintha velők éltünk volna. 
Fitzgerald rajza még részletesb s alig hagy vala
mi kivánni valót. Szegény Yorickot a későbbi 
kor, mely nemcsak erkölcsösb, hanem könyörte

lenebb is lett, néha félre ismerte és elrágalrnazta. 
Azt mondják, hogy mint pap kissé hóbortos volt, 
mint ember pedig valóságos nögyilkos. Saját ko
ra mértékével mérve kitűnő egyházi szónok volt, 
habár néha egy kissé, a mi pedig a nőkkel való 
viszonyait illeti, nem ment messzebb az ér
zékenyebb szivü emberek akkori divatjánál. 
Az igaz, hogy hamar felgyűlő szivü ember 
volt, s nejénél, ki semmit sem akart tudni a senti- 
mentálismusról, lelke nem nyerhetett tápot, de
hogy az ö „édes, kedves Kittyje“ (Eourmentelle 
Katharina) azért tébolyodott volna meg, ha ugyan 
megtébolyódott, mivel ötévi menyasszonysága 
után a faképnél hagyta s Lumley Erzsébetet vette 
el, az nem igaz. Hiszen ö akkor már húsz éves 
házas volt, midőn a kedves Elizának udvarolt. 
Utolsó szerelmével sem igen repesztette meg Eli
za szivét, mert a mikor Draperuével megismer
kedett oly vén volt, hogy nagyatyja is lehetett 
volna. Fitzgerald úgy rajzolja Öt, a milyen volt, s 
a kort, mely reá mint költőre és emberre oly nagy 
befolyást gyakorolt, igaz vonásokkal festi. E vilá
gításban sokat nyer Sterne képe. Világfias hajla
mai mellett is magasan áll korabeli paptársai fe
lett, kik felfürtözve és kikenőcselve szaladgáltak 
a szép lyányok után, vagy orthodox és jakobita 
dühökben százszor káromkodik mig egyszer 
imádkoztak. Házas életében nemcsak Ő volt a hi
bás. Hűn gondoskodott nejéről és lyányáról, kit 
különösen szeretett; neje kevésbbé volt gyöngéd 
iránta, beteges állapotjában elhagyta és Sterne 
egy ápolónő karjai közt halt meg, ki inggombjait 
ellopta, midőn ágyábafi jobb fekvésre segitetette a 
már egészen elgyöngüh öreg embert.

Megyeri szobra ügyében.

Mindnyájunk kedves emlékében él még azon 
idő, midőn a nemzeti szinházban Megyeri Károly 
művészileg faragott szobrát Ünnepélyesen lelep
lezték. Többen sóhajtottak ekkor fel: vajha, más 
világvárosok példájára, elhunyd jeleseink emlékét 
lassanként megörökíthetnek ! Éh emben, mi a va
lódi belbecsét illeti, kétségkívül első helyet foglal 
el a színház csarnokában felállított Izsóféle szo
bor, mely a jeles szinész nevével a szobrász jó hí
rét is fenn fogja tartani. Midőn Megyeri tisztelői 
ily7 szép eszme létesítésére adakoztak , lerótták a 
kegyelet adóját, — s egyesek hálájától valóban 
nem is kívánhatni többet. — De ha c szobrot ál
dozat s fáradsággal megkészittettük —y kötelessé
günkben áll azt meg is őrizni, mert ily monumen
tális emlékhez az utókor szintén igényt tart, s leg
első feladatunknak kellett volna lenni, hogy a 
kő a legelőnyesebb helyzetbe tétessék. A városi 
poroszlók, kik estve a színházhoz vannak rendel- 
ve, úgy látszik semmit sem tudnak eme kegyeletes 
kötelességről, mert fegyvereiket a legközönyö-
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sebben támogatóik a szobor mellé, sőt összegön
gyölt poros köpenyüket a hófehér márványból ké
szült alak nyaka köré tekeritik, mi az ép akkor 
színházba menő közönséget gyakran megfosztja a 
mü teljes élvezetétől. Az ily eljárás veszélyes is 
lehet a szoborra nézve, a mennyiben, — nem említ
vén a bemocskolást — a fegyverekkel valamely 
részét, pl. az alapkövén levő koszorú leveleit köny- 
nyen letörhetik , melyeket azután nincs az az in- 
spectiós poroszló, ki többé helyére vissza tudná ra
gasztani. Másrészt nagy hátrányára van a szobor
nak a ruhatárban pislogó gázláng, mely megfor
dítva és alólról veti sugarait a fejre s azt csaknem 
torzképpé alakitja. Nevezetesen az orrlyukakat 
alólról egészen megvilágítja, mig az orr teteje ár
nyékban van. így a szemeknél, — szóval ott vi
lágit, hol árnyéknak kellene lenni, s azt hagyja 
árnyékban (mint a rósz photográphok) mit meg 
kellene világítani. — A művész, ki a szobrot fa
ragta, maga kijelölte a gázláng helyét, honnan a 
szobor s ruhatár egyaránt kellő világításba estek 
volna. E légszeszcső másféle vezetése mindössze 
4—5 forintba kerülne — valóban csekélység a 
szép faragvány s közönség érdekében. Ámde 
hasztalan gondoskodott a művész, — j eg.Ye most 
is ott van a falon, a gázláng pedig a ruhatárban, 
talán hogy nehány szép szabású felöltőt megvilá- 
gositson? — Kívánatos volna, hogy at,ok , kik a 
Megyeri szoborra áldoztak s igy legközelebb van
nak érdekelve ez ügyben, tegyenek lépéseket, 
hogy e félszegségek minél elébb el legyenek há- 
ritva, a gázláng művészeti szempontból kijelölt 
helyére alkalmazva s a szobor körül vagy vas
korlát vonva, vagy legalább az ily feliratok pél
dájára: „zsarnokban tilos a dohányzás“ — egy ily 
nemű felirat is lenne kifüggesztve : „Megyeri szob
ra mellé tilos fegyvereket támogatni, vagy köpenyt 
akasztani nyakába.“ A ki jobban tudja, fejezze ki 
rövidebben.

B. Z.

V E G Y E S .

* Az akadémia hétfőn (jan. 13) tartott böl
cseleti, törvéfnytudományi és történelmi ülésében 
Csengery Antal jegyző olvasá Ráth Károly 1. t. 
értekezését „Az ozmán uralkodóház egy ága Ma
gyarországon.“ Az értekezés szerint, melynek 
minden állítása hiteles okmányon alapul, Zsigmond 
végéveiben, 1436 körül, az ozmán török uralko
dóházból származott méltóságos Murat beg, nejé
vel Ágnessel, és fiaival Orchan és Dávid Csalopiá- 
val Magyarországba került, s először Buda mellett 
Szent Erzsébetfalván, majd Pesten vön lakást, 
Zsigmond parancsából az akkori biró kitúrván 
egy szénatéri házból a gazdát, hogy a magas jö
vevényeknek helyet adhasson. A házfoglalás után 
aztán Murat két fiával elment nem tudni hova, s 
Agnes magára maradt leányával Katalinnal, a ki

később kikeresztelkedett s férjhez ment, előbb 
Salgói Török Pálhoz, aztán Gesztelyi Nagy Já
noshoz, kinek utódai aztán a ház tulajdonosaivá 
lettek. — Ezután Henszlmann Imre olvasott „A 
byzanti építészetről.“ Érdekes értekezés, annyival 
is inkább, mert a keresztyén építészetben a by
zanti stil terjedt el legkevésbbé. — Szeberényi 
Lajos „Az újabb kor gyakorlati iránya“ czimü 
müve a bírálók szerint nem lévén szorosan tudo
mányos értekezés, bár,sok jó gondolat van benne, 
nem vétetik föl az „Értesítőbe.“ — Dethier ur, 
kinek a seraili Corvinákról készített jegyzékére 
az akadémia archaeologiai osztálya észrevételeket 
tett, most ellen észrevételeket tesz, s felvilágosí
tásokat ád. Ugyancsak ő beküldi egy müvét — 
francziául, — mely nagy Justinian lovagszobrát 
ismerteti. — Végül két küldemény: Wodjaner úr
tól Békésben talált régiségek, vélemény adás vé
gett, mielőtt a múzeumba adná azokat; — és Szi
szeid M. úrtól vasmegyei egyházi összeirás a XVI. 
századból.

* A nmgú erdélyi királyi kormányszék „jó
váhagyólag tudomásul vette“, hogy a magyar or
vosok és természetvizsgálók nagy-gyűlése aug. 
24 én s a követő napokban Marós-Vásárhelyt 
tartassák meg. A gyűlésen megjelenni akarók 
Szabó József igazg. tanár urnái jelentsék magu
kat aug. 10 ig, hogy a szükségesekről lehessen in
tézkedni.

* A nemzeti színháznál Boieldieu „Fehér 
nő“-jének előadására készülnek, — 23 án szán
dék először színre hozni. — Erkel uj dalműve 
„Dózsa György“ elmaiad a télig. — A szinészek 
kezdik már szabadság idejüket használni: Szerda
helyi Debreczenbe, Prielle Kornélia S.-A.-Uj- 
helyre ment, s később Rima-Szombatban fognak 
találkozni, hogy együtt játszszanak. Mig a nem
zeti színház zárva lesz, a budai népszínház válto
zatos és érdekes játékrenddel igyekszik megnyer
ni amannak közönségét is, többi közt’ Balázsné 
sz. Bognár Vilma kedves Operette énekesnő 
gyakran föl fog lépni.

* A szinházi drámabiráló választmány Ko
vács P ál: „Nem szabad a királylyal tréfálni“ czi
mü 3 felvonásos vigjátékát előadásra elfogadta.

* Rónay Jáczint Londonban élő hazánkfia 
Kean Edmund, Kean Károly és Macready hires 
angol szinészek életrajzait irá meg, s a nemzeti 
színház nyugdij-intézetének ajándékozd. A nyug- 
dij intézet saját javára ki fogja adni.

* Az akadémia alaptőkéjére gr. Eszterházy 
Miklós 1000 ftot és 2 darab 1000 ftos földteher- 
mentésitési kötvényt, gr. Dessewffy Kálmán ő 
mlga pedig az alaptőkére 1 db szintén 1000 
ftos kötvényt adományozott.

* A magyar képzőművészeti társulat új tár
lata ma nyílik meg, s a következő napokban foly
vást látogatható lesz.

* A pompéji ásásoknál közelebb egy föld 
alatti szobára akadtak, benne oltár, fürdőkészlet s

-
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egy 25 méternyi mély kút. — Habár nem ily 
érdekes dolgokat, de nálunk is lelnek itt ott 
gyakran régiséget. így a napokban Esztergom 
megyében találtí k gyeptörés közben egy ezüstből 
készült, gazdagon aranyozott török (félholdas) ék
szert. Több metszet: nyilak, gyík, sasláb, csilla 
gok, félhold, s z í v  látszik rajta most is, s alakjáról 
Ítélve kantárszár diszitménynek tartják.

* A „British Museum“ közelebb kilencz kü
lönféle lebkövet küldött a debreezeni főiskolának, 
viszonzásul azon szivességért, hogy a hires kábái 
lebkőböl ez is küldött volt oda egy darabot.

* Gróf Lázár Kálmán természetrajzi év
könyvet szándékozik kiadni, melyet később , ha 
Pestre jön lakni. talán havi füzetté változtat. A 
Pestre jövetel pedig annyival hihetőbb, mert — 
mint a „P. N.“ óhajtja és mi is kívánatosnak tart
juk — állatkerti igazgatóvá fogják választani, 
miután ez állásról Xantus előre is lemondott „ne
hogy az irigység önzéssel vádolja“, — Ígérvén 
mindazáltal, hogy ingyen ezután is minden tőle 
telhetőt megtesz az állatkert ügyében.

* A „Sürgöny“ szerkesztését juliur 1 tői 
kezdve megint Kecskeméthy Aurél veszi át.

* Liszt Ferencznek esze ágában sincs kolos
torba menni, — mint egy pesti barátjának írja, —• 
de Pestre sem jön , mert Róma „bűvös hatással 
van reá“, s ha egét látja, a legszebb dallamokra 
lelkesül. Hozzánk csak akkor jön , ha érzi, hogy 
napjai megszá'mlálvák.

* Múlt számunkban említők , hogy Bartalus 
régi magyar tánczzenemüvet kapott Lipcséből. 
Immár sikerült neki a kibetüzés, s használni fog
ja „A magyar zene története“ czimü czikkéhez, 
melyet a B. Szemlében folytat.

* De Courcel és fia, franczia régiségbuvárok, 
hazánkba jöttek , különösen a zárdákat megláto
gatni , s legelőször is a pannonhalmi apátságba 
mennek.

* A „P. N.“ tárczájában érdekes vitát foly
tatnak Nyakas és Csalomjai urak egyes magyar 
szavak leírása fölött, támaszkodva az élő nyelvre. 
Különös érdekű az ly fölötti vita, melynek egy
szerű vagy összetett voltát, ancepsségét stb. leg
inkább az élő nyelvből szándékoznak kifejteni. De 
vajon (vájjon, valyon, vallyon) nem szőrszálhaso- 
gatás e az egész? Van-e vidék , hol az ly-ra vala
mi különös hang volna? Tisza Duna közt, Tiszán
túl, Erdélyben egyszerűen y-nek hangoztatják, 
Dunántúl Ij-nek vagy ZZ-nek vagy egyszerű Z-nek 
is, a hangzót ez utóbbi esetben meglágyítván 
(igy Tiszántúl jány, Nagy-Kőrös vidékén lány, 
Dunántúl leány ; juk , luk , lik stb.). így a mely 
szót mej , melj, mell-nek ejtik különféle vidékek 
szerint, de valami különös hangot sehol sem mon

danak. Bajos e részben az élő nyelvre támaszkod
ni, — minthogy abban semmi szükség nincs reá , s 
egyszerűen mellőzni lehetne, — csak a hagyomá
nyos orthographiában kell megnyúgodnunk, ha 
már egy erős forradalommal ki nem törülhetjük 
— a mint hogy nem törülhetjük — az összetett 
hetüket (cs, gy , ty , stb.) nyelvünkből , hogy egy
szerű egyes jegyeket hozzunk helyükbe. Fejet 
kell elüttök hajtanunk , mint az angolnak az ő 
thri stb. a francziának eh ja , eaux-a i, a németnek 
sch- i előtt.

* Újabban, irja a „P. N.“, a női kalapoknak 
különben elég csinos és magyaros feldíszítéséül 
kócsagtoll formájú, finom üvegszálakból készült 
hajladozó bokrétákat szoktak alkalmazni. Orvo
sok figyelmeztettek, juttatnók nyilvánosságra e 
viselet veszélyességét. Erős szél alkalmával ugyan
is ez üvegszalagokból finom , hegyes darabocskák 
hulladoznak le, melyek, ha a szembe találnak es
ni — mint már megtörtént példák bizonyítják — 
igen veszedelmes szembajt okoznak, úgy hogy 
örök megvakulást is idézhetnek elő. Félre tehát 
az üvegbokrétákkal, s elő a régi kócsaggal, daru
val helyettük!

* Tausig a nyarat B. Füreden, az őszt meg 
majd Pesten hangversenyezi át.

* A „Honban“ olvassuk : A kolozsvári szín
ház újjáalakításán erélyesen dolgoznak. A föld
szinti nézőtér alatt kút lesz, mely a vizet szük
ség esetében nemcsak a gépezethez fogja elve
zetni, de történhető égés alkalmával a fedélzetig is.

* PálfFy Albert nemz. színházi drárnabirá- 
ló lett.

* Beszterczebányán „Zólyom megyei ma
gyar olvasó és társalgási egylet“ alakult a magyar 
nyelvnek olvasás, társalgás és havonként több
ször tartandó szini előadások által terjesztésére.“ 
Örvendetes elöhaladása nemzetiségünknek, vala
mint az is, hogy Brassóban Hubai magyar szintár- 
sasága működik, még pedig szépen pártolva.

* London nagyobb vendéglőiben lépcső 
omnibuszt alkalmaznak, azaz lépcső helyett egy 
négyszögü szobácskát, melybe a föl s lejárók be
ülve, kényelmesen vándorolnak emeletről eme
letre. Egy zsinór megrántással minden emeletnél 
megállítható, s beül, kiszáll, a kinek tetszik. A 
szobácska, mint egy I. osztályú vasúti coupée, csi
nosan , pamlaggal, tükörrel stb. van bútorozva. 
Gépezetét viznyomási készület hajtja; a viz- 
tartó, mely a városi vizvezető csöveken táplálko
zik , a padláson van, s egy ugyanazon vizoszlop 
•1 — 5 omnibuszt is mozgásban ta rt; mert külön 
van az úri, külön a szolga nép, az étel stb. felhor
dó helye. Lám , még minő haszna is lehet a pesti 
vízvezetéknek, ha azt érjük.
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A MAGYARORSZÁGI MÜEGYLET ÉVKÖNYVE.
1863. Szbrkeszte Bittér Sándor, egyleti titkár. 8r. 80 
1. (Länderer es Heckenast nyomdája, Pest.)

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a ma
gyar tudományos Akadémia nyelvosztályának bi
zottsága. Szerkeszt] Hunfalvy Pál. Harmadik kötet, 
I füzet. N8r. 160 1. Ára 3 füzetnek 3 írt, postán 3 frt 
30 kr. (Eggenberbeg, Pest )

STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai állapotok 
ismeretének előmozdítására kiadja a magyar tudo
mányos Akadémia statistikai bizottmánya. Szer
keszti Himfalvy János. Ötödik kötet, II. füzet; N8r. 
175—318 1. Egy-egy kötet ára 2 frt. (Eggenberger, 
Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A pliilosopkiai, 
törvény- és történet tudományok közlönye. Az Aka
démia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal, aka
démiai jegyző. Negyedik kötet. Első füzet. NSr. 180 
1. (Eggenberger, Pest.)

*■) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tetessük, 
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 .
U. V. urnák Sz. Fehérvár. Ezt is felhasználhatjuk, de 

ha nagyobbat küld még jobb lesz, mert ez csak tár- 
czába mehet.

M. Vásárhely, .11. Rettentő bajos állapot ez, kivált 
most. Várjunk vele egy kissé, azalatt meggondoljuk. 
Ha sürgetős, akkor visszaküldjük.

II. 1. ügyvéd urnák, Szegszárd. Könyvünk nem úgy 
mutatja. Május 5-én, 1861, Ráth könyvárus által 

. jött az első küldemény. A második (12 frt) márcz. 27- 
kén, 1862. három névre: H. 1., P-P. E., és M.r J.-né 
úrnők. A harmadik (8 fit) csak P. F. E. és M. J.-né 
úrnők nevére. Innen nem telik ki a hiányzó összeg, 
s máskor sem kaptuk,

Ly e vágyj ? Természetesen az első.

T Á R T A L O M .
Müviszonyaink és a magyarországi müegylet. Keleti 

K. — Húsz év múlva Greyuss Á. ■— Csak a báró. Bemeidig 
E. — Az északi tenger mélysége. (Dán.) Erdélyi J. — Á. 
két nővér. (Pellerin beszélye, francziából.) Z. Farnos Á.
— Párisi rajzok. (Washington Irwingtől.) — Chinai szín
házak. —ig. — Irodalom. — Külföldi szemle. — Me
gyeri szobra ügyében. B. Z. — Vegyes. — Uj könyvek.
— Nyilt levelezés.

Előfizetési f e lh ív á s

K O S Z O R Ú
1884. m ásodik  félévi folyam ára.

A KOSZORÚ juliussal negyedik félévi pályafutását kezdi meg.
Sokkal magasb véleménynyel vagyunk tiszt, olvasóink ítélete s ízlése felöl, 

egyszersmind józanabb önbecsüléssel magunk iránt, hogysem, a jövőre is, szépen hang
zó czifra ígéretekkel állni elé mind irányokban illetlennek, mind ránk nézve megalázó
nak ne vélnők. Inkább a lefolyt három félév eredményére utalunk, azt terjesztjük bí
rói itéletök alá: nem aggodalom nélkül, ha az előttünk lebegő eszményt, — de meg- 
nyugvással, ha irodalmunk jelen állását tekintjük.

Ez ítélet, reméljük, el fog ismerni annyit, hogy a Koszorú, ez idő szerint, iro- 
rodalmi színvonalon áll.

A „Magyar költők arczképei“ folytatása a t. közönség részvételétől függ.
Megjelenik a lap minden héten, vasárnapon, másfél tömött nagy 8-ad ívnyi 

tartalommal.
Előfizetés a ju liu s—decemberi félévre, Pesten házhozhordással, v i

dékre postán, 6  frt. o. é. mely vagy a szerkesztőhöz (Üllői-út 7. sz.) vagy E m i eh  
G u s z t á v  kiadó-hivatalába (Barátok tere 7. sz.) küldhető.

Miután fölös példányokat nagy számmal nyomatni költséges, bátorkodunk az 
előfizetések idejében beküldését kérni, hogy júliusi 1-ső számunkkal már körülbelül tud
hassuk, mennyi példányban szükség nyomatni lapunkat.

Kelt Pesten, junius 5. 1863.
Arany János,

a „Koszorú“ felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.

Arany János felelős szerkesztő es kiadó.

Pest, 1861. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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KÖSZÖRŰ.
M e g j  e l  f i n i k  l i 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 lg o z a t o k ,  e l ő f i z e 
té s i  p é n z e k ,  r e c l a m a t i ó k  is 
k ü l d h e t ő k  : Ü l lö i - ú t  7 sz.

HETILAP
A SZÉPIRODALOM S A TA LANO S M IVELTSEÖ  

K Ö R É B Ő L .

E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
12 frt, félévre 8 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich 

Gusztáv kiadó - hivatala : 
Barátok-teve 7. sz.

MÁSODIK ÉVFOLYAM. JUNIUS 20. 1804. ELSŐ FÉLÉV. 20. SZÁM,

R Á D A Y  G E D E O N .
K íséretül arczképéhez.

A magyar főnemesség, a XVT-clik szá
zad óta, díszes helyet foglal el költői iro
dalmunkban. Mig tudós szomszédainknál, 
régebben úgy mint ma, az egyetemek né
pessége, tanárok, papok, mindenesetre oly 
egyének tették az irodalom zömét, kiknek 
neve egyszerűen suta volt mielőtt czimerül 
a Dr. betűket joguk lett volna eléje ragasz
tani: nálunk csak a hitújításra következő 
mintegy fél század folytán pezseg ily ple
beian költői irodalom; hogy aztán majd
nem kizárólag a nemesi rend vegye, hosszú 
időre, ápoló kezei alá. A mint az első Balas
sa Bálint, gyarmati és kékkői báró, énekei 
a XVI-dik század folytán elhangzanak: 
hosszú sora következik oly versiró tehetsé
geknek, kik vagy születés vagy legalább 
kiküzdött rang által a fensŐbb körökhöz 
tartoznak. Rimái János, többek közt alsó- 
sztregovai birtokos Nógrádban (s anyai 
ágon Madáchiink őse) Bocskay kamarása 
és II. Mátyás követje a portánál; Beniczky 
Péter, szentelt vitéz; gróf Zrínyi Miklós, 
báró Liszti László (habár csak adoptatio 
utján); Gyöngyösi alispán és követ; gróf 
Koliári István altábornagy és országbíró, 
Amadé László báró és ezredes; Orczy Lő- 
rincz báró, Barcsay Ábrahám, a fejedelem 
Barcsay utóda, gróf Gvadányi tábornok, 
s szintén ősi birtokos család a Bessenyeiek. 
íme, szép sor igy összefoglalva, szép ki
vált akkor, ha az alsó és közép osztályból, 
ugyanazon idő alatt, nem bírunk mégegy- 
szer annyi és oly értékű nevet fölmutatni.

Nem, mintha azt vélném, hogy a költészet 
forrása kiapadt volna a nép s a hozzá kö
zelebb állók rétegeiből: amannál a népdal, 
a hegedősök hagyományai bizonyosan él
tek; s a középrend részint ezzel táplálko
zott, részint a népszerűbb nyomtatványok
kal : de Ízlése se finom társalgás, se küliro- 
dalmak ismerete által nem fejlődhetvén, 
papi didaxisnál, alkalmi hálálkodásnál, 
vagy borhoz való trágárságoknál egyebet 
nem igen bírt létre hozni a költészet terén. 
Hanem Therézia és József korszaka észre
vehető fordulást idéz elő. A főúri nevek,— 
egy Teleki József a költő, vagy a b. Na- 
láczi félék — mind gyérebbé válnak a ma
gyar költészetben, végre el is némáinak 
mindaddig, migazűjra-magyarodás korsza
kában báró Jósika, Eötvös, Kemény ne
veit ünnepelhetjük; a szépirodalom zászló
ját a közép nemesség, a papi rend, a ple- 
beius tömeg veszi át s maga a költészet 
jelleme is e szerint változik.

Kétségkívül nagyobb nyereség lett 
volna költészetünkre, ha nem mintegy fe- 
lyülről lefelé, hanem alulról felfelé, tőrül 
szakadva, vagyis inkább a törzstől soha el 
nem szakadva, (olyanforma eszmét akarok 
kifejezni a mit a német „urwüchsig“-nek 
mond), tehát mindjárt eleinte a népből fej
lődik. De a fejlődés e neme az újabb kor
ban, midőn nép néppel érintkezik, igen 
ritka s majdnem példátlan; oly körülmé
nyek kellenek hozzá, mint hajdan a görög 
nemzeté, mely előbb mint a környező népek

ül
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kel érintkezett volna, előbb, a mi fő, hogy- 
sem kész mintákat látott volna maga körül, 
megveté hitregéje, költészete alapját, smár 
ama szürkületben, mely a mondái és törté
nelmi kor közt borong, egy Iiiászszá ké
pezhette a vándor lantosok énekeit. Semmi 
sincs ehhez hasonló az újabb korban, ha
nemha Angliát említjük, mely elzárt 
szigeti helyzeténél fogva, némileg szintén 
önálló, alulról fölfelé irányzott fejlődést 
mutat, vagy legalább a kívülről vett hatás 
összeolvad az életteljes benső mozgalom
mal, oly üdvös hármoniában, hogy meg
maradnak a valódi nemzeti költészet fölté
telei. A többi minden európai nemzetnél 
megszakad e magából fejlődés fonala: 
még a hol oly nagyszerűen indult is, mint 
a Nibelungok és Cid honában. Később, a 
klasszikái műveltség befolyása alatt, támad 
aztán közöttük Dante, Corneille: de a gö
rög Homeroszszal párvonalba csupán egy 
lángész tehető: az angol Shakespeare. Ná
lunk is úgy hozta a sors, hogy megszakad
jon eme benső fejlődés, hogy innen-onnan el
lesett példákon tanulgassunk verset írni; s 
ha már az utánzások ez iskoláját kelle meg
futnunk: jól történt, hogy a zászló több
nyire oly férfiak kezében vala, kik osztá
lyuk miveltségénél fogva szélesebb látkör- 
rel bírtak mint a korlátolt tömeg.

A Rádayak ős családja szintén dicsé
retes részt vesz főuraink e költői verse
nyében. Kettőt nevezhetünk, kik maguk 
is megzenditék a lantot; ismét másik kettőt 
kik főleg a színművészet ápolása körül tet
tek érdemeket. *4z utóbbiak egyike Pál, 
Kazinczy barátja, ezzel együtt a magyar 
színészet első megalapításában fáradozott; 
a másika még a jelené, s nem a történeté. 
Visszább kell mennünk az időben, egész a 
múlt század elejéig, ha a másik két Ráday, 
Pál és Gedeon, apa és fiú, költői működé
sét akarjuk vázolni — vázlani, mondám, 
mert egyik sem áll előttünk oly teljesség
ben, hogy voltaképen méltányolhassuk.

Ráday Pál, az atya, a Bátold nemzet
ség ivadéka, s fia Gáspárnak, Pest megye 
alispánjának, 1704-ben a Rákóczi forrada
lomhoz csatlakozott, s a fölkelő vezér mel
lett különösen diplomatiai képessége által

tett nagy fontosságú szolgálatokat. így, 
hogy többet ne említsünk, midőn a fran- 
czia udvar XII. Károly és I. Péter czár 
között békéltetőül Rákóczy fejedelmet bíz
ta meg, ez Rádayt küldötte Benderbe a 
frigykötésre, mint teljes hatalmú követét. 
E benderi tartózkodás alatt irta nagyobb
részt azon imakönyvet, mely a protestán
sok között sokáig nagy kedvességben volt: 
a Lelki Hódolatot, melynek 1715-beli kia
dásához egy toldalékot csatolt: Istenes Éne
kek czimmel, és ez az, miért neve a költők 
sorában emlittetik. Jól tudjuk, hogy a kor 
vallásos szelleme, kivált a reformatio óta, 
a lyrai kebelnek kiömlését nem igen tűrte 
más, mint vallásos irányban: Balassától 
kezdve, a kik világi költeményeket Írtak 
is, többnyire szent énekek kíséretében bo- 
csáták a világ e lé , vagy mert a buzgó szív 
ily dalok költése által benső szükségét elé- 
gité ki, vagy talán azért is, hogy meg ne 
ítéltessenek csupa világias hajlamukért. 
Gyöngyösi legalább, a „Cupidó“ után, mirit- 
egy vezeklésül látszik nyújtani „Rózsa- 
koszorúját“, s a többinél is az „Istenes éne
kek“ szinte elmaradhatlan a „Világiaktól.“ 
— Rádaytól csupán az elsőbbeket ismer
jük. Nem irt-e vajon, fiatalabb korában, ő 
is „világiakat“ ? oly kérdés, melyre töb
bé nincs mód megfelelni: de ha tekintjük 
versbeli gyakorlottságát, melylyel egyszer
re föllép „istenes énekeiben“, hajlandók 
vagyunk föltenni, hogy ifjúsága nem folyt 
le figyelemre méltó kísérletek nélkül a 
„világiakban“, de a melyeket ő, gondosabb 
mint a második Balassa, mint Zichy és 
többen, az enyészetnek adott átal, mielőtt 
irószekrénye zárt helyéből csak egy is 
közforgalomba jutott volna. Annyi kétség
telen, hogy a XVII-dik század lyricusai 
és Amadé között összekapcsoló lánczszem- 
re van szükség: és én, ha Ráday Pál for
máit tekintem az „istenes énekekben“ : haj
landó volnék azt gondolni, hogy e láncz- 
szem ő. Akármint legyen: az énekek, mig 
egyfelől vallásos költői kedélyről tesznek 
bizonyságot, más oldaliul a nyelv kezelés
ben, a költői technikában szembeötlő hala
dást tanusitnak, elannyira, hogy alig lehet
ne őket megkülönböztetni a reformátusok
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azon templomi énekeitől, melyek egy 
egész századdal később, s már a Csokonai 
iskolájában nevelkedett versszerzők ügyes
sége által keletkeztek.

E Ráday Pálnak fia, Gedeon, az , ki
nek arezképét olvasóink már «vették. „El 
vala végezve — Írja Kazinczy — s nagy 
részben azon veszélyek emlékezete miatt, 
melyekben atyja o\y közel vala az elsü- 
lyedéshez, hogy ő minden idejét tanulás
ban éli e l, s erejét egészen a nemzeti mi- 
veltség emelkedésének fogja áldozni.“ De 
hajlamai is ez irányba vonzották: elvonul- 
tan élt tehát Péczelen, az általa épített kas
télyban, gyűjtve, tanulva, kísérleteket té
ve. így is, 1782-ben báróságra, két évvel 
azután grófságra emeltetett, a mit ugyan, 
mint emlékbeszéde mondja róla, inkább 
csaknem mellőzött, mint keresett. 1792-ben 
halt meg a majdnem nyolczvan éves agg : 
de ha e hosszú életpálya irodalmi eredmé
nyét keressük : töredékre , apróságra talá- 1 
lünk , melyek elegendők ugyan , hogy köl
tészete s technikája mivoltára egy pillan 
tást vethessünk, de nem , hogy törekvéseit 
minden oldalról méltányolhassuk, különö
sen arra, hogy megfejthessük ama nagy 
tiszteletet, melylyel Kazinczy és ügy társai 
e név iránt viseltettek.

Pedig e tisztelet nem volt csupán a 
rang s mű-kedvtelés iránti hódolat. Kazin- 
czyék úgy tekintették őt, mint pályatörő- 
jüket az ösvényen , melyre magok léptek, 
s ez elismerés aztán a R dday-vers  nevezet
ben örökittetett meg. A széplelkü öreg, pé- 
czeli magányában , a régi és újabb classi- 
cus költők élvezetét párositva, hamar rá
jött , hogy az utóbbiak a rímelt sorokat is 
mérik; egyszersmind fogékonyság támadt 
benne a költemények ama rhy thmusa iránt, 
mely összliangzólag a részekről az egészre i 
kiterjed, s a lábaktól kezdve, a sorokon, j 
szakaszokon által, az egésznek egyönteté- 1 
ben találja meg befejezését. Ráday hát első, ; 
ki a magyar szót, öntudva, lejti és szökő 
lábakra mérte, a mi bármily könnyűnek 
lássék most nekünk, méltó figyelembe ven- ] 
ni, hogy maga Kazinczy is panaszkodott 
nehézségei ellen. Ő nem tudja, mond egy 
helyt, mikép esik a z , hogy füle a németek

mért sorait azonnal felfogja s utánzani is 
könnyen képes: de ha magyarban kísérli: 
legott süketen hangzik a vers. Mi termé
szetesebb, mint ha Ráday még inkább buk
dácsolva jár a töretlen úton; ha nála, jám- 
bus gyanánt, ily sor isfordúl elő: „S hogy 
minden nap mdámb mát á d a mit olvasni 
alig lehet De többnyire elég sikeresen 

| küzd meg az új nehézségekkel; s a mint 
‘Zrínyi stanzáiból a „török ifjú“ idylljét 
versszakos formába átalönti, igazán becsü
letére válik, s méltó kezdeménye az új is
kolának.

Valál, Szerencse, mindég hívem,
Miért tennék panaszt reád ?

Te müved az, hogy nem bús szivem,
S hogy mindennap vidámb mát ád ;

Ha mindég így lesz mint ígéred,
Hazuggá tészed azt a híred,

A melylyel csúfol e világ:
Hogy kedved állhatatlanság.

Tavaszkor vídítsz zöld erdőkkel,
Holott a víg füleinilék 

Változtatott reszkettetővel 
Süvítik, hogy társok övék.

A völgyek közt a szép források 
Majd halkan csörgők, majd lármások 

Zörgő kövecsesei: s ha felkél,
Nem zúg, csak lengedez a szél.

Te tőlem meg nem irigy letted 
Az én szerelmes íggyemet,

Sőt szívét érzékenyüké tetted 
Mint volt is hozzárk: innen lett 

Hogy, mig szeretni meV nem szűnik,
A jó kedv tőlem el nem, tűnik,

S mindaddig az bövüipi fog,
A mig eremben vér m\»zog.

Cziprus-árnyék közt nyugtatsz nyárban,
S olykor szellős helyt felvonom,

Magam megunván, bent a várban,
Szép kéztől tűzött sátoron^:

Vár már ott készén főtt ebéden,
Szomjúság oltót nyújt cseléde^ :

Van‘serbét, fris tej, í'áspia,
Van fagylaltam, megykocsonya.

Midőn az ősz, borzadt szárnyával,\ 
Dércsípetten, hozzánk bejö,

Czitrom, narancs s gránátalmával 
Jóvoltodból szép kertem bő ;

S ha néha történik vadásznom,
Vagy kedvem töltve, madarásznom : 

Konyhámra prédát annyit adsz,
Hogy magnak is majd alig hagysz.
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De még a legkegyetlenb télbe,
Midőn kiki panaszra kél,

Én vig kedvem nem metszem félbe,
S nem rémit fergeteg, se szél:

Most jó barátimmal beszélek 
Nyert harczokról, most ismét vélek 

Szám csak enyelgő tréfát üz,
Azonban süt ránk nyájas tűz.

Sokak felett szeret szultánom,
A nép közt minden rend becsül;

Én senki kincsét nem kívánom,
Mert nagy értékem gyültön gyűl;

A szépek közt — bár irigy lássa —
Nincs szép szerelmesemnek mássa ;

Van harczhoz készült jó lovam,
S éles kard őrzi oldalam.

De békóval vagy hozzám zárva 
Szerencse ! másként eddig te 

Elszöktél volna, szárnyon járva,
S földszínig nyomtál volna le :

De, mint madár, mely csügg a lépcn,
Nem fejtödhctsz ki seramiképen,

S nem félthetlek, hogy elszaladj,
Mert lábamhoz békózva vagy.

Nem olvasom, hogy Ráday az angol
ban jártas lett volna, (divat még akkor 
épen nem volt), és igy e formát nem ve
hette másunnan, mint a németektől. De ha 
kísérlete sükerét meg akarjuk mérni : ne 
Goethe és Schiller remekjeivel hasonlítsuk 
össze. Gondoljunk az időre: a német költé
szetben Gottsched vala tekintély, Gleim és 
Uz a hős, Lessing csak feltörekvő' fiatal 
ember. Ráday mintáit se keressük fölebb 
Gellertnél : s a magyar kezdemény nem 
fog pirulni mestere, a német irodalom előtt.

A „török ifjú éneke“, mint említők, a 
Zrinyiászból (Hí. Ének) van szabadon át
dolgozva. Ráday Ízléséről kedvező bizony
ságot tesz, hogy Zrínyi eposza becsét föl
ismerte , és sokat foglalkozott vele, midőn 
még senki. Tudjuk, hogy a „Szigeti Ve
szedelem“ íróját kortársai csak mint nagy 
hadvezért bámulták; költői jelességét ha 
sejtette is egy-két kiválóbb szellem , ha az 
ifjú Lisztí, Gyöngyösi általa búzdultak is: 
nem állott költő hírben az „Ádriai Sziré
na“ ; még kevésbbé azután, mikor Gyön
gyösi népszerűsége minden tért lefoglalt. 
Es ime, az elfeledett, a soha nem méltá
nyolt „história“, már a múlt század dere
ka táján, felkölti Rádaynk figyelmét; pró

bálgatja hexameterbe átönteni, majd folyó
beszéd által tenni élvezhetővé; egyikhez 
sincs ugyan elég türelme s abban hagyja: 
de a kísérlet maga szép oldalról jellemzi 
ő t; s igen valószínű, hogy az ő törekvései 
vetették észre Kazinczyval is a Zrinyi- 
ászt, s levének közvetett eszközlői annak, 
hogy e költemény iránti érdek, Kazinczy 
új kiadása által, fölgerjesztessék.

Zrínyi eposza mellett még az Aeneis 
áttételével is foglalkozott költőnk; de e kí
sérlet, mely különben is a Gyöngyösi-féle 
négyrímes alakot tartotta volna meg, nem 
oly emlékezetes, mint egy eredeti hősköl
temény terve, Árpádról. Csak bevezetése 
jelent meg az 1787-diki „Magyar Múzsá
ban“ hol maga Ráday az eposzt „bajnoki 
éneknek“ nevezi s e töredékről azt mond
ja,, hogy „még fels. József császár gyer
mekségében íratott, és a német s franczia 
szorosabb versmérték szerint szabatott.“ 
E jegyzetkéből tisztán kitetszik Ráday fej 
lődésének mind kora mind kútfeje, Az Ár
pád kezdete nyolczsoros stanzákban indul, 
melyek a fentebb közlött „török ifjú éne
kével“ legalább is egy színvonalon állnak 
a fejlettségben, ha nem haladják; s ez arra 
mutat, hogy Ráday, már „József gyermek 
korában“ némi biztossággal mozgott az új 
formákban; de vannak jámbusai, melyek a 
kinos tapogatódzás bélyegét viselik: ezek 
tehát még régiebbek. Összehasonlításul ide 
teszszíik a „Róka és holló“ mese, meg az 
„Árpád“ nehány sorát. A jambus igyfoly:

Egy éh holló lopott egykor egy darab sajtot,
A melylyel egy nagy fára száll.
Felettébb .éhes volt s folyt szájából a nyál,
Midőn egy vándorló rókát is arra hajtott 
A szerencse, vagy szerencsétlenség, stb.

Az „Árpád“ stanzája igy:
Múzsám ! kinél tört út már régen Pindus útja,
S tudod jól, hol fakad a szüzek rúgott kútja *)

Sőt játszottál te is nádsípon verseket:
Végy már most trombitát, kezdj hangosb éneket, 

írj Árpádról: ird meg, hol volt első hazája;
S új honra vágyó nép vezérévé mint lett ?
Beszéld el útjait, számláld elő mit tett,

S hogy hódolt végre meg a négy folyóvíz tája.

*) Hippocrene forrás, a Parnassuson, a múzsák 
szent helyen-



Ráday költeményiből csak elszórva je
lent meg' nehány a „Magyar Múzsa“, „M. 
Muzeum“ s „Orpheus“ folyóiratokban. 
Összegyűjtve soha; és ma már hiába ke
resné az irodalom történet kedvelője. A 
Ráday-féle gazdiig könyv- és kézirattár, 
melyet jobbadán b gyűjtött, a pesti ref. fő
iskola birtokában van: de hiába remélnők, 
hogy onnan, ha rendezve lesz, elékerülnek 
Ráday irományai. Álszégyen, vagy mi más 
okozhatta, eltűntek azok, kevéssel halála 
után, s Kazinczy már fájlalva kereste. Mi 
is osztozunk e sajnálatban : mert pályatörő 
szellem műveinek forgatása mindenkor ta
nulságos , semmivé léte mindenkor vesz
teség.

Záradékul még egy szót. A magyar 
aristocratia, mint láttuk, a theréziai kor 
hatása előtt igazi aristo-cratia volt: azaz a 
nemzet ja v a , színe , lángja nemcsak érzés
ben , tettben , hanem nyelvben is. A két el
sőre sohasem volt kevesebb panasz mint 
ma; a harmadik iránt a mi volt, elmúlt, és 
ujjongva hirdetjük a főnemesség nyelvbeli 
megmagyarosodtát. Igaz-e ez oly mérték
ben, mint ők magok hiszik, és a mint mi, 
bókoló üdvözléssel, elfogadjuk ? Kiállanák-e 
a hasonlítást azokkal a múlt századokból,

/
Atkos gúny az tőled, oh sors !
A poéta ha csak akkor 
Hág fel az uborkafára,
Pia bús fején már az aggkor. 
Szegény ördög!

A mig szép volt (soha!) — s ifjú, 
Nem ismerte addig a nép,
S akkor mázolják le arczát 
Midőn — félig már majomkép. — 
Szegény ördög!

Arczképére néz a lyányka,
S azt hiszi hogy a nagyapja,
Szive ábránd dalolásit 
Rózsaajka csak kaczagja. — 
Szegény ördög!

kiknek neveit odafenn elsoroltuk ? Birják-e 
a nyelvet, minden csinja-binjával, a mint 
a z , magyar észjárás szerint, meg van te
remve? Vajha igennel felelhetnénk! De 
a tapasztalás nem mutat ily örvendetest. 
Példájuk után egy idegenszerü magyar nyelv 
képződik, mely nem egyéb, mint a német, 
angol stb. kifejezések szolgai fordítása. S 
ha még csak magok beszélnék : szenved
hető volna, szenvedhetdbb mint míg ide
gen nyelven beszéltek. De a majmolok ha
da utánok indul : azt tartja szépnek, he
lyesnek, a mit X báró vagy Y gróf járat
lanságból mond: s igy terjed a rósz, felül
ről lefelé, a magyarul beszélők minden osz
tályára, le a cselédségig. Hallgassa valaki 
a pesti cselédséget. E baj pedig soha meg 
nem sziin, mig a divatos soknyelvüség majd
nem a bölcsó'nél veszi kezdetét. Hogy le
gyen fóuraink s az 6' nevelési módjokat 
utánzók gyermekeinek egy határozott anya- 
nyelve? Ez teljes képtelenség. S valamed
dig ez igy tart: ne várjuk, hogy az aristo- 
cratia nyelve egyszersmind a legdíszesebb 
magyar beszéd lesz, mint az angolnál, fran- 
cziánál, s mint nálunk is volt a Theresia 
előtti századokban.

íAr &-W5T.\

A V É N  P O É T A .

Repkénylomb ? szép lelki étek ;
Hon! feléje nyújtod zajjal, —
Adhatod már, hogyha előbb 
Jól tartottad füzfagalylyal f —
Szegény ördög! \

Dús, terített asztalhoz is 
Viszik végre, utolsó nap,
Egész éltén koplalt? se baj! \
Sírja szélén — vacsorát kap.
Szegény ördög. \

Disz-kancsó ő, de a szögről 
Mosolygott le csak zománcza; \ 
Szépséges szűz, de mit ér, csak 
Virradtakor vitték tánczra. \
Szegény ördög! \

SZEMERE MIKLÓS.
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C S A K  A B Á R  Ó.
(Beszély.)

(Vege.)

Sáry, elég udvariasan , nehány szót 
váltott Katiczával, egy négyesre kérte fel, 
azután meghajtván magát, távozott.

Béla kérdező, kit mutasson még be is 
merbsei közül.

— Senkit, — válaszoló Katicza rö
viden.

— Szabad kérnem erre a csárdásra?
— Nem tánczolok.
— Hát keringöt ?
— Azt sem.
— És a második négyest ?
— Ki lesz átellenesünk ?
— Halmi barátomat kértem fel.
~ Köszönöm; azt sem tánczolok.
Erre aztán Béla is, megunván a sok 

kérést s megelégedvén a kosarakkal — to
vább állt.

— Mamám, ez a Kövy egy kiállha 
tatlan, ügyetlen ember! Látszik, hogy 
nem báró.

— Igazad van Katiczám.
Vászonváryné majd megpukkadt mér

gében , hogy leánya folyvást ül, mig a 
többiek, kik közül szépségben egy sem ver
senyezhetett az ö hite szerint Katiczával, 
tánczolnak.

Az egy négyes kivételével, Katicza 
az estét — a szó szoros értelmében, át
ülte.

Ez idd alaít meggondolta magát ésel- 
határzá megszólítani Bélát, hogy ismerősei 
közül, ■— fa mindjárt nem tartoznak is a 
felsőbb körökhöz, mutasson be neki egy
két tánczost

Kívánsága tüstént teljesítve lön.
Béla legelőször is Ecsedy t mutatta be. 

Ez egy igen kedves, több oldalú műveltség
gel biró fiatalember volt, ki nem tartá elég
nek a vagyont, mit atyjától örökölni fog, ar
ra , hogy ennek árnyában a semmittevés 
kényelmes párnáján heverjen. Tanult, és 
most mint gyakorló mérnök már keresett 
annyit, a mennyivel szükségeit fedezhette. 
Nem szorult ugyan rá, de meg akarta mu

tatni atyjának, hogy nevelésére nem hasz
talan költött, fogy tudorAánya után saját 
emberségéből is meg 44l!|dni. Az okosabb 
emberek e miatt nagyon szerették az ifjút, 
de a nagy rész, kivált kortársai, ügyetlen 
élezeket faragott a fiatal mérnökre, ki a 
Helyett hogy maga ura lenne, mások szol
gálatába áll. Ecsedy ezen élczelőkkel nem 
sokat törődött, haladt a maga utján.

Most sem jött volna Pestre, ha atyja 
nem óhajtja, ki hogy a mérnökségtől el
vonja, egyrészt mivel egészségét féltette, 
másrészt pedig mivel szorgalmával nagyon 
meg volt elégedve, egyik birtokának keze
lését reábizta.

Kálmánnak Katicza tetszett, s azért 
örömmel fogadta Kövy bemutatási aján
latát.

A négyes, melyre Katiczát felkérte, 
elkezdődött. Kálmán több Ízben megkísér
tette , hogy tánczosnőjével beszélgetést 
kezdjen, de hasztalan. Katicza mindig oly 
röviden és oly kénytetve válaszolt, hogy a 
fiatal ember sokkal helyesebbnek tartá a 
hallgatást.

Vászonváryné ezalatt megtudta Bélá
tól Ecsedy családi viszonyait, s azokat ki 
elégitőknek találván, sokkal szívesebben fo
gadta mint előbb. Hisz Kálmán, ha nem 
született is bárónak, „primae occupatio
n s “ családból származott.

Helyre kisérvén Katiczát, Vászonvá
ryné nehány nyájas szót váltott vele, s ér
tésére adta, hogy házuknál mindig szíve
sen látott vendég lesz.

Ecsedy e szívességet nem igen vette 
igénybe.

Katicza, midőn Kálmán távozott, azt 
jegyzé meg, hogy nagyon unalmas em
ber s örvendene, ha ritkán lenne hozzá 
szerencséje.

Vászonváryné nem volt leányával 
egy véleményen.

Báró Sáry, a négyest letánczolván, 
nem igen mutatta magát, a szép b. Kendey



irmával volt elfoglalva, kire Katicza foly
vást szórta jól-roszul sikerült élczeinek vil
lámait, melyekre Bélának természetesen 
mosolyognia kellett. Végül azonban az él- 
czelést is megunván, anyját távozásra un
szolta. Béla kéz-ügyben volt s a kocsit elo- 
rendelé.

Haza érve, Katicza egy pamlagra ha
nyatlott s elkezdett keservesen sírni. Any
ja egy darabig vigasztalá, de midőn ta
pasztalta, hogy nem használ semmit, nyu
godva távozott.

Másnap Katicza álmos és rósz kedvű 
volt, és mindenért az ügyetlen Bélát okolá.

— Én nem megyek több bálba, mon- 
dá, — a férfiak nem érdemlik, hogy értük 
egy éjt álmatlanul töltsék.

— Kedves lányom, az hiba volna, jö
vőre jobban fogsz mulatni, az első bál ren
desen roszál sikerül; aztán a magasabb 
körök nem is vettek részt.

— Mit ér, ha részt vesznek is , ha ve
lem nem tánczolnak.

— Rósz vezér az, kedves leányom, a 
ki az első vesztett csata után kétségbe esik.

— Mit? én csatát vesztettem! ezt ta
gadom : csatában sem voltam.

— Annál kevésbbé szabad lemonda
nod a diadalról. A jövő bál királynője te 
léssz.

— Nem én voltaimé most is legszebb ?
— Igen, leányom, te voltál.
Másnap Béla tisztelgett, hozván ma

gával vagy négy szépirodalmi lapot, me
lyekben a bál le volt Írva. A szerencsétlen 
nem olvasta el, csak a czimet, mert külön
ben nem hozta volna el e lapokat. Mind
egyikben egész csoport bálkirálynő volt 
megemlítve, és Vászonváry Katicza egyik
ben sem.

Katicza mérgesen dobta félre egyiket 
a másik után, a mama szintén, Béla nem 
tudta, mi történik.

Ez napságtól Béla volt a leghidegeb
ben fogadott vendég a Vászonváry háznál.

Szegényt malitiával vádolták, pedig 
oly ártatlan volt, mint a bárány.

Ha Katicza Bélán már kitöltötte a 
mérgét, nekiállt az újságíróknak, azután 
anyját okolá, hogy egy magyar lapot sem

járat, s azért nem írták ki az önző újság
írók az ő nevét

Anyja még az nap megrendelt min
den szépirodalmi lapot.

Ily csekélység szerez a magyar iro
dalomnak pártolókat, azért van , hogy a 
legjelesebb művek mázsa számra hevernek 
a könyvkereskedőknél és a leghitványabb 
lapnak is nagyobb kelete van , mint a leg
jobb könyvnek. Különben ez nem tarto
zik ide.

E buzgó pártolásnak volt némi sike
re. A jövő bál után nehány lap, többnyire 
olyan, melynek szerkesztője s kiadója egy 
személy, megemlékezett Katiczáról.

De miután a második bálról, mely az 
első után nyolcz napra esett, említést te
vénk , szóljunk arról i s , mint mulatta ma
gát Katicza e második bálon.

Sokat most sem tánczolt, azonban 
gróf Kévey is jelen lévén, a ki szives volt 
a felsőbb körök nehány tagjával Katiczát 
megismertetni, sokkal jobban mulatott.

Kévey igen felvilágosodott, minden 
előítélettől ment és éles itéletü ember volt, 
s azért csakhamar észrevette Katicza gyön 
géit és tüstént azok ostromlását hatá
rozta el. \

Sajnálta e valóban szép nőt, és óhaj
totta betegségéből ki^yógyitani.

Mindenek előtt Bélát dicsérte, kiről 
tudta, hogy szerelmes Veié, s tiílfelül jó fiú
nak tartá, kivel KaticzaV— letévén a fenlié- 
jazásról, boldog lehetne  ̂ Azután hozzálá 
tott a nem „primae occiipationis“ család
ból való ifjak bemutatásához. Hozott egy 
irót, egy ügyvédet, orvost,^mérnököt, min
dent, csak bárót vagy grófot nem. Ezeket 
azután agyba-főbe dicsérte ,\ elmondta ró
luk, hogy mily tehetséges eiiberek, tiszte
letre méltók, mert önerejük ám l lettek az
zá a mik. \

Katiczának ez elvek ugyipi nem tet
szettek, s bizonynyal nem haWja őket 
megjegyzés nélkül, ha nem gróf Kévey 
mondja: igy azonban hallgatott. \

Leszámítva e demokratismust,yászon- 
várynénak is nagyon tetszett a gróf. Róla 

i szólván , mindig azzal végezte, hogy lát
szik, „miszerint primae occupationis*' csa-
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Iádból való, s csak azért pajtáskodik azok
kal, — értvén az ügyvédeket, írókat, orvo
sokat stb. — bogy a különbség közte és 
köztük annál kirívóbb legyen.

Ez este báró Sáry is többet foglalko
zott Katiczával, a mit legkivált Kéveynek, 
kit Sáry mindenben utánozni szokott — 
köszönhetett.

Sáry különben Katiczának jobban 
tetszett. Nem volt oly leereszkedő, tartott 
magára valamit; bár Kévey annál keve
sebbet tartott róla , a mit Katicza eló'tt sem 
titkolt el.

Teljesen igaza volt.
Sáry Aladár szüleitől meglehetős va

gyont örökölt, melyből okszerű gazdálko
dás mellett ha nem fényesen is, de tisztes
ségesen megr lehetett volna élni. 0  azonban 
nagyban kezdte és hamar végezte. Négy 
év alatt annyit költött, sőt többet mint a 
mennyit egész életben szerezni képes lett 
volna, elannyira, hogy e pillanatban alig 
volt már valamivel többje — a semminél. 
Átúszván az élet minden örömein, eltéko- 
zolván vagyonát, elérkezettnek tartá az 
időt, hogy valami vagyonos partidé után 
lásson, mert különben hoppon marad. 
Már eddig is több vagyonos háznál kopog
tatott, de kevés sikerrel. Nagyon elterjedt 
a hire hogy tékozló, s az ilyenhez az okos 
anyák nem örömest adják leányukat. Kö- 
vytől az utolsó bál után megtudta, hogy 
Katicza egyetlen lány s nem megvetendő 
vagyon vár reá. Ez volt a második ok, 
hogy Sáry ez estve többet foglalkozott 
vele.

Sárynak íehát szándoka volt Katiczát 
elvenni? Erre legjobban ráillik az a köz
mondás: a hogy veszsziik. Volt is nem is. 
Más szóval: vagyona a semmihez közel 
állván, házasodnia kellett, hogy ismét ér
tékhez jusson, házasodnia minden áron, s 
e szerint, na 2000 holdat nem vehet el, be
éri 1000-rel is, vagyis ha b. Kendey Ir
mát meg nem kapja, elveszi Vászonváry 
Katiczát is; mert ő az egyénhez nem ra
gaszkodott, csak a vagyonhoz.

Mondjunk-e még róla többet? A ki 
a mondottakból még nem ismerné őt, lesz

még alkalma bőven, s azért többi erényei
ről ezúttal hallgatunk.

Egészben véve Katicza meg volt elé
gedve e második bállal. Gróf Kéveyn és 
báró Sáryn kívül nem igen emlegetett va
lakit, a mi azt bizonyító, hogy e kettő ér
dekli őt leginkább. Ä mama Kéveynek ad
ta az elsőséget. Katicza Sáryt kedvesebb 
és csinosabb férfiúnak tartá. E felett folyt 
most a vita naphosszat. Ecsedy, Kövy és a 
többi ismerősök a báró előtt háttérbe szo
rultak.

Ecsedy, ki mindössze egy látogatást 
tőn, nem sokat törődött vele; Katicza nem 
az a nő volt, a ki őt le bírta volna kötni; 
azonban Béla, ki mind szerelmesebb Ion 
Katiczába, e hideg mellőzést nagyon zokon 
vette, s baját Kéveynek elpanaszolta.

— Ne félj, öcsém, — mondá a gróf, 
majd eszére térítjük a kis lányt.

Kévey talán nagyon is sokat bízott 
magáiban ?

A harmadik bál előtt látogatáist tevén 
Vászonváryné ő nagyságánál, bizony nyal 
megkezdi a térítést, ha b. Sáry szintén ott 
nincs; igy rövidre szabva az időt, távozott.

E bálon Katicza nem jelent meg. Béla 
kétségbe volt esve, Sáry is több Ízben kér- 
dezé, s szünóra után elkiildé Bélát, pedig 
inast is küldhetett volna, hogy tudakozód
jék : mért nem jöttek ?

A báró nagyon szerette volna, ha Ka
ticza jelen van, mert Kendey Irma ma 
már harmadizben visszautasitá kérését. Ka
ticzának udvarolván, igy vélekedett ő, leg
alább boszantotta volna.

Béla leverten érkezett vissza. Katicza 
beteg volt.

E betegség, mely nyolcz hétig húzó
dott, Katiczát megfosztások bál örömeitől.

Anyja mindig azzal vigasztalta, hogy 
a mulasztottat a Császáirfürdőben majd 
helyre pótolják.

—• De ott lesz-e b. Sáry és gróf Ké
vey ! sóhajtott fel ilyenkor Katicza.

— Bizonynyal ott lesznek, — mondá 
vigaszképen az anyja.
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Négy hónap szállt sirba a mindég ha
ladó időből, mióta Katiczával utolszor ta
lálkoztunk. Katicza azóta sokkal szebb 
lett. A megelégedés a különben is szép ar- 
czot bájjal árasztotta el; ő többénem szo
bor volt, melyet csak bámulunk, hanem 
egy eszménykép, melynek látásánál át- 
melegülünk.

Katicza mostanság legünnepeltebb le
ány volt a Császárfürdőben, s szegény Béla 
a legszerencsétlenebb szerelmes ifjú a Du- 
na-Tisza mentén.

Kévey mindent megtőn érdekében, 
de nem használt semmit.

Vászonvárynénaktöbb Ízben a legna
gyobb gyöngédséggel tudtára adta, hogy 
a Sáryval való ismeretség nem vezethet 
czélhoz, legfölebb Katicza boldogtalansá
gát eredményezheti.

A mama, ki ekkor már tudta, hogy 
Sárynak báró czimén kivid semmi vagyo
na nincs, gyakran gondolkodóba esett, ag
godalmát azonban nem merte leányával 
közleni, ki előtt báró Sáry volt minden, 
s ő már is boldog azon tudatban, hogy nem 
sokéira báróné lesz. Miért zavarja leánya 
boldogságát, gondolá a jó anya, s azután 
van is Katiczának annyija, hogy belőle 
férjestül megélhet.

Yászonvárynénak e tekintetben igaza 
is volt, mert az emberiség két harmadának 
bizonynyal kevesebbje van, mint Katiczá
nak volt, s azért még is megél.

A tévedés csak annyiból állott, hogy 
e két harmad nem báró Sáryakból á ll, ha
nem nagyrészt munkás emberekből, kik
nek nem élettudományuk a — pazarlás.

Különben Kévey nemcsak a mamá
nak , de Katiczának is mondott eleget, s 
nem kímélte a gúnyt, hogy nagyravá- 
gyási betegségéből kigyógyitsa.

Egy ízben a régi családokról szólván, 
mely tárgy, mint tudjuk, mamának és leá
nyának kedves volt, Kévey váltig állította, 
hogy az épen elmenő koldus ép oly régi csa
ládból származik mint ő , mert Ádámnál 
feljebb a családfát egyikük sem bírja vinni.

— Ön csak negélyzi e leereszkedést.

— A világért sem ; e szót nem is is
merem , mert meggyőződésem, hogy oly 
kis pont vagyok a mindenségben, a ki le
ereszkedés által egészen elenyészném. Én 
érték szerint mérem az embereket, s nem 
születés szerint. Ismeri kegyed e kis verset:

Un raauvais rat piéce a piéce 
A rongé vőtre velin ;
Pourquoi, diable, la noblesse 
Est-elle de parchemin ?

—- Önben semmi kegyelet nincs nagy 
ősei iránt.

— Bocsánat, én őseimet tisztelem, de 
érdemüket eltulajdonitani nem akarom. A 
büszkeség mindig nevetséges, de legnevet
ségesebb akkor, ha más érdemei, vagy a 
véletlen, alapja büszkeségünknek.

E megjegyzések végül azt eredmé
nyezték, hogy Katicza Kévey tői egészen 
visszahúzódott, s egész idejét Sárynak szen
telte.

Kévey sajnálta a lányt, Kövy két= 
ségbe volt esve, és boldog volt, ha Katiczá
nak köszönhetett.

— Ne busúlj, öcsém, hidd meg, hogy 
vászonvári ésbükíalvi Vászonváry Katicza 
nem érdemli meg.

A fürdőben áialánosan el volt terjed
ve a hir, hogy b. Sáry elveszi Vászonváry 
Katiczát.

— Egymásnak Valók, volt a nagyobb 
rész véleménye.

— Megtalálta zsák a foltját, mon
dák nehányan. \

Annyi bizonyos, hoVy e hirnek, mint 
ily esetekben szokás, sVnki sem örült, 
mert se egyiket, se másikat nem szerette 
senki.

Katicza napról napra büszkébb Ion, 
s nem tett mást, mint hogy 'Sáryval foly
vást élczelték a fürdő vendégeket, és egy
más élczeit megnevették.

Különösen az e fürdőben tartatni szo
kott estélyek alatt büszkesége egész a dur
vaságig ment. \

Többnyire pongyolában jeleit meg, 
a kalapot is csak a tánczteremben vette le. 
Ismerőseihez nem szólott, köszönéseiket 
is csak méltóságos fejbillentéssel fogadta, és 
folyvást azt emlegette — úgy hogy a ázom-
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szédjai is hallják, hogy mily közönséges 
társaság van itt. Az úgy tánczol, mintha 
most is a rőföt tartaná, az pedig bizony
nyal szabó vagy csizmadia , amaz se volt 
müveit társaságban soha stb. Mert ki tud
ná mind e megjegyzéseket leírni.

Bélát még e megjegyzéseksem ábrán
dították ki, a mi kettőt bizonyít: hogy na
gyon szerelmes és nagyon ártatlan fiú volt. 
Mindenki arról beszélt, hogy Sáryjegyben 
jár Katiczával, csak Béla nem hitte, ő még 
mindig remélt. Vannak ilyen emberek is a 
világon!

Bélának annyiban igaza volt, hogy 
a báró ünnepélyesen még nem kérte meg 
Katicza kezét, de hisz ez különben külső
ség is ott, a hol a felek egyetértenek és az 
itélőmester nem ellenzi.

Katicza azonban már szerette volna, 
ha az ünnepélyes eljegyzés megtörténik, 
ha másért nem, hogy a lapok kiírják. Hiú
ságának e kis tömjénfüst is jól esett.

De hát miért nem kérette meg a 
báró ?

E kérdést talán megfejti e kis levélke, 
melyhez a véletlen juttatott.

„Kedves barátom!
Miután a véletlen téged a Kendey család 
közelébe juttatott, bocsásd meg, hogy régi 
barátságunk alapján egy szívességre kér
lek fel. Tudósíts engem, ki udvarol jelen
leg a szép Irmának, s szokott tapintattal 
tudd meg tőle azt is , hogy élek-e még az ő 
emlékében ?

Még most volna idő, néhány hét múl
va minden késő lesz. Leveledet várva ma
radok.

igaz barátod 
S___ Aladár.“

E levélre tiz nap múlva válasz érke
zett, mire !?áry, el sem búcsúzván Katiczá- 
tól, szellőssárnyakon repült.

Elutazása előtt Bélának egy kis czé- 
dulát irt, melyben felkéri, hogy Vászonvá- 
ryéknál mentse k i; nem tudja mikor jöhet 
vissza, és végül buzdítja Bélát, hogy a 
szép Katiczának udvaroljon és kéresse 
meg.

Sáry hirtelen elutazása nagy zavart 
idézett elő: Katicza három álló napig egy
re sírt; egy napig a fürdővendégek sem 
tettek egyebet, minthogy e kis botrányról 
beszéltek és örvendettek.

Béla vigasztalta Katiczát és kérte, 
hogy felejtse el Sáryt és szeresse őt.

E nagy ragaszkodás a mamát megin 
ditotta, és minden tétovázás nélkül neki 
Ígérte kezét.

Katicza egy darabig ellenszegült, 
mert Bélát ki nem állhatja, de végül anyja 
azon ellenvetésére, hogy „ e tettet boszulat- 
lan hagyni nem lehet“ ő is megnyugodott 
benne, hogy báró helyett egy egyszerű 
„primae occupations“ családból szárma
zott fiatal ember nejévé legyen.

E hir ismét gyorsan bejárta a fürdőt, 
s átalános élcztárgyul szolgált.

A szegény Bélát mindenki sajnálta.
A jegyváltás napja is ki volt tűzve.
Béla boldog volt, Katicza folyvást 

rósz kedvű. Minden áron meg akarta mu
tatni, hogy mily nagy áldozat neki Kövy 
Béla nejévé lenni. Valóban, ez nagy áldo
zat volt!

A jegyváltás előtt két nappal egyszer
re azon hir terjedt el, hogy Sáry megér
kezett ; délután a sétányon együtt látták Ka
ticzával; majd ismét, hogy Kövy Béla el
utazott, s ki tudja mit m ég!

A hir szóról szóra valósult, s Katicza 
azon nap, melyen Bélával kellett volna 
jegyet váltania, csakugyan jegyet váltott 
b. Sáryval.

Ez az egész oly össze-vissza dolog 
volt, hogy a fürdő vendégek közül senki 
sem birt rajta eligazodni. Csodálkoztak va
lamennyien ; ily nagy események csak a
XIX. század méhében születhetnek.

Felvilágositásúl ismét két levelet kell 
előkeresnünk, melyekhez szintén azon vé
letlennél fogva jutottunk. Az egyik igy 
hangzik:

„Kedves barátom!
Holnapután Budán leszek. Irmától másod 
ízben is kosarat kaptam; most nincs mit 
tennem mint oltárhoz vezetni Katiczát. Ha 
túzok nincs, a veréb is jó. E levelet add át
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holnap este Katiczának, hogy megjelené
sem meg ne lepje. Isten veled!

hálás barátod 
S. Aladár.“

A második levél igy szól.
„Imádott Katiczám!
Hirtelen el kelle utaznom s azért el sem 

búcsúzhattam öntől, kihez lelkem a világon 
legközelebb van. Bocsánat, ezer bocsánat! 
Nagybátyám most már túl van a veszé
lyen, s azért holnap visszautazhatom s lá
bainál rebeghetem el, hogy: szeretlek! 
Csókolja ezerszer

Aladár.“

— Mamám,-kedves mamám, — kiál
tott fel Katicza e levelet vevén, Ő szeretjén 
báróné leszek.

Vászonváryné elolvasván e levelet, 
nehány ellenvetést tön, de azután ö is 
megnyugodott benne hogy Kövynek ki
adják az utat.

A jegyváltás után két hétre az eskü
vő egész csendben ment végbe.

Katicza báróné lett.

III.

Régi közmondás, hogy a házas feleket 
hét tél, hét nyár választja meg. E köz
mondás még az antik világból való, s mo
dern századunkban ritkán lel alkalmazást.

Báró Sáryt és báró Sárynét már a he
tedik hónap nem meg - -  de elválasztotta.

Katicza csak tűrt a meddig és a 
mennyit egy „báróné“ czimért lehet, de

9  S 8 éV,?-
OH, E L  K E L L  J Ó N I  AZ I D Ő N E K .

Oh, el kell jöni az időnek,
Midőn e fényes tündérálom 
Beteljesül mind — mind . . .  tudom jó l: 
Ragyogó vágyam föltalálom.
Íj Időzzön bár a sors, s ne hagyjon,
Egy perczig se hagyjon pihenni — 
Föltalálom, föl! . . .  a ah ! meglátom, 
Hogy nem egyéb, mint fényes semmi.

r
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lX

Oh, mint habzik más ifjú vere,\
Mily vágy ég, rombol kebelébe^
Hogy üldöz lepkét és szivárványt,
Mint bolyg a mély erdő ölében.
Min áthaladt — semminek érzi,
S a jövőben mindent lát rejtve;
Hogy amabban már minden megvaí1 
S ebben nincs semmi — nem is sejtVe.

\

végre, vagy jobban mondva a hatodik hó
nap végén, megsokallotta.

Elhagyta férjét, ki hat hónap alatt 
Biikfalva árából csak itt-ott hagyott vala
mit. Ezt is elköltötte volna, ha Kévey köz
be nem lép.

Most a főváros egyik kü városában 
laknak, összevonva, szerényen.

Vászonváryné sokat sir. Katicza sze
mei megnedvesednek olykor, de ő azzal 
vigasztalja magát, hogy mégis csak báró
né. A szolgálótól meg is kívánja, hogy mél- 
tóságos bárónénak czimezze. Ez csekély 
vigasztalás ugyan , de boldog ki ezzel is 
beéri.

Meddig maradnak szerény lakásukon ? 
nem tudom, de annyit hallottam már fül- 
hegygyel, hogy a jövő negyedre a váczi- 
utczában vettek ki fényes szállást.

Honnan veszik rá a pénzt, nem tarto
zik rám. De annyit tudok, hogy a leg
okosabb ember is megőrülne, ha annak ki- 
fürkészésére adná magát, hogy melyik em
ber vagy család miből él és miből költ? 
Jobb az ilyen dolgokat nem firtatni!

Kévey, ki asulyos csapás első napjai
ban segélyükre volt, mint tudom, ismét 
nem jár házukhoz,

Hát Bélából mi Ion ? Nem ugrott a Ti
szába, hanem a múlt hónapban egy ked
ves egyszerű lányt Vezetett oltárhoz, ki Őt 
szereti, és szerencsének tartja, hogy nevét 
viselheti.

Báró Sáry pedig él, mint azelőtt, ví
gan — nem törődve a holnappal; hisz így 
is meglehet élni holtig.

\ b ENICZKY EMIL.
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S e semmit írigylitek tőlem 
Rablói sötét rengetegnek ?
S ha ezt elérnem nem hagyjátok 
A sorsra átkot keseregjek ?
Oh nem ! a sorsot is mosolygom, 
Midőn szivem czél nélkül marja,
S hogyne mosolyognék, ha gyilkot 
Emel rám a bolondok karja.

Itt van szívem — törjetek rája!
Lám hogy dobog! csak üldözzétek !
Mért az öntudat meg fog ölni —
Higyétek el, erény, nem vétek.
Hisz, ha minden vágyam elérem, 
Kétségbeesik bús kedélyem.
Oh jertek ! e pokolijaiéi 
A valót feledteti vélem.

ZILAHI IMRE. *)

P Á R I S I  R A J Z O K .
(Washington Irwingtol.)

II. FRANCZIA SZOMSZÉDOM.

Gyakran múlatom magam azzal, hogy abla
komból — mely, mellesleg mondva, meglehetős 
magasan van — az alattam sürgő kis világ hul
lámzását nézdegélem, s a kapussal és feleségével 
jó lábon állván, tűz gyújtáskor vagy reggeli hozás
kor adomákat gyűjtök tőlök laktársaimról. Nagy 
kíváncsisággal tanulmányoztam egy furcsa kis 
francziát, ki mellettem lakott egy joli chambre ä 
gargon-ban, vagy is olyan kis sötét, kényelmetlen 
lyukban, milyeneket a párisi bérházak zegzugai- 
ból készítenek a szegény árva agglegények szá
mára. Szomszédom azon megvénült veteránok 
közül való, kik a forradalom előtt virágzottak, ki
állották Páris minden viharát, valószínűleg azért, 
mert szerencséjükre jelentéktelenebb személyek 
voltak, mint hogy magukra vonhatták volna a fi
gyelmet. Csekély jövedelme van, melyet a fran- 
czia gazdák ügyességével kezel, arányos részekre 
osztván, lakása, élelme, st. cloudi és versaillesi 
kirándulásai s színházi költségei között. Evek 
óta lakik már e hotelben, s mindig ugyanazon szo
bában, melyet saját költségén bútorozott be. E 
szoba díszítményei éietének minden szakát emlé
kezetbe hozzák. Víin benne néhány csinos fest- 
vény, melyeket még ifjú korában aggatott fel: egy 
régi franczia öltözetű „rangbeli“ hölgy arczképe, 
kiről ő igen gyöngéden emlékezik ; egy keményí
tett kurta szoknyás operatánczosné, ki a minap 
meglehetős agg korban halt meg. E képnek egyik 
szegletébe rheuma elleni reczept van szúrva, alatta 
meg egy zsöbeszék terpeszkedik. Van egy kis 
papagálya az ablakban, hogy mulattassa otthon
létekor, aztán egy kis mopsz kutyája, hogy nap
pali járkálásain legyen kísérője. Épen most, hogy 
irok, ballag végig az udvaron, sétára készülten. 
Legszebb öltönye, az égszínkék, van rajta, s két
ségtelenül a Tuileriák kertjébe szándékozik. Haja 
a régi divat szerint van rendezve: behajporozva, 
oldalt főlbodorítva, hátul befonva. Kis kutyája 
sarkában üget, néha négy lábon, néha hármon, s

úgy látszik arczából, hogy bőr kabátja nagyon 
szűk neki. Most megáll az öreg ur, hogy pár szót 
váltson egy régi ismerőssel, ki az entre sol-on la
kik, s épen most tér vissza sétájáról. Egy szip- 
pantat tubákkal kínálják egymást; aztán előveszik 
óriási veres kárton zsebkendőjüket, — „az útálat 
lobogóit“ a mint igen jól hijják, — és tesznek 
vele rettenetes harsogást. Most pár megjegyzést 
váltanak kis kutyáikra, melyek azalatt reggeli üd
vözletét cseréltek egymással, azután elválnak, s az 
én öreg uram még egyszer megáll, hogy futólag 
egy-két szót szóljon a kapusnéhoz ; végre aztán 
elballag, s szépen elcsavarogja az egész napot a 
városban.

Nincs módszeresebb ember, mint a teljesen 
semmit nem tevő, és senki sem osztja, méri ki 
idejét oly percznyi pontossággal, mint az , kinek 
semmi dolga nincs. A kérdéses öreg úr mindig 
határozott órában kel, határozott órán beretválko- 
zik a kis tükör előtt, szemben az ablakkal, hatá
rozott órában ballag el minden reggel, meginni 
csésze kávéját, megenni zsemléjét, egy határozott 
café-ba, hol az újságokat olvassa. Szabályszerűen 
bámulja és magasztalja a kávéház elnökhölgyét, 
kivel mindig megáll egy kicsit tréfálkozni, úgy 
en passant. Szabályszerű sétákat tesz a Boulevar- 
dokon és a Palais-Royalban , hol mindig megiga
zítja zsebóráját a nap delelését jelentő ágyú elsü
tésekor. A Tuilleriákban mindennap találkája 
van egy csomó magaszőrü veteran semmittevővel, 
kik valahányszor összejönnek, többnyire ugyan
azon tárgyról beszélnek sokat és bőven. Jelen 
volt Párisnak az utolsó ötven év alatti minden 
látványánál, minden borzalmánál, minden örömé
nél ; látta a forradalom minden nagy eseményét; 
a király és királyné lenyakaztatását; a Buona
parte megkoronázását; Páris bevételét, s a Bour
bonok visszahelyezését. Minderről oly hidegen 
beszél, mintha színházi kritikát mondana, pedig 
én kétlem, hogy azok folyama alatt mindeniken

*) Ki eddig Cserényi Imre név alatt irt.
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ne kapott volna; nem azért, mintha nagy szere
tettel csüggne a zavargásokon, hanem azon mohó 
falánkságnál fogva, meiylyel a főváros lakosai él
nek halnak minden látványosságért. Egy színi bo
hózatot láttam , melyben egy ilyen systematikus 
vén naplopó van személyesitve. Egy dalt énekel, 
mely egész napi jelentéktelen foglalkozásait di- 
csöiti, s lefekszik, gyönyörködve a gondolatban, 
hogy a más nap szakasztott ismétlése lesz az előb
binek :

„Je me couehe le soir,
Enchanté de pouvoir 
Recommencer mon train 

Le lendemain 
Matin.“ *)

III. AZ ANGOL PARISBAN.
A vendéglő másik részében egy szép sor 

szobát egy nagy kegyességü, meglehetősen értel
mes, és jó mértékben mogorva angol gentleman 
foglalt e l, ki Francziaországba jött „takarékosan 
élni.“ Vagyonos ember, de felesége azon áldott fajú 
asszonyokhoz tartozván, kiket az írás a termő 
szőlőtőkéhez hasonlít, elárasztotta egy csomó köp- 
czös leánynyal, kik most csak úgy hemzsegnek 
körülötte, készen, hogy valakinek keze lesza- 
kaszsza őket. Ritkán látni gentlemanunkat köz
helyen, hogy mind két karján ne volna egy-egy, 
mosolyogva az egész világra, mig ő maga lebigy- 
gyeszti két szájaszélét mint valami szelindek, mor
molva magában mindenre, a mi körülötte van. 
Erősen ragaszkodik az angol divathoz, s komo
lyan ballag az utczákon nagy topánaiban, széles 
karimájú kalap a fején, mig leányai egész be
árnyékolják tollal, virággal, franczia kalapjaikkal.

Mindig azon van, hogy az angol szokások, 
vélemények, előítéletek légkörét megtartsa, s egy 
darab Londont csináljon épen kellős közepén Pá- 
risnak. A reggelt Galignani olvasó termében tölti, 
s ő is egyike az ottani megrögzött politizálóknak, 
kik ugyanazon czikkeket tizszer egymásután elol
vassák tiz különböző újságból. Rendesen nehány 
honfitársa társaságában ebédel, s ebéd után, angol 
divat szerint, a mint ők mondják „kényelemben 
ülve maradnak“, pityizálgatva, a londoni lapok 
új hireit részletezve, vagy fitymálva a francziákat, 
a franczia fővárost, a franczia forradalmat, s be
végezve mindezt öszhangzó elismerésével az an
gol bátorságnak, angol erkölcsösségnek, angol’ 
konyhának , angol gazdagságnak , London nagy
szerűségének, s a franczia hálátlanságnak.

Az estéket is rendesen angol hazafiaival egy 
clubban tölti, hová a londoni lapok járnak. Leá
nyai néha elcsalják szinházba, de csak ritkán. Le
nézi a franczia tragédiát, mint csupa áradozást és

*) „S ágyamban is éjjel 
Rá gondolok kéjjel,
Hogy telik a jó nap 

Hasonlólag,
Holnap.“

dagályt: Talma csak kiabálni, Duchesnois C3ak 
fecsegni tud. Az igaz, az ő fülei nem elég járta
sok, hogy a franczia verset megértsék, s többnyi
re még az előadás alatt hazamegy fekünni. A 
franczia vígjáték élcze neki lapos és életlen, s 
Munden torzpofáit, vagy Liston leírhatatlan arcz- 
játékát nem adná az egészért.

El nem ismerné Páris elsőségét London fe
lett semmiben. A Szajna csak sáros patak a Them- 
zéhez képest; Londonban a West-End is felyül- 
mulja a franczia főváros legszebb helyeit; s egy
szer, mikor valaki azt találta mondani, hogy nagy 
köd van odakint, megvetöleg kiáltott fel: „Tyhü ! 
mi ez a köd — ahhoz képest, a milyen nekünk 
Londonban van!“

Roppant sok vesződsége van azzal, hogy 
asztalát csak némileg is az angol szabályokhoz al
kalmazhassa. Italaiban, az igaz, meglehetősen si
kerül neki. Londonból hozat nagy költséggel por- 
ter-sört, portói, xeresi bort; ki nem állhatja, úgy
mond, azokat az átkozott franczia borokat; úgy 
felhígítják a vérét, hogy náthát kap tőlök. Fehér 
borukra azt mondja, hogy az csak úgy jó ha csiger 
sincs, a mi a claret bort illeti „no az porto akarna 
lenni ha tudna.“ Franczia szakácsával folyvást po
rol, mindig azzal öli, hogy kérdjen tanácsot Mrs. 
Glass szakácskönyvétől! pedig a francziát könnyebb 
eltéríteni vallásától, mint főzésétől. Mégis ráadta 
egyszer fejét a szegény szakács egész önmegtaga
dással, hogy a ros bif-et elég nyersen, — mint ő 
vallotta : urának kannibál ízléséhez méltóan — ad
ja fel, de az utolsó perezben meg nem állhatta 
hogy valami „igen finom“ mártalékot ne öntsön 
rá, a mi aztán az öre£ gentlemant rendkívüli düh
be hozta.

Gyűlöli a fa-tüzei, s kőszenet hozatott magá
nak, de a kandallóban \jem lévén rács, kénytelen 
közönséges tűzhelyen égetni, a mitől aztán a szo
ba füstös és sötét mint a\ kovácsmühely. Oda ül 
a kályha elébe, szítja és piszkálja egy vasfogóval, 
szidván a franczia kandallókat, a franczia körai- 
veseket, a franczia építészeket, s minden mondat 
végével nagyot túr a parázsoAminthaépen azon bű
nösök gyomrát döfölné a kik\t elkárhoztat. Foly
tonos hadi lábon áll minden lelketlen dologgal a 
mi körülötte van; haragszik aaajtókra, ablakok
ra, mert nem akarják az angol törvényhez szabni 
magokat, s engesztelhetetlen ellenségeskedésben 
van a bútorzat nehány makacs darabjával. Külö
nösen van köztök egy, melylyc\ mindig csatát 
kezd, mikor öltözni akar. Ez fy, úgynevezett 
commode, a franczia bútorok azon\sima, fényes, 
takaros darabjainak egyike, melyekben ezer ördög 
gonoszsága és kötözkedése lakik. Minden fióknak 
megvan a maga akarata, ha akar l\inyilik, ha 
akar nem, a mint épen neki tetszik, s éhezői min
den kulcscsal, zárral. Néha egy-egy fiók megköti 
magát, nem enged se szép szónak, se érőnek, s 
inkább mindkét fogantyúja kiszakad, mipt meg
adja magát; a másik meg csak a lehető le^begye-

\  ‘ V
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sebb, coquettebb módon jön ki: billeg jobbra-bal- 
ra, mikor egyik szeglete kijebb mozdul, a másik 
visszapattan, s minden megmozditásnál ezer a ne
hézség és akadály; mig végre az öreg angol, ki
fogyva minden türelemből, hirtelen nagyot ránt 
rajta, s fiókostul, tartalmastul kilóditja a szoba 
közepére. S ez istenverte bútor iráut napról nap
ra nő az ellenszenve, mintegy bosszankodva, 
hogy nem javul. Úgy van vele, mint a mogorva 
vén invalidus, ki szidta az ágyát, hogy minél to
vább fekszik benne, annál keményebb. Egyetlen 
öröme, melyet e bútor-csatározásból nyert, egy 
izetlen szójáték, melyet elmond minden alkalom
mal. Azt esküszi, hogy a franczia commod < a leg-

commodtalanabb dolog a világon, és hogy ez a nem
zet, bár egy haszontalan lábzsámolyt sem tud be 
csületesen , erősen megcsinálni, mindig arról be
szél, hogy mindene perfectionnée.

Cselédei kitanulták humorát, s hasznukra 
vagy mulatságukra forditják a hol lehet. Egyszer 
rettenetesen elkezdtek zörögni, dörömbölni ajta
ján, — s ő mérges hangon kikurjantott megtudni a 
háborgatás okát. „Sir“ —- felett agyafúrt szolgája 
— „nem bírok ezzel az átkozott franczia zárral.“ 
«Úgy!“ felelt az öreg gentleman egészen meg - 
csöndesedve hogy a fitymált nemzet kapott egy 
ütést, „mindjárt gondoltam, hogy valami franczia 
lesz a dologban !“

y—i.

SZÉKELY NÉPKÖLTEMÉNYEK.
III.

Egy bokrétát nyújtok a „Koszorú“ olvasói
nak, gyászvirágból kötöttet.

A valódi érzelem legkönnyebben megtalálja 
a szívhez vezető utat! — E vadvirágok oly művé
szileg vannak egybeillesztve s bennök annyi lé
lektani hűség, mély bánat, egyszerű fonség rejtőz
ködik, hogy képzelmünket elringatják, magukkal 
ragadják : miként a gyermekkori tündérrege!

VII.
A PÁRJAVESZTETT GELICZE.

Húron szóló szép gelicze 
Kedves társát elvesztette.

Elrepüle zöld erdőbe 
O nem szállá szép z3ld ágra,
Hanem szállá asszu ágra ;
Asszú ágát kopogtitja,
Kedves társát siratgatja :
Társam, társam, édes társam !
Soha sem lesz oíyan társam,
Mint te voltál nékem társam !!

Húron szóló szép gelicze 
Elrepüle mesfze főidre,
Messze földrí, zöld búzába 
Ő nem szállt zöld búzába,
Hanem számla konkoly ágra;
Konkoly ágát kopogtatja,
S kedves <ársát siratgatja :
Társam, társam, édes társam t 
Soha sen lesz olyan társam,
Mint te voltál nékem társam !!

Húron szóló szép gelicze 
Elrepíle messze földre,
Messze földre folyóvízre.
Nenc iszik ő tiszta vizet,
Ha iszik is, felzavarja 
S iedves társát siratgatja :
Társam, társam, édes társam !
Soha sem lesz olyan társam,
Mint te voltál nékem társam !!

Összes, mostanig napfényre jött népkölte- j 
ményeink között egyet sem ismerek, melyet j

anachronismus nélkül annyira szájába lehetne 
adni az őskori lantosoknak, mint ezen párjavesz- 
tett geliezét!

A „húronszólás“-nak kettős jelentése lehet: 
jelenthet búsan búgó gelicze-hangot, mint a húr
nak zúgó zengése; s lehet valódi értelemben is 
használva: midőn a férjevesztett bánatos özvegy, 
lar̂ t mellett dalolva, „húronszólva“ önti ki fájdal
mát.

És mily találóan vannak választva a képek 
a gelicze életéből: először zöld erdőbe repül, hol 
a közös fészek fekszik; azután zöld búzába, hol a 
napi élelmet együtt keresték; végre tiszta folyó
vízre, hol hüs itallal, együtt enyhiték egykor 
szomjukat. Sehol sem találja az elvesztett kedvest 
s jajgatva tör ki belőle a szivrázó panasz :

Társam, társam, édes társam !
Soha sem  lesz olyan társam,
Mint te voltál nékem társam !! . . .

Ezen kép első felét megtaláltam Poncziánus 
históriájának (Lőcse 1653) XXXIII-ik részében 
is, ily szavakkal: „Olyan leszek mint a görlicze, 
mely mikoron a társa meghal, soha annak utánna 
mással nem társalkodik és soha zöld ágra nem ül, 
hanem mind éltig(=  összevonva: mindétig) asszú- 
ra, az nagy bánatnak miatta.“ — Bánatában csak 
asszú ágra, konkoly ágra száll s hulló könyei, 
ha inni akar, a tiszta vizet felzavarják.

A költemény rhythmusa kitünő’szép, hibát
lan, oly kedvesen hullámzó, hogy önkénytelenül 
dallá olvad. Rímeit inkább történeteseknek: a 
szerkezetből, gondolatfüzéstöl folyóknak, mint 
ezélzatosoknak tartom.

VII.
MIKOR AZ UJONCZ HAZÁJÁBÓL KIINDUL.

Elindulék az hazámból Gyöngyös város felé,
Fél utamból visszanézék kedves hazám felé. 
Látom a nagy hegyeket 
Hogy siratnak engemet:
Arczczal vannak leborulva,
Hazám felé fordulva!
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Végy el engem, ölet is :
Hogy legyünk ketten ott is!

XII
NEM TOM MIT ÍRJAK . .
Nem tóm, mit írjak rózsámnak,
Kedvesebbik violámnak ;
11a azt irom : beteg vagyok,
Mindig sirat, hogy meghalok.

XIII.
SZERELEM, SZERELEM . .

Szerelem, szerelem, keserű szerelem !
Miért bántál olyan kegyetlenül velem ?
Te voltál szivemnek első és utolsó ;
Nem sokára készül számomra koporsó.

Élmények az ácshoz, fejfát csináltatok ;
Egyszerű fejfámra csak egy sort iratok ; —
Fekete betűkkel ez lesz írva rája :
Itt nyugszik a hűség eltépett rózsája !
/ ^  

Atalában a lantos költeményeknél, egyszerű 
tisztaságuk miatt, nincs helye a hosszas magyará
zatnak , én is további fejtegetéseimben csak egy 
pár megjegyzésre szoritkozoin:

A VII. számú dal szabadságos katonától 
való; ki tudja , hol szedte fel ?! Gyöngyös város 
neve mátraalji eredetre mutat. Különösen szép 
benne a hegyek megelevenitése : „arczczal van
nak leborulva s úgy siratnak engemet.“ A vers
alak is figyelmet érdemlő.

A VIII-ik románcz-szerü dalnak egyes so
rai más szerkezetben is előfordulnak népdalaink 
közt. Eted, falu Udvarhelyszéken.

A IX-iknek kivált kezdetén a sormetszetek 
hibások s némi eröltetettáég is érzik rajta, de ki
békít a jellemző befejezési „Mikor csendes folyó
vizet iszol, mindig rólam gondolkozzál, s mikor ke
nyér lesz kezedben, mindig eszedbe jussak!“

A X-ikben érdekes nyelvészeti ritkaság a 
„lépeít akadt,“ lépen akadt heWett, s erőteljes kép, 
hogy gyenge szive a bánat madarának, a hollónak 
„körme közzé szakadt.“ \

A XlII-ikban az 1-sö, 3 i^, 6-ik és 8 -ik sor 
szabályos hármas ütemekre szakad, mi e kis dal 
rhythmusát feltünőleg széppé teszf\,

— Lám, csak egy kis utánjárásra van szük
ség , hogy népköltészetünkben oly kyöngéd , mély 
kedélyt lehelő darabokra találjunk^ melyek bár
mely klasszikus Írónak díszére válnának !

F SZABÓ SÁMUEL

G I R S A N G .
(Malaj mese.)

Konyes szemmel feltekintek a nagy magas egekre, 
Ott látok egy barna hollót, hazám felé repülve ; 
Állj meg, holló, ha lehet,
Vidd el ezen levelet,
Mondd meg az én édesemnek ;
Ne sirasson engemet!

VIII.
A RAB.

Etéden a fűszál mind bánatra hajlik,
Az én kedves rózsám rólam gondolkozik.

Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok 
Tudja a jó isten, mikor szabadulok !
Akkor leszen, rózsám, hazajövetelem,
Mikor kapufélfád piros rózsát terem 5 
Azt pedig jól tudod hogy soha se terem : 
így hát nem lesz soha hazajövetelem!
Kivánod-e, rózsám, szabadulásomat,
Vagy jobban kívánod csendes halálomat ?

Csak azérfr kívánom csendes halálodat :
Rabsággal töltőd el fiatalságodat !

IX.
NE MENJ EL, RÓZSÁM.

Ne menj el, rózsám egy hétig,
Hogy éljek kedvemre addig ;
Most éltem volna kedvemre 
S most is bú áradt szivemre.
Verje meg az egek ura,
Ki a szeretet rontója !

Ha elméssz is, járj békével,
Rólam se felejtkezzél el.
Csendes folyóvizet igyál:
Mindég rólam gondolkozzál;
S akkor jussak én eszedbe,
Mikor kenyér lesz kezedbe :
Akkor se jussak egyébről 
Csak az igaz szeretetről.

X.
HULL IMMÁR A FALEVELE.

Hull immár a falevele 
Örömöm is elhull vele,
Sárgul orczám mint a levél :
Szegény legény hová le tté l!

Hittem minden mézes szódnak 
Egy csapodár csábitónak;
Gyenge szivem lépett akadt,
Hollóköröm közzé szakadt.

így jár az, ki szépet szeret!
Felejtené, de nem lehet.
En is szerettem egy szépet,
Felejteném de nem lehet.

Ezután olyat szeretek :
Kit könnyen elfelejthetek!

XI.
HAJ ISTENEM, ADD MEGÉRNEIÁ

Haj istenem, add megérnem,
Kit szeretek avval élnem,
Ha azt nem adod megérnem,
Haj istenem, végy el engem.

Volt egyszer egy Mena nevű asszon), Fér
jét Girsangnak hívták. Fiók született, de az isten 
adta! egyre nyavalygós és gyenge vala. Az apja 
tehát valami varázslóhoz folyamodott orvoaeág-

\
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ért. Tudom — mond a varázsló — hogy fiadat 
egy erdei ördög gyötri; engeszteld meg azt, gyer
meked megszabadul. Jól van , mester — felele 
Girsang — tyúktojást kerítek hát, mivelhogy az 
szükséges az engesztelő áldozathoz, te pedig láss 
utána a többinek , a mi még kell, mert tudod, én 
nem értek az afféléhez.

Girsang ekkor sorba járta a falubelieket 
tyúktojásért, de biz ott senkinek sem vala tyúkja. 
Eiküldék a fejdelemhez, tudván, hogy annak leg
kedvesebb tyúkja, melyet ősének szentelendő ál- 
dozatúl, maga nevelt s étetgetett, már igen sokat 
tojt. Felkérésé a fejedelmet s igy szóla nékie: a 
te kedves tyúkod, oh fejdelem, úgy mondják, so
kat tojt; adj el nekem abból egyet, hogy engesz
telő áldozat legyen fiamért. — Nos mit fizetsz 
érte ? kérdezte a fejedelem. —• Avagy nem egy 
solup (messzely) rizs-e egy tojás rendes ára ? — 
Egy solup rizsért bizony nem kapsz tojást, nem 
adok alább egy malihnál (véka). — Jó! egy mn- 
liht is megadok hát érte.

Girsang megfizette a véka-rizst s megkap
ta a tyúktojást. A varázsló pedig tisztét végezte és 
a gyermek lassan-lassan szépen felgyógyula. A 
kedves tyúk azonban kezdé magát veszettnek szín
iem s éjjel nappal egyre kodácsolt. A fejdelem te
hát elhatárzá lakomára gyűjteni hozzátartozóit, s 
tanácsot kérni tőlök e különös esemény iránt. — 
Czitromokat csatartak csészébe, tisztitó eszközül; 
aztán a fürdő helyre mentek vele, a csészét ott a 
vízpartra tették s fürödni kezdettek. Alig valának 
mindnyájan a vízben, eg) madárka röppent a 
csészére s ott elkezde csicseregni. A fejdelem maga 
sujta felé, de madár helyett a csészét találta, vége 
lett a czitromlének, melylyel a fürdők majd tes
tűket hintették vagy kenték volna meg.

A mint a faluba visszatértek, már a vészma
dár ott ült a kapu tetején s erősen csicsergett. 
Megint ott ül az átkozott madár — kiáltott hara
gosan a fejedelem — fiúk, rajta, hajítsátok agyon. 
De a madarat messze sem találták s felrepült a 
tanácsház tetejére. A fejdelem méginkább felbő
szült s maga sújts felé egy darab fával, de az 
sem talált s a madár az úr házának ormójára üle- 
pedék. A fejdelem most egy égő darab fát raga
dott meg, azzal hajított a madárra, de az izzó szén 
elvált a fától s a tűz a fedélbe kapott. Hirtelen 
lángba borult az egész ház , elégett minden, mi 
benne volt, jószág és ember. A lakoma füstbe 
ment, a fejdeiem egyedül maradt életben. Tyúkja 
pedig a vészmadárral együtt az erdőbe repült.

Mit vétettem a szellemek és emberek ellen, 
hogy minaen szerencsétlenség igy üldöz, hogy 
mindenemet ily egyszerre veszítsem el? kiáltott 
a fejedelem, már-már kétségbeesve.

Ekkor a tyúk visszarepült s igy válaszolt 
gazdája kérdésére: házad elégett, mert a községi 
jogot megsértetted. Te, mint fejdelem, jó példát 
tartoznál mutatni, szerencsétlenségedet ne más
nak, csupán magadnak tulajdonítsd. — De miféle

községi jogot sértettem meg, hogy szerencsétlen
ségemet, mint mondod, magamnak tulajdonítsam ?

A tyúk pedig monda : egyik falusi társad 
szükségben szenved s hozzád folyamodik egy to
jásért ; te nem akarsz neki ajándékozni, hanem 
csak eladni. O egy solup rizst igér; te egy maliht 
követelsz, s mivel fia életéről van szó, megadja, a 
mit kívánsz. Én ekkor intelek s azt mondom ko
dácsolva : cselekedeted méltatlan! de a haszontól 
elvakitva nem gondolsz az intéssel. Erre lakomát 
akarsz ülni a nélkül, hogy előbb visszaszolgáltat
tad volna az embernek, mit a tojásért fizetnie kel
lett. — Ez az oka, uram, hogy szerencsétlenség 
sujta s elvesztél mindent, a mivel bírtál, nődet és 
gyermekeidet.

Ha tehát én — válaszolt a fejdelem — egy 
tojásodat egy malih rizsért jogtalanul adtam el, 
mondd, mi egy tojás jogos ára , hogy tudjam s a 
következő maradéknak is tudtul adjam?

A tyúk pedig felele : ha falusi társadnak egy 
tojásra van szüksége gyógy- vagy engesztelő sze
rül , ne fizessen azért semmit s ha venni akarja, 
ne kívánjanak tőle egy solupnál többet. A fejde
lem a községi jogot meg ne sértse , minden hatá
rozatában igazságos legyen , hogy áldás nyugod
jék birtokán.

L. J.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .

Számadási kivonat az 1863—4. színházi 
évről.

Bevétel.ff
I. O cs. k. apostoli Felsége által legkegyel

mesebben engedményezett segély:
a) A múlt deficitek törlesztésére 32,572 frt. 

23 % kr.,
b) Évi segély 50,000 frt. Összesen 82,572 frt.

23 Va kr.
II. Országos segedelem 3 évnegyedi részle

te 12,600 frt.
III. Nagyméltóságu gróf Károlyi György ur 

kezelése alatti magán színházi segélyalapból 
10,500 frt.

IV. Bérletekből:
Földszinti és első emeleti páholyok 45,135 ft. 

41 kr.
Másodemeleti páholyok 2,332 ft.
Nemzeti kaszinói erkélyrész 4,200 frt. 
Erkély székek 110 frt.
Földszinti zártszékek 3,785 frt. 25 kr. 
Földszinti bemenet 773 frt 85 kr. Összesen

frt 61 kr
V. Napi brutto bevétel 100,327 frt. 60 kr.
VI. Operabáli bevétel 1302 frt. 75 kr.
VII. Kisebb haszonvételek, úgymint: a csar

noki czukrászat és ruhatár bérletdija 420 frt.
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VIII. Rendkívüli bevételek , mint: világítási 
készpénz maradvány és a gáztársulat által vissza
fizetett 5%- Idegen mutatványok, p. lovarmüvé- 
szek, állatseregletek stb. utáni 5%. A nemzeti ka
szinó által bérben tartott erkélyért a 12 rendkívüli 
előadás alkalmával fizetett napi helyárak. Minden
féle bérleten kívül adott jótékony előadások (Ín
ségesek , irói segélyegylet) jövedelme. Ideiglene
sen takarék-pénztárba tett pénzek százaléka. 
6851 frt. 56 kr. Összesen 270,910 frt. 65V2 kr.

Kiadás.
1863. évi martius 31-én volt pénztári tulkia- 

dás 12,118 frt. 405/ 12 kr.
I. Intendansi tiszteletdij 3/ 4 évre 1,575 frt.
II. Személyzet havi fizetése és fellépti dijai 

158,697 frt. 8 kr.
III. írói pályadijak 890 frt. 40 kr.
IV. Szerzőknek tantiéme 3,336 frt. 98 kr.
V. Vendégdijakra 9,371 frt. 5 kr.
VI. Könyvtári költségekre 3,106 frt. 88 kr.
VII. Ruhatári költségekre 9,448 frt. 7 kr.
VIII. Díszítményekre 10,218 frt. 63 kr.
IX. Házbiztosításra 2,100 frt.
X. Szenvedő tőkék törlesztése és kamatjaira 

21,152 frt. 73'% 2 kr.
XI. Operabáli költségekre 573 frt. 64 kr.
XII. Színpadi napi költségekre 22,978 írt. 

36 kr.
XIII. Jótékonyezélu jutalomjátékokra 2,228 

forint 85 kr.
XIV. Elegyesekre u. m .:
a) Külön díjazásokra, u. m.: szerződési kö

telezettségen felüli felléptekért szerződésileg járó 
külön fellépti dijak. Bécsi ügynök évdija. Szerep
játszó kardalnokokat illető különdijak. Ruhapén
zek stb. 2,485 frt. 91 kr.

b) Szabadságidő megváltásra 676 frt. 25 kr.
c) Házfentartásra 1006 frt. 58 kr.
d) Tűzifa és kőszénre 863 frt. 10 kr.
e) Gazdászati elegyesekre, mint: irodai sze

rek, szinlap és hirdetmények kiragasztása, nyom
tatványok, postadijak, perköltségek, bélyegdijak, 
hydro-oxigen gáz és electricai fény költségei. Ház- 
bérjövedelmi adó (ezúttal 12 évről,) gázcsövek 
javítása, kárpitos, bádogos stb., e kézművesek ál
tal eszközölt jaHtások. Orgona és harmonium han
golása, kijavitása stb. 4,326 frt. 843/12kr.

f) Rendkívüli kiadásokra u. m. a miilt szin- 
házi évben felvett 10,000 frt. előleg visszafizetése, 
üti költségek. Városi csatorna építési költség. 
Megitélt régi tartozások. A turnicsei templom fal
festményeinek lemásolására fordított költség. Egy 
zongora vétele stb, 11,382 frt. 68 kr. =  20,741 
forint, 363/ l2 kr. Összesen: 278,537 frt. 44V2 kr.

Ezen kezelési évnek, a kegyes fejedelmi 
subventióval együtt, 270,910 frt. 65V2 kr. menő 
bevételét a 278,537 frt. 44V2 kr. rugó kiadással 
egybevetve, 7626 frt. 79 kr. tulkiadás mutatko
zik. E látszólagos tulkiadás okai:

I. Ö császári és apostoli királyi Felsége által 
I a múlt évekről fennmaradt deficitek fedezésére 
' legkegyelmesebben engedélyezve lön 32,572 frt. 

23V2 kr. Ez összegből ezen czim alatt kifizette
tett, illetőleg fedeztetett:

1- ör. Az 1862/3 színházi évi tulkiadás 12,118 
forint, 40 kr.

2- or. A kegyes fejedelmi subventióra 18G2.
; évi deczember 31-én előlegezett 10,000 frt.

3 or. Az 1863/4 színházi év első negyedét 
illető, de már 1862. évi sept. hó 15-én előlegezve 
felvett országos segélypénz részlete 4,200 frt.

4 er. Szenvedő tőkék törlesztésére és kama
tokra, úgymint:

a) Az országos alapból vett kölcsön után 
i 1861. apr. 1-től 1863. martius 31-ig járó kamat

2646 fft.
b) A vallás- és tanulmányi alapból vett köl

csön után 1861. april 1 - töl 1863. martius 3l-ig 
járó kamat és törlesztés 5,853 frt, 77 kr.

c) A pesti takarékpénztártól vett 26,250 frt. 
kölcsön után 1862. april 13-tól 1863. april 13 ig 
járó kamat 1312 frt. 50 kr.

d) A pesti takarékpénztártól vett 12,000 frt. 
kölcsön után 1862. junius 12-től 1863. junius 
12-ig járó kamat 771 frt. 90 kr.

e) A színházi nyugdijintézettől vett kölcsön 
után 1862. apr. Étöl 1863. juliu^ 1-ig járó kamat 
és három évi törlesztés 6,750frt. Összesen: 17,334 
forint 17 kr.

5-ör. Régi fizetklen számlák és 12 évi ház- 
bérjövedelmi adó 6,03^75 kr. Összesen: 49,6S8 
forint 32 kr. V

Levonván ezen ki\dási összegből a régi de
ficitek törlesztésére kegyelmesen kirendelt 32,572 
forint 23 '/2 kr. kiderül :\miszerint e czim alatt 
17,116 frt. 8,/2 krral többet vaiék kénytelen ki
adni , lehetetlennek tartvánV hogy az ö császári 
apostoli királyi Felsége legmagasabb kegyelméből 
segélyzett intézet aprólékos rtíggő tartozásai vég
kép le ne tisztáztassanak. Ezel adósságtörlesztés
re fordított 17,116 frt 8*/2 kr. Összeg a napi jöve
delmek hiányainak pótlására leYkegyelmesebben 
kirendelt 50,000 frt subventióbóf\vonatván e l, a 
mutatkozó 7,626 frt. 79 kr. menő wlkiadást bőven 
igazolja. \

6 or. A felsőbb hatóságilag 18fc?/4 évre hely
benhagyott előirányzatban színpadi kiállításokra 
kiszabott 6,500 fton felül a felső viláVitási készü
lettel együtt összesen 11,892 frt. 46\kr. került, 
Faust opera kiállítására forditott 4,392\frt. 46 kr. 
valamint az e két összegen felül ruha, fintor, kel
lék és diszlettári beruházásokra forditott 1774 frt. 
24 kr. összesen : 13,166 frt. 70 kr. mintVendki- 
vüli kiadás , szintén az 50,000 frt. subveatióból 
fedeztetett.

Félreértés kikerülése végett szükségéinek 
látom megjegyezni, hogy a beruházásokra kegyel- 

j mesen megajánlott 20,000 frt. jelen számadásban 
1 sem bevételbe, sem kiadásbe nincs téve; az abból

51

;\
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eszkozlendő beruházások most vannak folya
matban.

Pest, jun. 20-án 1864.
Radnótfáy Sámuel, 

intendáns.
íme egész terjedelmében a színházi száma

dás kivonata. Üdvözölnünk kell az igazgató ur 
eljárását a közönség és journalistika irányában. 
Ha jól emlékszünk, a nemzeti színház fennállása 
óta csak egyetlenegy igazgató lépett számadásával 
a nyilvánosság elébe, pedig más szempontokat 
mellőzve, ezt épen úgy megkívánja a színház ér
deke , mint magáé az igazgatóé. Tudjuk, hogy 
pénzügyi tekintetben a színház hivatalos ellenőr
ködés alatt áll, de azért nemcsak jogos , hanem 
szükséges és illő is , hogy a közönség ismerje egy 
oly nemzeti intézet pénzügyi állását, melynek 
megalapítására adózott, fentartására előbb-utóbb 
adóznia kell, s melyet bárminő mostoha körülmé
nyek között részvétével támogatni kötelessége. A 
számadás közzététele valódi értékökre szállítja le 
a rendesen nem épen tiszta forrásból szállongó 
híreket ; tájékozza a közönséget az igények mél
tányosságára nézve, igazságosbbá teszi a színházi 
ügyek megítélésében s egyszersmind készebbé az 
áldozatra annak idejében a színház valódi érde
keiért ; végre a hírlapirodalomnak valódi alapot 
nyújt a budget és az egész gazdasági eljárás 
megbirálására. Tuiajdonkép most van ideje, hogy 
mindazok, kik elég szakértőknek érzik magokat 
a színház pénz- és gazdasági ügyei megbirálásá- 
ban, felszólaljanak s netalán reformjavaslatokkal 
álljanak elő. A számadás birálata legalkalmasb 
időpont az ilyesmire s úgy hiszszük az igazgatóság 
akár magánúton, akár ha kell nyilvánosan szíve
sen felvilágosit egyet-mást, a mit ily kivonatban 
nem részletezhetett. Valóban bírálattal és reform- 
javaslattal előlépni mintegy erkölcsi kötelessége 
mind azon lapoknak, melyek untalan a szinház 
pénzügyi és gazdasági dolgaival foglalkoznak. Mi, 
kik a színháznak csak művészeti s leginkább dra
maturgiai oldalával foglalkozunk, s pénzügyi és 
gazdasági kérdésit nem tettük tanulmányunk tü
zetes tárgyává, nem bocsátkozhatunk a száma
dás bírálatába. He azt örömmel jegyezzük meg, 
hogy e számadás a szinház pénzügyi állását egé
szen máskép nutatja, mint azt némely lapból ol
vastuk s méltányosnak látjuk ide igtatni a ,,Pesti 
Naplódnak « számadásra vonatkozó egy pár jegy
zetét :

„Mim tudva van, a színházi évek apr. 1-én 
kezdődne!. Az évi költségvetések néhány hónap
pal előbbhatároztatnak meg, s a szerződések ak
korra rrár mind megköttetnek. Radnótfáy tehát 
időközien egy oly kész szervezést vett át, mely
nek terveiben és megállapításában nem vön részt; 
de eízel egyszersmind átvett egy üres pénztárt, 
mintegy 5000 ftnyi fizetetlen árjegyzéket, azon
kívül, hogy ájul., aug. és septemberi évnegyedre 
esc, mintegy 12,000 ftnyi bérletilletöség is el volt

költve. Továbbá ez évben Hollósy Kornélia csak 
4 hónapra volt szerződve, s aug. 1-én elhagyván 
a színházat, az opera tulajdonképen primadonna 
nélkül maradt. Ellinger pedig, nem köttetvén vele 
annak idejében szerződés, időközben eltávozott; 
s nem volt első tenorista. Pedig igazgatásának ezen 
első csonka éve legnagyobb hátrányára volt a 
másodiknak, melyre az 5J,000 ft subventio meg
adatott. Ugyanis, midőn legfensőbb határozat foly
tán. 1863/Vre ezen subventio elrendeltetett, egy
szersmind arról is akartak gondoskodni, hogy a 
régibb évekről átszivárgóit függő adósságok tör
lesztetvén , azon színházi év minden deficit nélkül 
vegye kezdetét, s e czélra 32,000 ft. utalványoz
tatok külön. A gyakorlat azonban, a fentebbi okok 
következtében is , más eredményről tanúskodott; 
mert a 32,000 ft. nem volt elegendő, s Radnótfáy 
ur a múlt színházi évre elrendelt 50,000 ft. sub- 
ventióból az előbbi évek adósságainak törleszté
sére 18,000 ftot volt kénytelen fordítani. Ezenkí
vül a felszerelésekre külön adott 20,000 fthoz, 
hogy azt egészen a színpad átalakítására fordít
hassa, nem akarván nyúlni, a budgetben a ruha
tárra és díszletekre határozott összegeken felül, a 
Faust kiállítására s a felső világításra még 13,166 
forintot költött. Minélfogva a múlt évben az
50.000 ft. subventióból a hiányok pótlására s 
egyéb szükségletekre tulajdonképen csak 20,000 
forint maradt. — A színpad teljes átalakítása is, 
melyre az igazgató a felszerelésre külön adott
20.000 forintot szánta, szintén e miatt maradt el; 
mert ily körülmények között szükségesebbnek 
látszott azon összeget uj gépek helyett uj díszle
tekre és jelmezekre beruházni, melyeknek hiá
nya sokkal szembetűnőbb és érezhetőbb lenne.

Mi egyáltalában nem csodálkozunk azon, 
hogy némelyek, a körülményeket nem vevén te
kintetbe, ezen adatokat pedig nem ismervén, meg
ütköztek azon , hogy a múlt színházi év végén az
50.000 ft, subventio mellett is 7000 ft. deficitről 
hallottak; de miután az ezen évi subventióból, 
mely egészen a múlt színházi évet illette volna, 
régibb adósságok törlesztésére 18,000 ftot kellett 
kifizetni, 13,166 ft. pedig, a budgeten felül, rend
kívüli beruházásokra adatott k i, úgy hiszszük, a 
múlt évi gazdálkodás nem mondható rosznak, 
sem pazarlónak, mert 7000 ft. deficit mellett
31.000 ft. rendkívüli kiadást mutathat fel. De a 
közelebbi két színházi évet egybe véve, pénzügyi 
tekintetben a végeredmény az , hogy a nemzeti 
színháznak tőke és kamatadóssága, mely 1862. 
martius végén, tehát a Radnótfáy igazgatása előtti 
szinházi év végével', 103,484 ft. volt, most, 1864 
martius végén, 88,081 ftra szállt alá, s igy belőle
15.000 ft. törlesztetett. Ezenkívül 1862 végén a 
tulkiadás volt 10,762 ft.; 1864-ben pedig csak 
7,626 ft. tehát 3,000 fttal kevesebb. Ha ehhez vesz- 
szük a múlt két év alatt történt, s a most eszköz- 
lendő nagy mérvű beruházásokat, úgy hiszszük, 
a közelebbi két évi időszak a színházra nézve
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anyagi tekintetben károsnak sem mondható. S 
miután biztos reményünk van, hogy a legfelsőbb 
batárzat szerint az 50,000 ft. subventió a folyó 
színházi évre is megadatik , s egy részben már 
utalványoztatok is; s miután ez évről a 31,000 ft. 
rendkívüli kiadás elmarad, az egyéb kiadások té
telei pedig a tavalyinál nem igen nagyobbak : két 
ségkivüli dolog, hogy a folyó szinházi év végén, 
a legmostohább körülmények közt is, nem 7000 
forint deficit, hanem legalább is ugyannyi többlet 
fog mutatkozni.“

V E G Y E S .

— Az akadémia nyelv- és széptudományi 
osztálya f. hó 19 én tartott ülésében Kubinyi Fe- 
rencz tiszt, tag elnökölt, ki az elnöki tisztet már 
az akadémia múlt heti ülésében is viselte, az elnö
kök közül jelenleg egyik sem lévén Budapesten. 
A mi az ülés tárgyait illeti, ezekről kevés 
mondani valónk van. Fölolvasás mindössze egy 
volt, az is csak töredék. Brassai Sámuel 1. tag 
ugyanis beküldvén magyar mondattana második, 
tüzetes részét, ebből olvasott föl Gönczy Pál 1. tag 
egykét részletet, neveaetesen a melyekben szerző 
azt tárgyalja, mikor esik a mondatban a hangnyo
mat az alanyra, (illetőleg a nevező határozóra), mi
kor a mondományra (illetőleg az igére). A mon
dat szórendjére vonatkozó észrevételeket is hal
lottunk. A jegyző bemutatja id. Mándy Péter ur 
újabb pótlékát a magyar nyelv szótárához. Ez 
már 15-dik közleménye a fáradhatlan szógyüjtő- 
nek, s szintén a szótár szerkesztőségéhez utasit- 
tatik. Bemutatja továbbá a jegyző Sárkózy Titusz 
ur ajándékát, egy ily czimü kéziratot: „Magyar 
Árion.“ Hangjegyes énekek gyűjteménye , mely
nek főbecse az, hogy egy magyar költő, Hor
váth Ádám saját kézirata. Köszönettel fogadta
tott. (M. S.)

* A magyar képzőművészeti társulat e hó 
16 ikán tartott választmányi ülésében fennforgott 
tárgyak közül megemlitjük, hogy Than Mór „Em
ber tragédiája“ második nyomása is elkészült, úgy 
szintén az 1863-iki évkönyv szerkesztése is befejez
tetvén , már nyomás alá került, a sorsolás ügyé
ben buzgólkodó magánosoknak köszönet nyilvá- 
nittatik , — Ormós Zsigmondnak az Esterházy- 
képtárt magyarázó müve megrendeltetik, — a tag- 
dij hátrálékosok kötelességük teljesítésére figyel
meztetnek, — a társulati tagok, családjuk számára, 
öt ingyen beléptijegyet kapnak a műcsarnokba, 
— s végre 8, még eddig el nem vitetett nyere
ménytárgy elviteli határideje e hó végére hatá- 
roztatik meg, a mikor is azok birtokjoga a társu
latra fog szállani.

* Napi lapjaink közelebbi számai azon meg
döbbentő hirt hozzák, hogy Egressy Gábort 22- 
dikére virradón két ízben érte szélhüdés. Még az
előtti este Bolingbroke szerepében — az „Egy

pohár viz“-ben — tapsokat aratott s másnap már 
jobb felére, föl egész arezáig és nyelvéig, megbé
nítva fekszik ágyában , melyet nem csak övéi, ha
nem a kiké ő , minden magyar aggódva áll körül. 
S zívós leikével uralkodni akart testén, s nem en- 
gedé , hogy orvoshoz folyamodjanak , de éjfél felé 
tehetlenül esve vissza ágyába , mondá nejének : 
„Egressy Gábornak vége van!" Adja az ég, hogy 
mire lapunk megjelenik, már meglegyen czáfolva 
leverő hírünk, mihez annál is inkább van remé
nyünk, hogy ma — csütörtökön — javulását je
lentik a lapok.

* A P. N. hetiszemle-irója a szinházi szü
net utánra egy csomó újdonságot jelez; a classi- 
cusokból : Shakespearetöl „Téli rege“, „VIII. 
Henrik“ és „Julius Caesar“, mely utóbbi csak 
Tóth Jpzsef betegsége miatt késett, kinek élete 
szintén veszélyben forgott, s csak Dr. Kovács 
Endre njély tudományának köszönhető, hogy e 
jeles művészt ismét magunkénak mondhatjuk; 
Moliéretöt: „A fösvény.“ Eredeti újdonságok lesz
nek : „Mi újság a szomszédban“ vigjáték Pom- 
pérytöl, — „Fel és le“ dráma és „Nadányi“ szo- 
morujáték Szigligetitől, —• „Nem szabad a király- 
lyal tréfálni“ Kovács Páltól, — ezenkívül „Mont- 
joye“ és „A szerelem mámorosok“ hatásos 
íranczia drámák Újdonság tehát lesz elég, csak 
addig Egressy állapota forduljon jobbra, Tóth 
gyógyuljon meg végkép és Felekyné jőjön vissza.

* Ha már igy benne vagyunk a szinházban, 
mondjuk el a subven\io ügyét is. A „G. C1“ irja : 
„O Felsége a nemze\i színház intendánsának fo
lyamodására legkegye'mesebben kijelenteni mél- 
tóztatott, hogy e magyar nemzeti intézet subven- 
tionáltatása, és pedig 50,000 ft. maga a szinház,
10,000 ft. pedig a felállítandó s a színházzal ösz- 
szekötendö szinházi iskok számára, az ország
gyűlési rendelkezésig, ezűtán évenként minden 
további folyamodás nélkül kiszolgáltatandó. A fo
lyó szinházi évre eső 50,00\) frtból 10,000 forint 
már utalványozva van, s a többi összeg a száma
dások megvizsgáltatása után íog kiszolgáltatni.“

— Berzenczei Kovács Ed\ard ur, Szathmár- 
ban, Homokon, egy 100 frtos Vbéri földteher- 
mentesitési kötvénynyel a Kisfalkly-társaság ala
pitói sorába lépett.

* A pesti kir. egyetem ifjúsága az elvileg 
rég engedményezett önképző irodalmi kört most 
tényleg is életbe kívánja léptetni. A tervező gyű
lésen elnökül Deák Farkas és egy 12tagu bizott
mány választatott a kidolgozott alapszabályok fel- 
terjesztésére. Helyeslendő igyekezet.

* A már 24 éve nyugvó fiatal kötő , Nagy 
Imre, sirkövét e hó I l ikén leplezték leu debre- 
czeni sirkertben. A diszes emléket a főiskolai mű
kedvelői előadások jövedelméből állították.'Az ün
nepély ft. Balogh Péter superintendens buzgl imá
jából, a „Hattyúdal“ elszavalásából, és a sírkőnek 
fiatal lányok általi megkoszorúztatásából állott,



TJJ KÖNYVEK. *)
BESZÉLYEK. Irta Pompéry Jáuos. Második kiadás. El

ső, második kötet. K8r. 194 1. ára 2 kötetnek 2 frt. 
(Kugler, Pest.,) , „

MAGYAK AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A mathematikai 
ás természettudományi osztályok közlönye. Az Aka
démia rendeletéből szerkeszti Györy Sándor, rendes 
tag. III. kötet, harmadik füzet. N8r. 227—386 1. 
(Eggenberger, Pest.) ,

I. NAPOLEON SZENT-ILONA SZIGETEN. Thiers M. 
A. után francziából fordítva. K8r. 184. 1. Ara 1 f. 
20 kr. (Ráth Mór, Pest.)

NAPOLEON LAJOS 1808-tól 1847-ig. Történeti korrajz. 
Irta Herbert Lucián. Fordították Szabó Richárd és 
Pienes Lajos. I, II, füzet. Ára 1 füzetnek 60 kr. K8r. 
224 1 (Ráth Mór, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
V attára. Csakugyan nem láttuk az előbbi küldemény

nek színét se. Valahol a jegyeket kallabolják. A mos

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

tani természetesen megjött. Szeretnénk magánleve
let Írni. Megpróbáljuk mit tehetünk. Szives üdvöz
léssel !

51. Sziget A küldeményt vettük, s a „legapróbb szeg“ 
nagyon jó nekünk, hadd jőne minél több. A most be
küldött neveken kívül, a többi, kiket a múltkor írtam 
volt, mind fel van szólítva, s eddig nem kaptunk vá
laszt.

O. Zs, urnák. Ruziás Örömest, ha megélünk, a jövőre 
nézve ; de a múltra elfogyott.

t ’s. S. urnák, Peel. Hiszen nem kellene minket arra 
serkenteni; de mikor ott állunk, hogy ide s tova több 
az ilyen, mint az olyan. El kell várnunk júliust, s ha 
lehet, szívesen.

T A R T A L O M .
Ráday Gedeon. (Kíséretül arczképéhez.) — Y. — 

A vén poéta. Siemere M. — Csak a báró. (Beszély.) Benicz,- 
kij E. — Oh, el kell jőni az időnek. Zilahy I. — Párisi raj
zok (Washington Trwingtől.) ij—i. —  Székely népkölte
mények. F. Síabó Sámuel. — Girsang. (Malaj mese.) L J. 
Nemzeti színház. — Vegyes. — Uj könyvek.— Nyilt le
velezés.

Előfizetési felhívás 
KOSZORÚ
1884. második félévi folyamára.

A KOSZORÚ júliussal negyedik félévi pályafutását kezdi meg.
Sokkal magssb véleménynyel vagyunk tiszt, olvasóink Ítélete s Ízlése felől, 

egyszersmind józanabb önbecsüléssel magunk iránt, hogysem, a jövőre is, szépen hang
zó czifra Ígéretekkel állni elé mind irányokban illetlennek, mind ránk nézve megalázó
nak ne vélnŐk. Inkébb a lefolyt három félév eredményére utalunk, azt terjesztjük bí
rói itéletök alá: nem aggodalom nélkül, ha az előttünk lebegő eszményt, — de meg- 
nyugvással, ha irodalmunk jelen állását tekintjük.

Ez ítélet, reméljük, el fog ismerni annyit, hogy a Koszorú, ez idő szerint, iro- 
rodalmi színvonalon áll.

A „Magyar költők arczképei“ folytatása a t. közönség részvételétől függ.
Megjelenik a lap minden héten, vasárnapon, másfél tömött nagy 8-ad ívnyi 

tartalommal.
Előfizetés a ju liu s—decemberi félévre, Pesten liázhozhordással, v i

dékre postán. 6  frt. o. é. mely vagy a szerkesztőhöz (Üllői-űt 7. sz.) vagy E m i c h 
G u s z t á v  kiadó-hivatalába (Barátok tere 7. sz.) küldhető.

Miután fölös példányokat nagy számmal nyomatni költséges, bátorkodunk az 
előfizetéséi idejében beküldését kérni, hogy júliusi 1-ső számunkkal már körülbelül tud
hassuk, mennyi példányban szükség nyomatni lapunkat.

Kelt Pesten, junius 5. 1863.
Arany János,

a „Koszorú“ felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1861. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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