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B A L Á Z S  S Á N D O R . 
K iadói h iv a ta l: 

Egyetem^utcza'2>d,ik ssára.

L  é v a i József költe
ményeit ismeri az olvasó 
közönség, de arczképét 
még nem látta sehol. Sze 
rénysége mindig azon szi
gorra készté.hogy megta
gadja mindazon irodalmi 
tisztelőinek kérését, kik 
arczképét szerették volna 
képes lapok vagy albu
mokban közölni. Örven
dünk, hogy a fényképirás 
segélyével ezúttal nekünk 
jutott az alkalom : meg
ismertetni arczvonásait , 
melyeknek öszhangzása 
egy nemes költői lélek 
igazi hű tüköré. E rajz bi
zonyára senkit sem fog 
jobban meglepni, mint a 
költőt magát. Azonban meg 
kell bocsátnia közlésün
ket, ha figyelembe veszi, 
hogy ezzel olvasó közön-1 
ségünk egyik régiohajtá- 
sát teljesítjük.

Lévai magán és köz
életében oly nagy ösz- 
hangzás van, hogy egyik 
jellemzi a másikat. A  ki 
Ismeri költeményeit, is
merni fogja egész lényét.
Dalai tiszták, zajtalanok, 
természetesek, telve me
leg kedélylyel és igazi 
érzésekkel. Ilyen ő maga 
is. Negély. hatásvadászat, túlzás soha sem fedez
hető föl nála, sem abban, a mit ir. sem abban, a 
mit tesz. Ekként kedves, vonzó, költői jelenség, kit 
az első pillanatban megszeretünk.

Költeményeinek szépségeit: az érzések őszin -

Életpályája nyugodt, 
egyszerű; nincs teli nagy 
változásokkal. Ezért az 
adatok, melyeket éle
téből közlünk, legfölebb is 
nehány sorra terjedhet
nek. A miről hosszasab
ban lehetne beszélni, az 
benső világa és nemes 
tulajdonai, melyekkel a 
kört, melyben mozog,maga 
körül megfényesiti.

1825-ben S  z e n t p é- 
t e r e n(Borsodmegyében) 
született. Elemi iskoláit 
szülő földjén, a felsőbbe
ket Miskolczon,a jogotKés- 
márkon végezé.á1847-ben 
a pozsonyi országgyűlé
sen volt, S z e m e r e  Ber
talan mellett. 1848-ban 
miniszteri fogalmazóvá lön 
kinevezve, s a „K  ö z- 
1 ö n v“ nél alkalmazák. 
1850-ben a ,,P. N a p i  ó“- 
nál dolgozott, s élénk tol
la és költői szelleménél 
fogva jelentékeny része 
van abban, hogy e nagy- 
rabecsült politikai lap 
csakhamar mély gyökeret 
vert a közönség részvété
ben. Csöndes, nyugalomra 
vágyó kedélye azonban 
nem szereié a fővárosi zajt, 
és az irodalmi pálya ha- 

mar-változásail. s 1852ben mára miskolczi re
form. lyceumban találjuk.mint i r o d a l o m  tanárt.  
Azóta folyvást olt működik, zaj nélkül, rle kitűnő 
hatással, szerelve és becsültelve.

A tanári pálya nem voná el a költészettől, s

teségé. a kedély meleg fénye, nagy formatisztaság, 
és folyékony, erőteljes, tiszta nyelv képezik. Ma
gánéletében kitűnő műveltség, szerénység (majd
nem az önbizalmatlanságig), vidor szellem és meg
győződéseihez hű. erős jellem teszik.
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nevével azóta folyvást találkozunk a lapokban. 
Bárha még többet találkoznánk. 1852-ben adá ki 
költeményeinek első kötetét; a másodikat pár év 
múlva. Irt sok széptani czikket és tanulmányt, s 
prózája mindig oly velős, zengzetes és tartalomdús, 
hogy e tekintetben is p é ld ány i ró ink közétartozik.

M ig  másokat buzgalommal tanit, maga is a 
a legszorgalmasb tanulók egyike. Legjobb barátai 
—  a könyvek, melyekből valódi világirodalmi mű
veltséget merite.

Ő volt az első, ki pesti lapokban felszólilá az 
országot a „ n e m z e t i  h á lá i * a . “ melylyel a mai 
irodalom úttörő hősének —  K a z i n c z y - n a k  tar
tozik. E  fölhívása minden időben egyik legszebb iro
dalom-történeti emlék marad. Mert hiszen o és E r 
délyi gyujták meg az első lángot a nemzeti kegye
let ez oltárán, mely körül az egész művelt m agyar
ság összeseregelt, s melynek áldozattiize a hazára 
fényt vetett.

Miskolczon, hol lakik, a legnagyobb becsülte
tés környezi. Ez érzés már eddigelé is többféle 
kifejezésben nyilvánult. Nagy ünnepélyeknél ren
desen őt kérik föl szónokul. Ha valamelyik nagy 
hazafit üdvözölni mennek, vagy egy-egy elhunyt 
jelest (Széchenyit, Palóczit stb.) siratnak, őt bízzák 
meg, hogy az öröm vagy gyász e nagy ünnepein 
a lakosság érzelmeit tolmácsolja. S  a mily szépen 
ir, oly ékesen beszél. A  szónoki erő csak úgy megvan 
benne, mint a költői szellem, mely amazt is élteti.

A  polgárság pár év előtt —  tisztelete kife
jezéséül, —  a polgári egylet elnökévé választá, 
mely tisztet egy ideig teljes buzgalommal viselt.

Az 186 0 -k i alkotmányos mozgalmak idejé
ben szintén nagy kitüntetés érte. A t a n á r i  
s z é k r ő l  meghívták a megyei tisztségek egyik 
főbb polczára —  a f ő j e g y z ő i  állomásra. A  sze
rény férfi azonban egy fokkal alább is megelége
dett. Eme kitüntetés —  tekintve a megyei körül
ményeket, —  valóban a szellem diadala. Hangzato
sabb családi nevű, s régidőben is szolgált egyének 
helyett egy igénytelen férfi felé fordultak, ki eddig 
csupán énekelt és tanitolt. (Két nemes és üdvös 
foglalkozás, de melyet nálunk még csak az egészen 
fölvilágosúltak kis serege ösmer el.)

Lévai —  mint megyei tisztviselő. —  kitűnő 
elméjének nagy bizonyságait adta. Első lett. ha 
nem is a tiszti széken, de a jegyzőkönyvekben, tol
lának egyszerű ékessége, és irmodorának tiszta, 
kifejező tartalmassága által. Méltó tolmácsa volt 
egy derék megyének, mely a nemzeti közéletben 
m indig nemes ösvényen járt.

1861-ben ősz kezdetén újra visszavonult a 
tanári székre, melyről az ifju nemzedéket képezi. 
Terjeszti a szépet cs nemest, s tanítványai ma
gyar nyelv és irodalomban —  legbecsülcndőbb 
vetélkedéssel képezik magokat. Fűtörekvcsök : ta
nárjuk megelégedését megnyerni. —  A  ki tudja, 
hogy a j Ö v ő  —  jó részben —  a tanárok kezébe 
van letéve: kalapot fog emelni egy ily tanár előtt. 
Nagyobb fény van az ilyeken, mint bármily szüle
tés vagy szerencseadta rang büszke emberein.

Tavaly a Kisfaludy—társulat, az idén pedig a 
m. tud. akadémia levelező tagja lelt.

A  pesti irodalmi körökben Lévai nagyon 
gyakori megemlékezés tárgya. Neki csak barátai 
vannak itt. kik sokszor emlegetik, mondván : ,.jó 
tulajdonaiból nem hiányzik egyéb, mint amaz ö n - 
b i z a l o m ,  mely őt körünkbe vezethetné.'“

V. K.

M a g y a rtö r té n e lm i v á z la to k .
K é t  n a g y  k i r á ly .

(1077-1X14-37.)

1.
Szent László.

Valamint a kert, mely korhely vagy tudatlan és 
hanyag vagy ügyes ugyan, de rövid életű kertészek alatt 
silány, zilált, pusztuló állapotra jutott, egykét okos, eré- 
yes, kitartó kertész szelleme által egyszerre felvirulhat 
és termékeny léte hosszú időre biztosittathatik: épen 
úgy üdült, s virágzott fel és szilárdult meg Magyaror
szág negyvenéves szenvedés, viszályok, megaláztatások, 
anyagi, értelmi s erkölcsi elkorcsosulás után, László és 
Kálmán hatalmas és bölcs, 37 évig kormánya alatt.

A Németországból járni szokott veszedelmeket 
az elváltozott európai viszonyok s IV. Henrik bokros 
bajai hárították el. A leghatalmasabb pápa, 7. Gergely

zérói réskivetett fcuhatósági hálót a két király eszélye 
játszotta k i ; az országra tört barbár népeket a magyar 
fegyver verte össze ; a vadbuzgó s a  pápától nyert elő- 
leges bünbocsánat örve a 'att féktelenkedő keresztes ha 
dakat Kálmán esze s karja tette ártatlanokká; a  két- 
belső lázongó kalandor : Salamon és Almos, majd lecsiti* 
tatott, majd lesujtatott; kifelé az ország birtoka egész 
az Adriáig terjesztetett; a beligazgatás gépezete lénye
ges javításokkal meg ujittaték ; a nép erkölcsi tanodája 
az egyház szabályoztatott, s mind erre a legbölcsebb, 
legkorszerűbb törvényhozás koronája tétetett.

Gejza kimultával öt Árpádfi vala életben. László 
és öcscse Lambert, azután Kálmán és Álmos, az imént 
boldogultnak fiai, meg a háromszor megkoronázott, most 
földönfutóvá lett Salamon. De azért választásról még 
sem lehetett szó ; mert az egész nemzetben alig találko
zott egy lélek is, ki mást, nem Lászlót kívánt s kiáltott 
volna királynak. Ez tehát minden keresztényi alázatos
ság s szerénység daczára engedett a nép egyhangú sza
vának, melyet ő ezen alkalommal isten szavának vehete, 
e későbben avval egyenlített ki, hogy maga utódjául 
bátyja fiát Kálmánt nevezte. így került a magyar trónra 
s két kitűnő ember, testileg egymásnak ellentéte, László 
ugyan is a férfi testalkat szépsége s felségének tökéle
tes példánya, ellenben Kálmán annak torzképe ; szelle
mileg azonban valódi rokonok, egyik is másik is igazán 
nagy s korának elseje, sőt Kálmán annak előfutnoka.

László első gondja vala : Salamonnal kiegyez
kedni, azután a pápa meg a német király ellenében ma
gát s országát biztosságba helyezni. Salamon, sógorára, 
a német Henrikre számítva, otrombául vonakodék ; fo
kozd követeléseit s bosszúra búza az alkudozást, mint 
amolyan elcsapott király okfűhöz-fáhos kapkodó, de isten 
kegyelmi jogához görcsösen ragaszkodó fejedelmek szo
kása úgy, hogy csak 10SI, azaz negyedik év folytán, mi
dőn sógora részéről semmi remény nem kecsegtette 
többé, szánta rá fejét a formaszerinti lemondásra, kiköt
vén magának a fejedelmi kitartást, mint ez már a bukott 
koronásoknak nemtelen természetében fekszik.

A német király pedig azért bagyá háboritlanul 
Magyarországot s annak királyát és gyámolitlanul Sala
mont ; mert annyi baja gyűlt meg a szászokkal és VII. 
Gergely pápával, hogy wéhanéha a feje is szédelgett 
bele. Épen akkor átkozta őt lei a pápa az. egyházból, 
alattvalóit feloldozta az engedelmesség kötelme alól, őt 
pedig t  rónvesztettnek mondta s hirdette a keresztény 
világ elölt. Épen akkor kellett az igy kiátkozott Hen
riknek a pápához zarándokolni, s mezítláb, hajadon fő
vel s vezeklő öltözetben, Canosában a kereszténység fe
jétől bocsánatot, krisztushelyettesi kegyelmet és irgal
mat kérnie, épen akkor a szász nemzet, s a németség 
nagyobb része, sőt a kereszténység őt átaljában kárhoz
tató szelleme ellen küzdenie, és igy ennyi veszedelem 
árjai közepette, meg a pápa ellen forralt s egész lényét 
elfoglaló tervei, bosszúvállalatai miatt Salamonra, vagy 
Magyarországra nem is gondolhatván, Lászlót ez oldal
ról minden háborgatástól felmentenie.

A pápát, a világuralomra feltörekedett VII. Ger
gelyt illetőleg: ez csakugyan odúig vitte a szentszék 
diadalát, miszerint Európa fejedelmei magokat hűbére
seinek, alattvalóinak vallották, csak László, a magyar? 
szintúgy mint hóditó Vilmos az angol király, tudta kü
lönös ildommal s egyébiránt fiúi gyöngédséggel elmel
lőzni s kikerülni a túlságosan nagyravágyó s világural ni 
vakmerőségében neki is alkalmatlankodó pápának un
szolásait s fensőségi tolakodásait, sehogysem tűrhetvén, 
hogy akármely idegen hatalom, ha isteni eredetű is, az 
ő királyi jogaiba, miket ö* szintén isteni eredetűeknek 
hitt, és a nemzet államügyeibe avatkozhassék. Sőt László 
azzal is feltünőleg. bizonyította be e tekintetbeni emelke
dettségét, hogy a korlátlankodó Gergely pápától egy
házi átokkal sújtott lengyel fejedelmet, II-dik Boleszlávot 
maga udvarába fogadta s fejedelmileg tartotta ; ennek 
halála után pedig Mesko fiát Lengyelországban, a krak
kóiak ellen fegyverrel egyherczegségre úgy segítette föl, 
mint atyja Boleszláv egykoron László családját Endre 
és Salamon ellen a magyar trónra. Ezen nagyhatalmú 
eselekvényck ós az a tény, hogy a kiátkozottak iránti 
ezen kegyességét még maga 7. Gergely sem merészelte 
megróni, vagy kárhoztatni, nagyon emelték László te
kintélyét, vagy inkább bizonyságai annak, mily tiszte
letben s tekintélyben állott a keresztény világ előtt is a 
cserhalmi s mogyoródi hős, — a középkori vitézrend 
legelső fénye.

László alatt az országot csak az oktalan barbá
rok merték háborgatni, úgy mint a moldvai kunok Ku- 
teszk vezérök alatt, a kóborrá lett Salamontól fellovalva 
de csak Munkácsig hatolhattak pusztítva,mert itt László

semmivé tette. —Ismételték a betörést későbben a  bese
nyők társaságában is, Kopulcstól vezéreltetve, s felba
rangolva a Maroson át egész Békés megyébe; hanem 
László utolérte a már haza takarodókat a Temes vizé
nél és népök színét, Kopulcscal együtt leölve a maradtak 
vagyis életben hagyottaknak úgy adott kegyelmet és ha
zát, a mostani Jászságban, ha keresztényekké lesznek. 
— A harmadik betörését ez elbőszült néptörzsöknek a 
vaskapunál előzte meg, hol seregöket tönkre tette s 
Ákos vezérüket párviadalban önkezével leteritette. — 
Végzetül pedig magyar seregeit az oroszokra vezeté, 
azokat megfenyitendő, mint lik  a kunok és besenyők 
rablóhadjáratainak ravasz előmozdítói valánalc. A meg
ijedt rutének azonban kegyelemért könyörögve a közel - 
gető hatalmas bőszüló előtt, azt a királyszabta feltételek 
alatt meg is nyerték.

Nem lesz érdektelen az imént említett Salamon 
különös viszontagságait is kevés vonásban közleni, a 
mennyiben azok az országnak, mint a királyi családnak 
kellemetlenségeket okoztak, és őt magát nyomorba dön
tötték. Ez a boldogtalan volt király megkötvén Lászlóval 
a tudvalevő alkut a székvárosban lakhatott; de itt a 
király ellen szőtt tervei kitudatván, a visegrádi várto
ronyba tétetett foglyul. Innét a szentekké dicsőült első 
István és Imre tetemeinek felemeltetése nagyünnepén 
(1083.) szabadon bocsáttatva, nem sokára Regensburg- 
ba szökött feleségéhez, ettől pedig megvetőleg elutasit- 
tatva IV. Henrikhez fáradott segedelemért, hanem ezt 
magát is kétségbeejtő állapotban lelvén, a kunokhoz 
vette útját és a fentebbemlitett Kuteszk alatti vereség
ből a besenyőkhöz menekült. Itt nyoma elveszett. Az 
egyik krónika azt mondja, hogy a besenyőkkel hadakoz
ván a görögök ellen nyakát törte ; a másik meg azt re
géli. hogy Istriába zarándokokolt s ott Polában mint 
vezeklő remete bűnbánólag balálozott meg, a sorsnak 
gyáván engedvén, s töredelmesen a kereszthez csúszván 
ember módjára, kinek velejét vénség meg szenvedés 
megapasztotta, s vallásos félénkségre hangolta, miután 
trónvesztett létére a népek bóditására irányzott, rabló 
fejedelmi kalandjaiban sehogysem boldogulhatott.

Lászlónak hódítói szerep is jutott. Zvoinimir, 7 
Gergely pápa kegyelméből Horvát-s Dalmátország ki
rálya megbalálozván, s valami István főur a trónt két 
évig bitorolván, Zvoinimir özvegye, László nővére Ilona, 
számos Szlavón és horvát főurral egyetértve, testvérét,' 
a magyar királyt hívta fel szabaditóul. László, elfogad
ván a meghívást, először is Slavoniát foglalta vissza, 
mint Ilona hozományát s magyar tartományt; azután 
pedig némely ellentálló horvát olygarcha várát lerom
bolva Horvátországot is megliódoltatta, és annak, hogy 
magyar és maradandó legyen, az addigi zsupánságok 
helyett a magyar megyerendszert, a magyar törvényt és 
kormányszerkezetet ad ta ; alapítván egyúttal a zágrábi 
püspökséget az iuogó horvát kereszténység szilárdítása 
s terjesztése végett.

Hogy ez alkalommal László Dalmácziát nem tette 
magyar birtokká, s e munkát utódaira kellett hagynia, 
sőt hogy Álmost nevezvén ki Ilorvát-s Tótország vezé
révé maga seregeivel haza takarodott, azt az országra 
tört kunok okozták — kik ellen, mint fentebb van em
lítve, szerencsésen hadakozott.

Számba véve c felsorolt hadi tetteit és a gyorsa
ságot, melylyel azokat végrehajtotta, könnyű elgondolni, 
mennyi idő maradt neki az ország belügyeinek elrende
zésére, a kormányzat, az igazságkezelés, a népszelidités 
élőmozditására s főleg korszerű törvények hozatalára. 
És mindezen tekintetben László annyit s olyanokat tett, 
mint korának egyik fejedelme sem.

Ezt azonban kiilö n értekezés tárgyául hagyván 
e helyen csak annyi legyen ({mondva: hogy mindennél- 
l'ogva Európa őt legelső fejedelmének,s azonfölöl legelső 
bajnokának tartotta, s dicsőítette ; a miuek következté
ben is történt, hogy mikor az európai kereszténység az 
ázsiai izlamság ellen irtó háborúra lelkesült, s midőn 
ennek folytán az a kérdés támadt: ki legyen az európai 
keresztes hadak fővezére az előázsiai hitetlenek a  szent 
föld e méltatlan zsarnokurai ellen ? a felelet európa-
szerte az lett, hogy: László, a magyar király. S ennek
nyomán követség is érkezett nagy ünnepélyesen László- 
hoz Bodrogra a nyugati s közép Európa hatalmasságai 
s népei részéről, mely őt ezek nevében a mondott főve- 
zérség elvállalására felkérte. Földrészünké tisztelkedése 
László életének legragyogóbb percze, mely az akkori 
magyar nemzetre is némi dicsőfényt árasztott. László 
azonban nem lehetett a kereszténység hőse Jeruzsálem 
szent városában. A halál megirigylé e halkatlanság ko
szorúját tőle, visszafektetvén őt az anyatermészet ke



belébe előbb, (i095) mintsem a kereszténység hadai út
nak indultak, hogy megváltójuk : Krisztus sírja lelett 
Mabomet. hívei ellen élethalálra harczoljanak és azt a 
két kiengosztelhetlen faj vérével egyaránt meg- 
szertőztessék

Nehéz elképzelni, micsoda ember, micsoda feje
delem lehetett ez a László király, miután őt a magyar 
nemzet három álló évig gyászolta. Valószínű, hogy ezen 
Icegyeletes imádattal határos tisztelet egy egész nemzet 
részéről csak számtalan oly cseledetnelc s jótékony 
erénynek lehetett kifolyása s megünneplése, melyek nem 
annyira a történelem parányi könyveibe szoktak jegyez
tetni, mint inkább millió meg millió szívbe egy nemzet 
nasy leikébe vésődni, s itt aztán mint valami roppant 
élőkönyvben, lialhatatlankodni, lassankint át meg át 
szövődvén csudákkal, s igy később ezen ábrándos diszit-

népnél nem is volt más neve, mint „a kegyes király." — 
De, ha a történelemnek nem annyira a királyról, mint 
inkább a népről kell tanúskodnia, gondolhatni, mily át- 
alakultnak, mily jóravalónak, boldognak s emelkedett
nek kellett lenni már ama népnek, mely képes volt ily 
módon felismerni, megszeretni, tisztelni és meggyászolni 
ily fejedelmet, minta milyen László király vala. A po
gányság őt istenei közé emelte volna, a háladatos ke
resztény csalc szentjei sorába avatta Sz. István mellé , 
hogy két ikercsillag gyanánt ragyogjanak szentegyhá- 
zulc egén, emez mint a magyar kereszténység megala
pítója, ő pedig mint annak végképeni megszilárditója, 
kinek intézkedései óta az mai napig rendületlen maradt.

Monthatni: az is volt László dicsőségének egyik, 
már utolsó, fénysugara hogy legszebb férfi s jámbor 
keresztény létére, idomtalan testalkatú, s a papi rend-

Nem lehet tagadni, hogy ezen elragadtatás 
határos volt az ábrándozással, s éltében lehet is 
nyomokat találni, melyek ábrándozásról tanús
kodnak.

Hanem ez mind ártatlan ábrándozás vala. 
melynek nem gőg s embergyülölet volt alapja, s 
mely az ő állapotában mindenkinek s igy neki is 
hasznos volt,

A természet közönséges erői nem elégsége
sek arra, hogy az embert oly nagy gondolatokra s 
szilárd elszántságra fölemeljék.

A  harcz végezte után Szókratész visszatért 
szülővárosába, s irtó harezra kelt a szophiszták- s 
babonaság ellen, egyszersmind polgártársait erény
ben s bölcsességben oktatván.

f©léct©tnxeHct©fc követség© Sí- LasiténáL

menyekkel együtt átíratván a legendák lapjaira s atva- 
rázsoltatváu a hitregészet országába. Mindennek fejében 
a hagyományok, a krónikák és legendákban csak annyit 
olvasunk : hogy László a szenvedőket megvigasztalta, az 
elnyomottakat gyámolította, atyja volt az árvák és sze
gényeknek. Továbbbá, hogy kegyes volt nemzete iránt, 
adakozó az idegenek, könyörületes az ügyefogyottak, bő
kezű az alattvalók irán t; előrelátó, gondos a tanács
ban, igazmondó a beszédben, szavatartó az Ígéretben, 
igazságos az itéletmondásban, szelíd a fenyítésben. A 
törvényszéken élénkebben látszott érezni az Ítélet sú
lyát, mint azok, kiket az sújtott, miért is az igazság szi
gorát az irgalom szelídségével mérsékelő, s átaljában 
olyannak mutatta magát alattvalói iránt, miként ezek in
kább szeretnék őt, mint rettegnének tőle, úgy, hogy a

tői iszonyodó, de különben nagyratermett szellemű 
Kálmánt választotta s tette utódjáúl. Alc.

S z ó k r a t é s z .
Elet s jellemrajz.

Mendelszszolm M. után.

(Folytatása).

De azért nem feledte el a harezban szellemét 
is, nemcsak gyakorlani, hanem néha meg is crőtetni. 
Huszonnégy óráig egy helyen lehete őt gondolkodva 
látni. Szemeit len em vévé egv tárgyról: úgy el volt; 
mélyedve gondolataiba, mintha a szellem távozott 
volna a testből! mondja Aulusz Gelliusz.

Nyilvános helyeken, sétányokon, fürdőkben, 
magánházakban, műhelyekben, szóval mindenütt, 
hol embereket talált, kiket jobbítani hitt, beszédbe 
ereszkedett velők ; megmondá nekik : mi jó s mi 
istentelen. Előadást tartott nekik isten mindentudá
sáról s uralkodásáról, az eszközökről, melyek tel
jesítése által ennek tetszeni lehet, tanította őket az 
emberek boldogságára, s a valódi honpolgár-atyá
nak s férjnek kötelességeire.

Soha nem beszélt úgy, mintha a hallgatókra 
elveit tukmálni akarta volna; hanem úgy beszélt, 
mint szokott barát baráthoz beszélni, ki maga is az 
igazságot keresi.

Kérdéseit a legegyszerűbb mezbe burkolá, 
ugv, hogy azt mindenki megérthető, s igy akarat



lanul vezettek a hallgatók az igazság isme
retére.

—  Ebben anyámat utánzóm, —  szokta volt 
enyelegye mondani, —  ő nem szül többé, hanem 
tudományát arra fordítja, hogy mások gyermekeit 
világra hozza. Ilyetén módon teljesítem én is ba
rátaimnál a szülési-segítőnek tisztét: kérdezek s 
mindaddig fürkészek, mig az ész rejtett gyümölcse 
világra jő.

Ezen igazság-kutatási módszer volt a legjobb 
a szophiszták hatalmának lerombolására ; mert ter
jedelmes. kimerítő előadással nem lehetne ellenök 
boldogulni. Tüstént száz meg százok, mese s 
beszélő alak állt rendelkezésökre, a hallgatók el- 
ámittattak s azt gondolák, hogy meggyőzeitek. Be- 
szédöket legtöbbnyíre hangos taps követte.

Képzelhetjük hogy ily tanítók mily lenézőleg 
tekinthettek tanítványaikra,

Mit tőn Szókratész egy ily alkalommal! 0  is 
tapsolt s egyszerű —  tárgyhoz nem vágó kér
dést merészelt intézni a beszélőhöz.

A  kérdezett tudós férfiú az egyszerű kérdé
sekre mintegy szánakozólag felelt. Szókratész mind
inkább a tárgyhoz tért s apró kérdéseivel elvágta 
az utat valami nagyobb beszélgetésre. Ezáltal kény
szerítve volt a tudós férfin, hogy a fogalmakat 
egyenkint bonczolgassa. s a valódi, igazi nyilatko
zatokat, figyelembe vegye ; ezt tevén, sehogysem 
sikerült neki a máskor hamis állításokból származ
tatott hamis következtetéseket érvényre emelni.

A szophiszták hatalma meg volt törve. Utó
jára úgy háttérbe szorittattak, hogy türelmetlenek 
lőnek.

Szókratész mindig nyugodt vala s még go
rombaságaikat is türelemmel szenvedte; folytat— 
gáttá a gondolatok s fogalmak bonczolgatását: mig 
végre a legegvügyűbb hallgatók is belátták, hogy 
a szophiszták tanításai tévesek, hamisak.

Saját tanítványaik ‘'lőtt tévé őket nevet
ségessé.

Az egélyt tekintve, elve volt, hogy minden 
hamis tanitás vagy vélemény, mely a közerköicsö- 
séggel, az emberek boldogságával s jólétével el
lenkezik, mint gonosz, ne kiméltessék.

Istennek hatalmáról, a jó megjutalmazása- s 
a rosznak megbüntetéséről m indig nyíltan szólott. 
Az igazságot bátran, í ettenthetlenül védte, s végre 
—  mint a következés mutatá —  halálával is m eg- 
pecsétlé.

Az igazságot soha nem mondta m aga; hanem 
a kérdések- s feleletekből következtető azt. Nem 
volt benne az a hiúság, hogy mindenre bármiként, 
is felelni tudott volna; pedig sok nagy szellemet 
elragadott már a mindenttudomság, kik olyat véd
tek, olyat állítottak, mit másnál roszaltak, megvetet
tek volna.

Oly tárgyakról —  mik láthatárán kívül va
jának, őszintén bevalló : Ezt nem tudom ! ha ész
revette, hogy tőrbe akarják ejteni, vallomásokat 
akarnak belőle kicsalni, mindjárt azt monda : M it— 
sem tudok !

A delphoszdi jósda őt az emberek legböicscbb- 
jének nyilatkoztaié ki. A jósnő e hízelgéssel azt 
akarta elérni, hogy most Szókratész is bevallja, 
hogy igazat mondott, s mondása mindig csalhatlan. 
De a bölcs férfiú ezt mondá :

-  Tudjátok miért mond Apollón engem a 
halandók legbővebbjének ? Mert mások valamit 
gondolnak tudni, mit nem tudnak ; én azonban be
vallom —  s látom, hogy mind, a mit tudok, arra 
megy ki, hogy semmit sem tudok.

Szókratész híre egész Görögországban elter- 
jedett. Jöttek, sereglettek minden vidék legludo- 
mányosb férfiai, hogy társaságát s tanítását él
vezzék.

A hallgatási vágy annyira ment, hogy néme
lyek mindenüket készek vaIának koczkára tenni, 
csak hogy a bölcs férfiút hallgathassák.

Az atheneiek halálbüntetés alatt megtiltották, 
hogy egy megarai Athénébe jöjjön.

Megarai Euklidesz — Szókratész tanítványa, 
barátja. —  nem rettentetett ezáltal sem vissza. Éj - 
jel tarka nőruhába burkolózott, s  elment Athénébe, 
mesterét hallgatni, s mielőtt még nappalodott, már 
ismét útban volt Megara felé.

S  Szókratész mindemellett igen szegényesen 
élt, nem fogadott el tanítási pénzt, bárha az athe
neiek majdnem erőszakolták rá.

Már ezen készséget a szophiszták jobban 
fölhasználták volna.

Hogy a szegénységet eltűrhesse, annálin- 
kább le kellett önmagát győznie, mert Xantippe — a 
nem a legkedélyesebb s megelégedettebb asszonyi 
személy —  volt nője, s ezenkívül még gyermekei 
is valónak, kikről gondoskodnia, kiket nevelnie kel
let. Bár az nem igaz, hogy Xantippe ép oly rósz 
asszony volt volna, mint milyennek általánosan hi
szik. A  mesék, a melyek meggyalázására koholtat
tak, későbbi íróktól származnak s így nem is hitele
sek. Platón s Xenophon, kik pedig legjobban is 
merhették —  oly középszerű asszonynak mondják, 
kiről sem sok jót, sem roszat nem lehet mondani. 
Sőt a majd következő Platón utáni elbeszélésből 
látandjuk, hogy Xantippe gyermekeivel együtt Szo- 
krateszt börtönében meglátogatta s férje halála fö
lött végtelen szoinorkodott

Ezen hiteles íróknál Xantippe hátrányára csak 
egyetlen asztal-fölötti beszélgetés mondatik, mit 
Xenophon igy ir le :

—  Kérdezte egekor valaki Szokrateszt, miért 
vett feleségül oly durcás nőt ? A  bölcs férfiú szo
kott egyenes modorával válaszolá : A ki lovakkal 
bíbelődik s az ezekkeli bánást meg akarja tanulni, 
bizonyára nem fog valami jámbort s szelídet válasz
tani : úgy én is, ki az emberekkeli bajlódást tanu
lom, ép ez okból oly asszonyt választék, ki szen
vedhetlek hogy ezáltal az embere különféle szeszé
lyeit még inkább tanuljam tűrni.

Más helyütt is állítja ez iró, hogy egykor 
Szókratész fia Szamproklusz, panaszkodott atyjánál, 
anyjának lürhetlen szeszélye miatt. Hanem Szók
ratész válaszából —  nője dicséretére —  láthatni, 
hogy ez veszekedő természete mellett a jó házinő
nek s anyának minden kötelességét teljesité: gyer
mekeit szerette s szorgosan ápolta.

Férjének e bizonyítéka meghazudtolja ama 
történetecskéket, melyek rováására koholtattak. s 
melyek őt, mint a durcás s rósz nők példányképét 
állították föl az utókor számára. Alaposan lehet 
gyanítani, hogy Szókratész émberekkel való bánás
módját nőjén nem haszontalanul tanulmányozta'; sőt, 
hogy ő kifogyhatlari béketürése, előzékenysége, 
szelídsége s ellenállhattad intései által nője ke
ménységét megtörte, szerelmét megnyeré, s őt oly
annyira jóvá tette, hogy a ' szeuvédhetlen nőből jó 
háziasszony s mint a vég mutatá, még szerető hi
testárs is lön.

Különben bármint volt legyen is, annyi bizo
nyos, hogy Szokratesznek sokat kelletj tűrni, mert 
egy családot volt kénytelen tartótöL-'

Senki nem ismerte talán Szokratesznél jobban 
egy házigazda kötelességeit. Igen jól tudta ő, hogy 
egy atyának annyit kell szerezni, mennyi családja 
fontartására szükséges; s ezt ügyekezett barátai 
gondolkozásába is bevésni. Hanem neki magaszto- 
sabb czélja vala, mely hátráltatá, hogy eme köte
lességeknek eleget tegyen.

A  kor romlottsága —  mely mindig a nyere- 
kedésre gondolt, —  s különösen a szophiszták aljas 
kincsvágya, kik káros tanításokat drága pénzen 
adtak, s a leggyalásatosabb eszközöket vették ren
delkezés alá, hogy a szegény népet megcsalják s 
ennek révén meggazdagodjanak: ezek ellen lö~ 
vellé ő haragját. E/t is félben hagyá egyszer s há
borúba ment Böota ellen.

A z  atheneiek Deliumnál csatát vesztetlek s 
futniuk kellett. Szókratész, is vitézül viselte magát.

—  Ha mindenki úgy megfelelt volna köte
lességének, mint Szókratész! •— mondja Szachesz 
fővezér Plátónnál: —  akkor bizonyára e nap nem 
lett volna szerencsétlen kimenetű ránk nézve !

Midőn már mindenki szaladt ő is visszavo
nult, de csak lépésről lépésre. Útközben a lováról 
leesett Xenophont látá földön feküdui. Megállóit, 
vállára vévé barátját s tisztes helyre vivé.

A papok, szophiszták, s/.ónokok s mások, kik
nek Szókratész semmikép nem volt inyökre, arra 
használók távozását, hogy a kedélyeket ellene inge 
reljék.

Midőn visszatért, látá, hogy párt alakult el
lene, mely semmi eszköztől. még a legaljasabbtól 
sem irtózandik vissza, csakhogy őt megbuktathassa.

Megnyerték, vagy jobban mondva lekenve- 
reziék a vigjátékiró Arisztophaneszt. ki „A felhők**

czimü bohózatában Szokrateszt gyűl öltté s nevet
ségessé akarta tenni.

Közli S ZÉPFA LU D 1  FER EN C Z .
(Folyt, köv.)

Fölfedezések tötrténete
a  v i lá g  k e z d e té tő l  a  je le n k o r ig .

(Folytatás.)

Ezen anyagi veszteséget dúsan kárpótolták 
az ebből származott fölüleirási ismeretek miután 
Ázsia belseje ősi homályából mindinkább kibonta
kozott. Később ezen kereskedelmi czikket kezökbe 
ragadták, s azt egész az Európába való selyemte
nyésztés beviteléig megtartották.

Ha a Ptolomaeus által leírt földterületét s/.ent 
ügyre veszszük: úgy találjuk, hogy éjszaki Orosz
országot Nagy Britanniát és a Scandiváni félszi
getet kivéve, egész Európa lel volt födözve.

Afrikának csupán éjszaki része. Ázsia pedig, 
Siberiát, Kamcsatkát, Tibetet és magas Ázsiát ki
véve, meglehetősen ismert földrész volt a hajda
niak előtt.

Ptoloipaeus után egészen a portugallok föl
fedezési korszakáig, inkább hanyatlott, mintsem 
haladt a föld és népisme; görögök műveit szent 
ereklye gyanánt tisztelte a művelt világ, s azokkal 
a középkorban ép oly kevéssé merték megtámadni, 
mint Arislotelest.

Capadociai P a u s a n i a s  (K. e. 170. év.) 
által is meggazdagodhatott volna a földisme, ez 
azonban archaeologiai szempontból tett utazáso
kat, a hol földleirási észrevételeket tett is, azon 
korba hanyatlik vissza, melyet Ptolomaeus meg
előzött.

A  heracleai A  g a t h e r in e s és M a r c i a - 
n u s  írok méltán megemlitendők, kik a régi föld- 
leirók kivonatait az utókor számára megőrizték. 
Különösen pedig Marcianus műve azért felette be
cses, mert azon jegyzeteket foglalja magában, me
lyek a Ptolomaeus műveiben hiányoztak.

VII. A nép viszony ok Róma uralma alatt.
A  classicus bajdankorban a tudomány hasz

nos ágában szerzett érdemért hálás elismerést vív
tak ki Herodot, Eratosthenes, Hipparcbos, Strabon. 
Plinius, különösen pedig Ptolomaeus.

Sok országdúló neve örökre elenyészett, a 
tudományok eme csendes mivelőinek nevei örökké 
élni és tündökölni fognak.

Az eddig előadottakból láthatni, mily békés 
egyetértésben, kölcsönös közlekedésben éltek együtt 
s olvadtak össze a különböző éghajlatú, vérmérsék
letű, s miveltségü nemzetek s népfajok. Miként ér

hették meg egymást a magas miveltség fokán álló 
görög, a félnyers, harczias szellemű római s a leg
durvább barbár.

Bámulni kell abban a hajdani; e tekintetben 
háttérbe szorul a jelenkor*

Éhez sokféle körülmény járult, s a legvaló
színűbb az lehet, hogy a hajdankor férfiai gyakor- 
iatiabbak voltak, s inkább az emberiség, mint a 
haszonlesés szempontjából indullak ki, vagy leg
alább amazt is tekinietbe vették.

Ha egy meghódított országot a gyarmatosí
tásra s j városok építésére alkalmasnak találtak, 
azon esetre nagyszerű telepitvényeket tettek'ott. 
Ekként telepítettek a karthágóiak, atheneiek, F o 
rint és több más görök városok, különösen pedig a 
rómaiak.

A  rómaiak nem csak a tengerpartokon tele
pítették le gyarmataikat, oly helyekre t. i. melyek 
a hajózásra alkalmasak voltak, hanem az országok 
belsejébe is, miáltal sokkal nyereményesebb föld— 
mivelési telepitvényeket alapítottak.

A  telepitvériyek ezen neme nagy előnyöket 
vívott k i ; a barbár népeket csakhamar a miveltség 
fokára emelte, a nélkül, hogy azokat ki kellett volna 
irtani.

A  rómaiak a túlszaporodott népességet meg
hódított tartományaikba ezrenként szállították, s a 
kiszolgált harezosok (legionisták) külországokba 
telepedvén, uj városokat építettek, melyek maiglan 
is Európának legvirágzóbb és legdíszesebb városai.

A  meghódított országokban ily gyarmatosí
tások és megtelepedések az akkori korban könnyen 
kivehetők voltak, kivált a rómaiaknak, kik a meg-



hóditolt. népekkel önkényüleg bánván, miután mint 
a földgömb korlátlan urai, senki által kérdőre nem 
vonattak, s tetteik más hatalom által nem voltak el
lenőrizve.

Jelenkorban az ily gyarmatosításokra s tele
pítésekre való törekvés merő ábránd s kivihetet
len valami, miután, különösen Európában, minden 
talpalatnyi földnek van tulajdonosa, s vagyona, b ir 
toka fölött kiki szemesen őrködik.

Amerikában, különösen az északi államokban, 
történhetnek ugyan gyarmatosítások, mire hódítási 
hadjáratok sem igényel telnek, csupán az államok 
tanácsainak s elnökségének engedélye szükséges, 
mert ott lakatlan s miveletlen földtér tulajdonosa 
az állam.

Az emberiség első tanítóinak, leginkább pe
dig a miveltség terjesztőinek általánosan a görö
gök tekinthetők. A  görök miveltség a hajdani világ 
mindhárom részében mély gyökeret vert, melyet 
a későbbi hódítások sem voltak képesek saját mi

vének leghűbb képviselője s legnagyobb bajno
ka volt.

Hadrianusnak, a Traján utódjának azon elha
tározott elve, hogy a birodalom határait kiebb ne 
terjeszsze, egy uj eseménydús korszakot nyi
tott meg.

M ig a barbár népek a római fegyverek által 
korlátolva voltak, különösen pedig látván a hatal
mas Decebalus, dák királynak bukását, a római lé
giókat borzalommal szemlélték, nyugodtan marad
tak, s a behozott intézményeknek vakon hódoltak. 
A lig vették azonban észre a Hadrianus mérsék
letét, már is minden oldalról Róma határait hábor
gatni kezdték, és sokkal vakmerőbben, mint valaha, 
törtek át minden résen, mely azon erődvények so
rán. hová a római imperátorok rejtőztek, nyitva 
maradt.

Belül a birodalom szivében viszálkodás és 
polgárháború dúlt, kívül a határvédvek a betörő 
ellenségnek martalékul adattak.

majd ismét a Don torkolatától az O b-ig keletre la
kó nemzetek koronkint áttörtek.

VIII Népek költözködése. A miveltség 
hanyatlása.

Legelsők a hunnok, voltak kik a római biro 
dalomba törtek. Valószínűleg az akkori hatalmas 
Chinától nyomatva, a Káspitónál nyugotra lakó 
alaunokat kiszorították; ezek ismét a mai déli 
Oroszországban megtelepedett gothusokat nyom
ták ki, K. u. 375. és 376 . évben lakhelyeikből.

A  rómaiak már akkor sokkal gyöngébbek 
voltak, hogysem a gothusoknak a Dunán való átkelé
sét gátolhatták volna. A  konstantinápolyi gyáva ud
varnak bele kellett tehát abba egyezni, a mit aka
dályoznia lehellen volt, s a nem várt vendégeket 
Thraciába fogadta be.

A  góthok azonban terjeszkedni s foglalni 
kezdtek, mit a görögök akadályozni akarván, Valent 
császár haddal támadta meg őket, de Drinápolynál

á  be snye í t ö lg y fá k *

veltségi intézményeikkel kiszorítani, annál kevésbbé 
pedig azt helyettesitni, minthogy a rómaiak a görö
gök tanítványai, illetőleg utánzói voltak, de azo
kat uitólérni a tudományok egyik ágában sem 
bírták.

A  római mindamellett is világuralma korsza
kában a miveltség mezején annyira virágzó nemzet 
volt. hogy az akkori világ tanítójául léphetett fel, s 
ezen magasztos hivatásának úgy látszik meg is fe
lelt, miként azt a világ három részében oly gya
korta fölásott római emlékek tanúsítják.

A  földgömböt uj meg uj hadjáratokkal elá
rasztani, s a meghódított egészen, vagy félvad né
pek földmivelését, kereskedelmét előmozdítani , 
azok között a tudományokat s a művészetet meg
honosítói volt a római köztársaság, s annak ele- 
nyésztével a Caesarok elve s földi feladata.

E  nagyszerű elvek Trajánban a legóriásibb 
nagyságra fejlődtek ki, s vele együtt a sírba is 
szálltak, ki egyszersmind Róma terjeszkedési el-

Már az Antoninok alig voltak képesek ad)u- 
nán áttöri népek ellen birodalmukat megvédni; 
ezeknek utódjaik, különösen pedig a Go®fjgg^ni- 
dák uralma alatt mindinkább zsibbadáslia'Teütek a 
rómaiak. A  hódításról végkép lemondtak, s a hatá
rok őrzése oly ügynek látszott lenni előtíök, me
lyet a zsoldos csapatokra is bizhatni.

A  római sereg javát nem képezték többé R ó 
ma polgárai,hanem gallusok és illyrek, s ezek kezébe 
ment át a kormányzás, kik később Rómát megsem
misítették.

Az imperátorok elaljasodása, kicsapongásai s 
az egykor rettegett római légiókat felváltott zsol
dosok, kik a lómai sast védelmük alá vették, ap ó i
ba tiporták, s a birodalom kapuit feltárták a számos 
ellenség előtt.

A  Rhenus torkolatától egészen az arabiai 
öbölig hős népek lakták a római birodalmat, mely
nek határain a Dniepertől a Dvináig nyűgöt felé.

megsemmisíti etett, s a góthok Konstantinápoly falai 
alá nyomulván, a fővárost borzalommal töltöt
ték. el.

Theodosius (ki 3 7 9 — 395. uralkodott) meg
fékezte ugyan a góthokat, de utódjai alatt Alarik 
Illyr tartományait meghódította K. u. 410. é. k.

A  Dunán átkelésök után 4 3  évvel a góthok 
déli Galliában telepedtek le, honnan csakhamar a 
Pyrenaeusokon átkelvén, a góth birodalmat meg
állapították.

Britanniára 449. évben a szászok törtek, s 
ezek csak a számosán utánok nyomuló több német tör
zsek segélyével voltak képesek egy hosszas hősies 
önvédelmi harcz után a benszülöíteket legyőzni.

A  hunnok sem maradtak nyugton, hanem 
Európára rohantak, s az isten ostora, a hatalmas A t
tila keresztül tört a nagy római birodalmon, mely 
megrémülve lábaihoz hunnyászkodott. Győzelmes 
seregei a Duna pa- iáitól fel a Baltitengerig, s a 
Rhenusfól a Keletitengerig száguldoztak.
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Konstantinápoly nagy mennyiségű aranyért 
vásárolta meg a békét Attilától, ki 300,000 em
berből álló hadsereggel törvén Galliába, habár nem 
voltak Mariusok Rómában többé, mégis találkozott 
egy Aetius, ki összes erejét frankokkal Meroveus 
alatt és nyugoti góthokkal Theodorik alatt egye
sítvén. szembeszállt Attilával a catalauni, vagyis a 
chalonsi síkon Kr. u. 451. évben.

A  csata kimenetele kétes volt, Attila seregé
ből tömérdek bajnok maradt, a harcztéren. Mindkét 
ellenfél helyén maradt. Némely irók azért óhajta
nák Attilát vesztes félnek vallani, —  mivel ez a lo
vak nyergeit halomba rakatván, a csata utáni éjt 
azon tölté oly meghagyással, hogyha netán éjjel el
lenei által megtárnadtatnék s megveretnék, a nyer
gek gyujtassanak meg alatta, minthogy egy csata 
vesztését túlélni nem kívánná. De az ellen Attilát 
megtámadni nem merte s tábora egész éjen át nyu
godtan maradt, mig másnap visszavezérelte sere
geit anélkül, hogy őt Aetius üldözni merte volna. 
Miből az tűnik ki, hogy mindkét ellenfél érezte a 
nagy csata csapását s Attilát vesztes félnek nem ál
líthatni bizonyossággal.

A  következő évben Italia ellen indult Attila, 
s Róma falai alatt termett, hol már nem léteztek 
többé légiók, melyek a világ ostorával megmér
kőzni mertek volna. A  szorongatatott Rómát Leó 
pápa mentette meg, ki Attilát szivreható szónokla
tával visszatérésre bírta. Mely a történelemben hal
latlan nagylelkű tette Attilának bizonyságot tesz 
arról, hogy e hős korántsem lehetett bárdolatlan. 
miként őt némely külföldi irók szeretnék a világ 
előtt jelletnzeni.

Attila a világ egyik legkitűnőbb hadvezére s 
bizonynyal mívelt fejedelem volt, ha mindjárt har- 
czosai vérszomjasok voltak is.

K. u. 453. évben Attila halálával összeomlott 
a nagy hunn birodalom.

A  keleti góthok, kik a hurmok alattvalói vol
tak, azoknak bukásával átkeltek a Dunán s Moesiá- 
ban telepedtek le.

E g y  ifjú góth herezeg, Theodorik (sz. K. u. 
455. é.) a byzanti udvarnál nevekedvén, Zeno csá
szárnak mint hadvezér fontos szolgálatot tett, ki őt 
elismerése jeléül diadalmenetben részesité. Végre 
Theodorik Galliát nyerte adományul Zeno császár
tól, valószínűleg azért, hogy a görögökre nézve tán 
félelmessé vált Theodorik Odoakerben. ki nem rég 
véget vetett a római birodalomnak, hatalmas ve- 
télvtársra találván, nagy neve elhomályosodjék. De 
Theodorik 4Í)0. évben legyőzte Odoakert, uralmát 
Olaszországban megerősítő, s Rómában a keleti 
góth birodalmat megalapitá, egykori fénypolczára 
emelte Rómát s a nagy Caesarok korát visszavará- 
zsolá. Uralma alatt újra felvirágzottak a tudomá
nyok. C a s s i o d o r közügyére, és az alán szár
mazású .1 o r n a n d e s ravennai püspök a góthoknak 
keleten tett költözködéseit remekül irta le ugyan

azon időben.
Theodorik rövid uralkodása nem tűnt el 

nyom és eredmény nélkül.
Alhicus, K. u. 150 év körül földleírást, V i- 

b i u s  pedig a római birodalomról egy földleirási 
szótárt i r t ; mai napig is fennmaradt még egy ehez 
hasonló szótár, melyet a byzanti S  t e p h a n os irt, 
s mely a hajdankorra nagy világot derít.

Különös ügyeimet érdemel még a chvrenei 
M ó z e s n e k  Kelet-Ázsia leírása, melyet szemé
lyesen beútazott K. u. 460. évben.

A  népek költözködése e korszakban elhara
pózott eszmeként ragadta meg a nyugtalan s elég- 
ületlen népfajokat.

Az alánok, még a hunnok által Ázsiából ki- 
szorittatván, a kaukázi szorosokból előnyomultak, s 
a vandalokkal és a suevekkel vagyis a svábokkal 
egyesülten törtek Európára.

A  vandalok valószínűleg a mai Sch leszvig- 
ben laktak és sokkal szilajabbak voltak a többi bár
bár népeknél.

Rohanó áradatként nyomultak ezek a miveit 
Európa felé, szövetségükbe vonták a Neckar folyó- 
nál lakó alemánokat. valamint a burgundiaiakkal 
egyesülvén, Bajorországban keltek át a Dunán, s 
Rhaetia lön első prédájok. Innen átkeltek az A lpe- 
seken, két csapatra oszlottak,melyeknek egyike R  a- 
d e g a s t vezérlete alatt Italiára rontott, Flurenczel 
ostrom alá vette s a legvégső szorongattatásig zak
latta, mig azt Stilichon római hadvezér meg nem

menté. Radegast sergeit majdnem megsemmisité, s 
most az egyszer Rómát megmentette.

Ezekután Germaniába húzódtak vissza a dúló 
barbár tömegek, hol mindaddig bolyongták, mig a 
dús Galliáról nem értesültek, azt csapataikkal el
borították, s végre letelepedtek benne.

A  burgundiak délkeleti Galliában maradtak 
s Rurgundiát alapították; a többi szövetségeseik 
Gallián át Spanyolországba nyomulván, a nyugoti 
góth birodalmat megsemmisítették, s helyébe «Van- 
dalországot alapították, melytől a mai Vandaluzia 
nyerte nevét.

K. u. 445. é. G e n s e r i c h .  a vandalok fé
lelmes és hatalmas királya, átkelt a Középtengeren 
Afrikába, Karthágót meghódította, afrikai tartomá
nyaiból egy nagy birodalmat alapított, honnan 
Sardiniát és Corsicát féken tartotta, Rómát retten
tően kirabolta, és oly dúlást, pusztítást vitt véghez, 
mely mai napig is példabeszédül fenmaradt.

Ezen barbár népek a hajózásban jártasak 
voltak, s a veszélyekkel daczoltak a nyílt tengeren, 
mely körülmény arra mutat, hogy azok a Baltiten— 
ger környékéről származtak. Végre Belizár, byzanti 
vezér a vandalok birodalmát földúlta, anélkül, hogy 
saját urának hanyatló hatalmát megállapitni bírta 

volna.
A  népek mozgalma általános lön. A  scandi- 

návi népek szintén rajongtak, a dánok a herulokat 
elűzték, kik sokáig ide s tova bolyongván, végre a 
byzanti császár zsoldjába állottak, s a mai Szerbiá
ba telepíttettek le általa. Mint kegyetlen népet jel
lemzik, kik dühösen hadakoztak, és irgalom nélkül 
gyilkoltak.

A  rugiaiakat isscandinávi népfajnak tartják, 
kik Rügen szigetén nyomokat hagytak hátra ; szintén 
részt vettek a népköltözésben, s Austriában és 
Pannóniában telepedtek le. Ezeknek sarjadéka volt 
0  d o a c e r, ki K. u. 4 7 5 — 493. évig uralkodván, 
egyszersmind romlásukat idézte elő.

A  gepidák, kiket szinte scandinávi sarjadék- 
nak vélnek, szláv népfaj voltak, kik a mai Ma
gyarország Duna s Tisza közötti vidékét szállot

ták meg.
A longobardok a Baltitenger mellékéről dél 

felé nyomultak, s utjokban a herulok országát szét-, 
rombolták. Justinian császártól (ki ív. u. 327  365.
é. uralkodott) Pannóniát nyerték azon okból, hogy 
a gepidáknak ellentálljanak.

A  longobardok a gepidákat megsemmisítet
ték, minthogy Róma már akkor oly gyönge volt, 
hogy saját erejével képtelen volt ily kiilellennek 
gátol vetni, s igy az egyik reá nézve veszélyes 
nemzetet a másikával győzette le.

Az elkeseredett N a r s e s  a longobardokat 
hívta segélyül, kik A l b o i n  vezérlete alatt, (ki 
561 574. évig uralkodott), éjszaki Italiában
Lombardiát alapították, melynek fővárosa Mailar.d, 
mai napig is diszlik. Németországra szintén nagy 
befolyást gyakorlott ezen nemzet, mely nagy hát
rányára volt az európai miveltségnek, s maradvá
nyait egyedül a kereszténység menté meg.

Ezen népköltözések okát tán a természetben 
is lehet fürkészn i, különösen az éjszaki népek 
dél felé való vonulásának oka. váljon nem a sark 
jegének előrenyomulása volt-e ?

A földisme egyátalában mit sem nyert ezen 
nép, mozgalmak által, melyek egész Európát és 
Ázsiát elözönlötték.

A  kereszténység apostolai voltak az elsők, 
kik az újvilág történelmét egybegyüjtötték, s a sze
lídség magvait r. barbár népek között elhintették.

Lassankint azonban lecsendesedett a tom
boló vihar, s miként a szélvésztől felkorbácsolt ten
gerhullámok a szélcsend beálltával rendes med
rekbe visszaszállnak, úgy csillapodtak le koronkint 
a mindent feldúló népek rajongásai. A  nagy római 
birodalom ezer részekre daraboltatott szét, s világ - 
hódító hatalma a porba omlott. Csupán kél pont 
maradt sértetlen, Konstantinápoly és Alexandria, 
amaz a Caesarok, emez pedig a tudományok szék
helye, a Ptolomaeusok által alapított tudományos 
akadémia irodalmi kincseivel együtt, a hová bár a 
a földgömböt tűzzel elárasztó fegyverek zöreje 
nem is hatott, s a vérengző harezok ki nem irtot
ták az eszme szüleményeit és a miveltség kifejlődé
sét, de a tollharez. melyet a zsenge keresztény val
lás elvei felett vívtak, s az egy és egy személyben 
három Isten feletti szóviták vették a tudósok idejét

igénybe, s minden más tudományt báltérbe szorí
tottak.

Valóban megoldatlan kérdés marad maiglan 
váljon a népköltözés, vagy a kelet, s dél közötti 
vallásvélcmény volt-e nagyobb akadálya miveltség 
haladására. Ez volt azon szomorú korszak, midőn a 
tudomány e földtekén tért sehol nem talált, s an 
nak legvégső határaira, Scandináviába, sőt a leg
szélső Thuleba menekült; Edda mondáiban és O s- 
sian énekeiben hangzottak vissza egy magasabb 
szellem törekvései.

K. u. 540. évben C o s  m á s  egyiptomi 
szerzetes, ki 1 ndícopleustes (Indiákon utazó) nevet 
nyert, Aethiopiábnn nagy utazásokat tett és egy 
tájirást szerkesztett a keresztény világról. Műve sok 
érdekes tudósítást foglal magában s ő az első. k i
nek tudomására volt, hogy Tsinistan, a sinaiak biro
dalma keletről tengerrel van körülvéve.

Cosmas fölfedezései a földismében nagy be- 
csüek ; ő őrzötte meg az utókor számára "Aduié 
siremlékiratát, valamint ezt is, hogy Taprobane 
azon korban Róma, India és Ghina között a keres
kedelem középpontja volt.

A  mai Seylon sziget neve is előjön nála, azt 
két királyságból állónak állítja lenni s minden ter
ményeit, áruit, valamint szokásait, s a benszülöl- 
tekkel való kereskedését előadja. A  fűszerekről, 
különösen a szegfűborsról, melyet a chinaiak a 
Molukki szigetekről szállitnak, említést tesz. A fa
hajat azonban elő nem hozza.

A  Maldiviak (szigetcsoport) szintén ismerete
sek Cosmas előtt; világrendszerében azonban visz- 
szafelé megy, miután a földgömb alakját elveti, s 
azt laposnak tekintvén, hosszát 400, szélességét 
pedig 200  napi járó földre s/.ámilja.

Az eget egy bohózatnak állítja lenni, mely 
egy kőfalon nyugszik, a négyszögü földet körül
veszi. A nap s éj változás szerinte egy éjszakon 
álló hegynek a működése.melynek háta mögé elbúvik 
a nap.

Az ázsiai népek mozgalmai, nem hogy meg
szűntek volna, sőt inkább még csak a hunnokkal 
vették kezdelöket.

A  római birodalom romjaiból új államok ala
kultak. s a nagy birodalom tényleg valóban el
enyészett.

ÍFolvt. köv.)
Közli: P O T E M K IN  ÖDÖN.

A lic s n y o i tö lg y e it .
(Képünkhöz.)

A gödöllői kolostorban egy zaklatott életű szer
zetes lakott, ki nagy tudománya és rejtélyes egyénisége 
által — melyet modorával még kiemelni igyekezett—s a 
többi közt azzal is magára vonta a figyelmet, hogy 
már kora viradattól egész nap folytán a közel fekvő bes- 
nyői vén tölgyek között ül és szorgosan jegyezget, — e 
szerzetes F  e s z 1 e r volt, s a mit irt „Magyarország 
története.“ Nem érdektelen tehát, midőn ama hely raj
zát adjuk, hol egy gondolkodó elme munkálódván, oly 
nagybecsű müvet nyerénk, melyet íróink mindig jeles 
forrásként idéznek. A tiz kötetből álló „Magyarok törté
nete “ képezi Feszler müveinek legjelesbikét; e mel
lett nagyon érdekes önéletrajza, melyet a kalandos éltü 
tudós késő vénségében irt.

O koskodásban.

(Folytatása.)

H ib á s  o k o sk o d ás .

Ha ezek közül csak egyik ellen is vétünk : 
hibás lesz az okoskodás, s helytelen a következ
tetés.

Á lo k o s k o d á s .
Kellő figyelemmel mindig észre, lehet ugyan 

venni az okoskodásban ejtett hibát: de mégis ne
hezebb azt fölfedezni akkor, midőn az alapi télét h i
bás, azaz, vagy egészen hamis, vagy csak némely 
esetben igaz, s mégis átalánosan igaznak van föl— 
véve. S  a másokat rászedni akarók többnyire ilyen 
okoskodásokkal élnek, tudván, hogy itt nehezebb 
a hibát észrevenni, mint az okoskodás többi részé
ben. S  ugyanezéit áz ilyeneket á l vagy c s a 
l á r d  o k o s k o d á s n a k  nevezik. Ezekben min-
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(lenek előtt az alapitéletnek tárgyát kell jól meg
vizsgálni, s annak lehető osztályait vagy eseteit jól 
megfontolni, lia vájjon illik—e az azon tárgyra áta- 
lánosan kimondott Ítélet annak minden egyes osz
tályaira vagy lehető eseteire. Így a hibát föl lehet 
fedezni, s azt fölfedezvén, már az alapi télelet nem 
kell ráhagyni ; mert ezt ráhagyva, a többi már kö
vetkeznék* belőle. mivel az ily okoskodásnak az 
alakja egészen helyes, s a hiba abban áll, hogy a 
nem , vagyis az alapitélet tárgya kelleténél szé- 
lesb értelemben van véve.

Ilyen csalárd okoskodás lenne például e z : 
A  mit el nem vesztettél, az megvan; a pénzedet 
nem vesztetted el, tehát megvan. —  De kérdés: 
volt-e pénze? —  Itt az alapitélet csak egy föltétel 
alatt igaz, ha tudniillik volt valakinek pénze, s azt 
ki sem adta; különben pedig nem igaz. S  mégis a 
nemigaz esetre is ugyanazon Ítélet vau kimondva. 
Tudniillik : a mit el nem vesztett valaki, az lehetett 
meg is, nem i s ; ha megvolt s el nem vesztette, 
megvan azután is; de ha meg nem volt azelőtt, 
nem lesz meg azután is, bár nem vesztette is el.

Könnyebben fölfedezhető a hiba olyféle csa
lárd okoskodásban, hol vagy az alkalmazás vagy a 
következmény szélesebben van kiterjesztve, mint 
az előbbi ítélet engedné. Mert itt az előrebocsátolt 
itelet a figyelmes vizsgáló előtt maga kijelöli a 
határt kifejezése által, melyen túl azt kiterjeszteni 

nem lehet.
Az ily megkülönböztetésekre ügyelve, nincs 

oly csalárd okoskodás, melyben a hibát észre ne 
lehetne venni.

b ) Az o ko sko d á s  a la k ja i.
V á lt o z t a t o t t  r e n d ű  o k o sk o d á s .

Az okoskodásban, mikor az szavakkal van ki
fejezve, az azt alkotó három Ítélet vagyis állítás 
közül akármelyiket lehet tenni elől, vagy utói, vagy 
középre, vagyis, a rendet meg lehet változtatni, a 
nélkül, hogy e miatt az okoskodás hibás lenne, 
csakhogy mindegyik Ítélet igaz legyen. Ilyenkor 
csak a 'beszédkötő szócskák változnak. így a fön
tebb fölhozott példát ilyen renddel is lehet k i
mondani :

„A mérlékletlenség ártalmas ; ugyde minden 
ártalmastól óvakodni kell; tehát a mértékletlenség- 
től óvakodni kell."

Vagy igy i s : „A mérléklellenségtől óvakodni 
kell, mert az ártalmas, márpedig minden ártalmas
tól óvakodni k e ll" '

Vagy még igy is: „A mértékletleriségtől 
óvakodni k e ll; mert minden ártalmastól óvakodni 
kell; márpedig a mérlékletlenség ártalmas.

E g y  szóval, mind az elrakás rendje, mind a 
beszédkölő szócskáknak megválasztása, és cgv 
vagy több szóval kifejezése, a beszélőnek tetszé
sétől függ. S  ezt többnyire a körülmények határoz
zák el, a szerint, a mint az okoskodás egyik vagy 
másik része jut előbb eszébe a beszélőnek, s a mi 
lyen kötszók jőnek nyelvire, szokott gondolkodás- 
és beszéd-módjához kénest. —  De mindig alkal— 
masb a meggyőzésre, kivált gyengébb értelműek re 
nézve, ha velők előbb az alapitélet igazságát is
merteti el a beszélő ; inért ekkor, helyesen illeszt
vén arra a fölvett tárgyat, maguk is könnyen kö
vetkeztetik belőle a következményt. Tanításban 
pedig eleinte legjobb ugv gyakorolni az okosko
dást a kezdő növendékkel, s csak a gyakorlottab- 
bakkal változta ni (azután mindenik módon, hogy 
az okoskodásokban mindenkor el tudjanak iga
zodni.

C so n k a  o k o s k o d á s
Az sem szükséges múlhatlanul az okos

kodásnak szóval vagy Írva előadásában, hogy mind 
a három Ítélet vagy is állítás világosan ki legyen 
fejezve. E l lehet hagyni azok közül akármelyiket, 
ha föl lehet lenni, hogy a hallgató vagy olvasó a 
többit utánagondolja magától is ; mit azon tárgyból, 
melyről szó van, s a körülményekből, s főleg a 
hallgatónak vagy olvasónak értelmi kifejlettségé
ből, meg lehel Ítélni. így a föntebb említett, okos
kodást röviden mondva ki, igy is intheti a szüle 
vagy tanító a növendéket:

„Minden ártalmastól óvakodni k e ll; tehát a 
mértékletlenségtől óvakodjál.

Vagy ig y :
,.A mértckletlenség ártalmas, tehát óvakod

jál attól.
Vagy igy i s :
„Minden ártalmastól óvakodni ke ll; márpedig 

a mértékletlenség ártalmas.
Lehet csak az alkalmazó vagy összekötő Íté

letet egyedül megemlitni, a többieknek hozzágon- 
dolását magára bízva igy :

A  mértékletlenség ártalmas.
Sőt elég őt csupán a következményre figyel

meztetni igy : Ó v a k o d j á l  a m é r t é k l e t 
l e n s é g t ő l ,  ha föltehető róla, hogy az intés 
okát magától is belátja. Ez utóbbi két esetben 
azonban az intés már nem okookodás lesz, hanem 
az elsőbbikben csak egyszerű figyelmeztetés, s má
sodikban pedig a már bizonyosnak tartott Ítélet 
megemlítése.

Mert az okoskodás csak akkorra való, mikor 
azt, a mit bizonyosan nem tudunk, a bizonyosból 
akarjuk kihozni következtetés által.

A könyvekben is a k ö v e t k e z t e t ő  
kerekmondatok (melyek m i n t b o g y, m i v e l ,  
stb, kötszókkal vannak egybefoglalva), többnyire 
ily rövidített okoskodásokat foglalnak magukban. 
Ezeket ö s s z e v o n t  vagy r ö v i d í t e t t  vagy 
c s o n k a  o k o s k o d á s o k n a k  l e h e t  n e 
v e z n i .

A  gondolatban azonban mind a három rész 
megfordul az észben, bár nem mondja is el, a be
szélő mindegyiket. S  a tanulót eleinte mindig a tel
jes alakú okoskodásban kell gyakorlottá tenni, s 
csak azután kell gyakorolni az összevont okos
kodásban.

c) Az o ko sko d á s  ü rm e irő l.
H a tá r o z o t t  o k o sk o d ás .

Ha a fajnak a nemre tartozását bizonyosan 
tudja az okoskodó : akkor határozottan lehet követ
keztetni a fajra mindazt, a mit a nemről el lehet 
mondani. S  az ilyennek h a t á r o z o t t  o k o s k o 
d á s a  neve.

Ez, a következtetett Ítélethez képest, vagy 
á l l í t ó ,  vagy t a g  a dó. Az állító okoskodásban a 
következmény állító, a tagadóban pedig tagadó 
(n e m szóval álló) ítélet.

Példát az állító okoskodásra már föntebb 
láttunk, a mértékletlenségről fölhozott okosko
dásban.

A  tagadó okoskodásra példáúl szolgál
hat. e z :

„Semmi ártalmast nem kell m egszokni; u gy 
de a mérlékletlenség ártalmas ; tehát a mértéklet- 
lenséget nem kell megszokni."

F ö l t é te le s  o k o sk o d ás-
11a pedig még nem tudja az okoskodó bizo

nyosan, ha váljon az alapitélet igaz-e, vagy váljon 
a kérdésben forgó faj az alapitéletben fölvett nem
re tartozik e igazán: ilyenkor ennek igaz vagy 
nemigaz voltától függeszti föl a következtetést. 
A z ilyennek f ö l t é t e l e s  o k o s k o d á s a  neve, 
mivel csak azon foltét alatt van téve következtetés, 
ha az alapitélet, vagy a fajnak azon nemre tarto
zása valahonnan bizonyos leend. —  Ilyen okosko
dással a még be nem végzett vizsgálódásokban, ta
nácskozásokban, és más szavára nyilatkoztatott Íté
letekben szoktak élni.

A  föltételes okoskodás is vagy á l l í t ó  vagy 
t a g a d ó .

Példák a föltételes okoskodásra :
a) az állító fültételes okoskodásra :
,,Minden ártalmastól óvakodni kell; tehát 

ha a mértékletlenség ártalmas, úgy a mértéklet
lenségtől óvakodni kell.

„Ha igaz. hogy minden ártalmastól óvakodni 
kell, akkor a mértékletlenségtől óvakodni kell, m i- 
ha a mértékletlenség ártalmas.

b) a tagadó föltételes okoskodásra:
„Semmi ártalmast nem kell m egszokni; te

hát, ha a mértékletlenség ártalmas, úgy a mérték- 
letlenséget. nem kell megszokni.

Vége köv.)

M e g v e ri e m lé k .

Deczember'havában 20-d ik  éve múlt, hogy 
a magyar színészet fénykorának egyik jelese : Me
gyeri —  meghalt. Az időtájt, bárha a k e g y  e I et 
hazánkban minden iránt, mi szép és nagy, jelen ko 
runkhoz képest sokkal nagyobb fokon volt, az el
hunyt kitűnő férfiakat mindazáítal nem divatozott 
oly mérvben emlékszobrokkal tisztelni meff, mint 
mai nap ; s hogy 18drö-ben mégis alakult egy 
kör, mely feladatául tűzé, ki Megyerinek országos 
adakozás utján emleket emelni, ez eléggé érthetően 
szól M e g y e r i  n a g y s á g a  mellett.

Az ügy további fejlődéséről csak hiányos 
adataink vannak. F é n y e s  Elek elnök aláírásá
val országszerte igen sok gyüjtőfv küldetett szét. 
Vissza azonban csak kevés érkezék, mert azon 
2 0 — 22 ivet, melyet az időközben szintén elhunyt 
szobor-ügyi pénztárnok, néhai A n t a l  Mihály ür 
végrendeleti végrehajtójának, dr. B u g á t  Pál 
urnák, hátrahagyott, soknak mondani csakugyan 
nem lehet.

Begyült és időrendben a pesti takarékpénz
tárba letétetett 4 3 6  ft pp. s az ügynek, 17 évi pihe
nése alatt ez összeg szépen kamatozott, úgy hogy 
most már rendelkezés alatt áll legalább is  1,000 
o. é. ft.

Ha a történteket ignorálni nem akarjuk, fel 
kell említenünk, miszerint a sajtó részéről pár év 
óta elvétve lehetetett olvasni felszólalásokat a M e 
gyeri emlék ügyében, viszhangra azonban a szó so 
káig nem talált; mig végre legújabban a nagy sz i- 
nész néhány pályatársa kifürkészte a dolog miben 
létét, s elérkezettnek Ilivé az időt arra, hogy a 
nemzeti színház nevében a titkár ur nyilvános köz
gyűlést hirdessen.

E  közgyűlés f. hó 16-án, hétfőn d. u. 3 
órakor csakugyan meg is tartatott; sajnos azonban, 
hogy a fővárosból és közel vidékéről 12  egyénnél 
nem találkozott több, kik az ügy iránti érdekeltsé
güket megjelenésük állal is bebizonyítani ipar
kodtak volna.

De ne panaszkodjunk, hiszen valamely ügy
nek 12 lelkes apostola, miként a kér. hitlörténelből 
is tudjuk, elégséges a sikerre. Tapasztaltuk ezt az 
említett közgyűlésen is, melyen, hogy végre a do
logra rátérjék, az elnöki széket felkérés folytán 
nemz. színházunk erélyes igazgatója, mltgos Rad- 
nótfáy Sámuel udv. tanácsos ur foglalta; el, s a 
jegyzőkönyvet Cseproghi L. titkár ur vezető.

A  hozandó határozatok igen egyszerűek vol
tak. s miután a gyűlés tartama közepén t. Bugát 
Pál ur is megjelent, s tőle nyugta melleit a taka
rékpénztári könyvecskék s egyéb okmányok átvé
tettek, megállapodás röviden abban történt, hogy 
öttagú a l b i z o t t m á n y  választassák, melynek 
teendője legyen mindenekelőtt a pénztári-lét biztos 
kitudása, aztán az átvett (veken bejegyzett adakozók 
neveinek, az összeggel együtt hírlapokban! közlése, 
s végre a végczél létesítése, t. i. eljárni az emlék 
felállításában.

Milyen legyen az emlék, mellszobor-e vagy 
á lló? márványból-e vagy érczből ? szintén az albi
zottmány fogja elhatározni a szerint, a mint az 
összeg engedi. Végül közmegegyezés folytán elha
tároztatott, hogy a mű kivitelével ez idő szerint leg
tehetségesebb szobrászunk, Izsó M iklós bizassék 
meg. A  pályázat-hirdetés czélravezetőnek azért 
sem találtatott, mert könnyen akadhatna kontár, ki 
a munkát olcsóbban is felvállalná talán, mint egy 
hivatott m űvész; s az ily eljárásnak szomorú ered
ményeit eléggé tapasztalhattuk már eddig is.

De közöljük végre az albizottmány névsorát 
is, mely következőkép alakíttatott meg: m. R ad - 
nótfáy S. ur, (elnök). Eg re ssv  Gábor, Szigligeti Ede, 
Feleky M iklós és Tóth József, jegyző, Csepreghi 
L, titkár, ki is a közgyűlés helybenhagyott jegy
zőkönyvét nagy ügyességgel azonnal elkészítvén és 
felolvasván, a gyűlést in. elnök ur, egy órai tartam 
után feloszlató.

Bevégzcm én is jelentésemet, bizalommal 
kérve fel Megyerinek e honban még élő tisztelőit, 
hogy a mig ideje, emlékezzenek meg e nagy mű
vészről, Illetőleg a neki emelendő emlékről.

R E M É N Y I K Á R O L Y .
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T a ta  b o rd a la .

(„Aba Sámueléből.)

A dőre a boldogságot 
Könyvben keresi,
S csodálkozik magába, hogy 
Föl nem lelheti.

Kihűlt szív késő bánatát,
Mulasztott perczek sóhaját,
Ócska port, redős homlokot,
De üdvöt nem találni o t t !

Boldogság teh á t:
Hol van fényhazád ?

Megmondom, jól figyeljetek,
Sóvár ajkak, tüzes szemek,
Szép kedvesünk mosolyában,
A kupának láng-borában,

Leld az üdv honát!

Ölelgessük hölgyeinket!
Üritgessük kelyheinket!
Folyam a bor árja, — rajta 
Rózsahid a nőnek ajka 

Tündérhonba át.
DOBSA LAJOS.

L iz e tte .
(Beszély, Roger de Beauvoir után).

(Vége).

Az idő haladt mindig egyforma sebességgel, 
habár néha az ember úgy hiszi, mintha tán jobban 
sietne.

Lizettről egyelőre most nem szólunk, térjünk 
a fiatal orvoshoz, ki a nagy-i kórházban már elfog
lalta állomását. Ügyessége és kedves modora által 
csakhamar egyike lön az intézet legkedvesebb 
embereinek, sőt híre már-már a környékre is kiha
lott, és tekintélyesebb házakhoz is nem egyszer 
tőn meghiva. Szerencséje, ha nem is tette egé
szen elhízottá, de a természetes önérzelmen kívül 
egyes olyan vonásokat is sajátított el, melyeket ba
rátai nem szivesen láttak nála. A  kis Lizette, bár 
egészen gyöngédebb viszony kötötte volt hozzá, 
mint a diák-negyed többi polgárit barátnőikhez 
csakhamar feledve lön. Olykor, ha egy barátját 
vagy társát sétálni látta leánykájával karján, eszébe 
jutottak neki is a nem is oly régen múlt napok, a 
szegény barátnő, ki őt oly gyöngéden szerelte, 
ápolta —  no de az elérzékenyülésre ueui maradt 
idő, sietve haladnia kellett egy nagy beteghez! 
Eleinte kapott levelet, s az első perezben ugy lat- 
szék, mintha jól esnék neki e megemlékezés, de 
azután összehúzta homlokát, elgondolkodott, hisz ő 
már teljesen megvált —  mire ez m egint? A  levelke 
válasz nélkül maradt, és egy más többé nem is ér
kezett. Az orvos tehát valóságos komoly orvos lön; 
egészen uj hivatásának szentelve magát, azon volt, 
hogy utján minél jobban előre haladjon, hogy lehe
tőleg fényes állást biztosítson magának; ha az em
lékek olykor meglátogatták, rövid ideig tartoztatá, 
azután elűzte azokat.

É s  a kis Lizette?
Csakugyan, mint előre megmondá, hazatért 

anyjához, kinek sikerült számára előkeld házakat 
szerezni, hol szép kézi munkáját szivesen vélték és 
fizették. Kapott ajánlatot sok régi ismerőstől, köze
ledtek hozzá szerelemmel, eskükkel, de ő nem hall
gatott semmi szóra,— elvonult, csak régi szép nap
jainak, csak Gusztáv emlékének élve.

Eg y  izbun, már nem bírván vágyának érzé
seinek ellentállani, levelet irt ahoz, kit még mindig 
szeretett, de mint tudjuk, a levél —  bármint, várta 
leste, válasz nélkül maradt. Ekkor aztán igazán el
fogta a szomorúság. Szegény kis leány mindennap 
hervadt, s anyja akárhányszor találta munkája mel
lett keservesen zokogva. Csak akkor hagyta el szo
báját, ha valahova munkát kellett hazavinnie. Nem 
vett részt a szomszédnők, a barátok mulatságaiban,

csak azon nehány emlékkel mulatott, melyek Gusz
távtól maradlak számára, A fiatal embert Fortuna 
folyvást karjain hordozza s most szerencséje egy 
újabb forduló pontján találjuk.

A  gazdag Moir bankár leánya, kiről már a 
legnagyobb orvosi tekintélyek lemondtak, folyvást 
javul uj orvosa keze alatt, ki nem más, mint a mi 
fiatal barátunk. A  beteg leány a gazdag család 
egyetlen gyermeke, s képzelhetni a nagy csapást 
és bánatot, melyet elvesztése s/.ülendett. Most 
azonban az öreg bankár már vidámabban dörzsöl— 
geti kezeit, a ház személyzete mosolyogva járkál, a 
drága kisasszony jobban van, s a beszéd és bámu
lat tárgya ismét senki más, mint az orvos.

Ezek történtek és folytak a családban, más 
azonban a beteg szobájában, melyet mint szentélyt 
őriztek, s melybe az orvoson és szüléken kívül sen
kinek belépni nem volt szabad. A  gyógyuló beteg 
igen kezdett rokonszenvezni orvosával, alig várta 
jöttét, s b’úsult távoztakor. É s  az orvos sem lát
szott közönyösséggel venni e vonzalmakat. Eljött 
Ián többször is, mint szükséges lett volna, elkísérte 
betegét kerti sétáiban — és egy szép napon a sok so- 
várgó nagykereskedő, reménykedő báokárfia és a 
többi ilyen népség arra a hírre ébredt, hogy a dús 
Moir bankár leányát egy orvos, egy fiatal orvos, 
ugyanaz, ki utóbbi nagy betegségében gyógyította 
—  veszi nőül. A  hír igaz volt. A  számitó öreg ur 
kiszámította, hogy a fiatal ember előli szép jövő 
áll, hogy még sokra viheti s hogy inkább nyer, mint 
vészit, ha hozzá leányát nőül adja, és igy a kérőül 
fellépett Gusztávnak igent mondott.

A  régi pajtások, a kollégák megrohanták, 
gratuláltak, kettőnek meg kellett Ígérnie, hogy k i
fizeti adósságaikat, más kettőnek, hogy leteszi szi
gorlati dijaikat, hogy végre valahára (miután va
lami tiz év óta készülődnek) megszabadulhassanak.

Az üdvözletek közt egy írásbelit is kapott a 
szerencsés fiatal ember.—  Lizette küldte, s átolva
sásakor meg nem tagadhatunk Gusztávtól egy me
legebb érzést, mely szivében felfakadt.

Az esküvő előtt volt még jóval, midőn a bol
dog menyasszony leendő férjével fényes szobájá
ban várta varróleánykáját, ki neki többnemü az 
ünnepélyi öltönyhöz szükséges apró finomabb 
munkát hozott haza. A  varróleányka csakugyan 
megjelent, a kisasszony, ki oly meleg vonzalmat ér
zett e kedves leányka iránt, eléje ment —  Gusztáv 
félreállott s a zongora mellett levő hangjegyek közt 
lapozgatott.

A  két nő beszélgetése közben Gusztáv egy 
egy ismert hangra önkénytelen odanézett szive; 
miért miért nem önkénytelen elszorult, s mintha 
arczán is egészen nagy változás ment volna végb e ; 
és a kis varróleány is elhallgatott, elhalaványodott, 
látszott rajta, hogy egy nevet szeretne fájdalommal, 
szeretettel kiejteni —  de elfojlá szavát és elaléltan 
a földre esett.

Az orvos odaszaladt, s miután[menyasszonya 
is nagyon kérte —  kórházába vitető a beteg leányt 
Lizettet. Sohasem tudta meg senki a nagy család
ban, hogy e leányka egykor csak őt szerette, s 
hugy most is szerelmében beteg. Csak ott a csön
des kórházban borult ágyához, csókolgatta kezeit, 
azon kezeket,melyek annyi rósz órában megsimogat- 
lák komoly homlokát; csak most hitt e leányka sze
relmében, csak most midőn a leányka karjai közt 
meghalt. Midőn másnap menyasszonya kérdé, hogy 
van a szegény leány —  szomorúan mondá: meg 
halt, —  és menyasszonya könnyeit látván, ő sem 
szégyelte megtörölni nedves szemeit — • „mily jó 
vagy te'1 mondá a kisasszony, ki nem is sejté e 
könnnyek valódi okát. A halottat eltemették, s a 
fiatal orvos pár nap múlva tartá esküvőjét a gazdag 
bankár leánnyal.

Ilyen a ti történetetek Lizettek, Jlargitok. M a
rik, a dalok, a fényes sugarak után zivatar lesz, 
melyre számotokra szivárvány ismét, csak ott —  a 
síron túl tűnik fe l!

B O D O R  K Á R O LY .

Regény
B A L Á Z S  SÁ N D O R T Ó L .

( F o l y t a t á s ) .

TIZEDIK FEJEZET.

Csóka J á so s  v é g re n d e le te .
Csóka János barátunkhoz utoljára akkor volt 

szerencsénk, midőn ama bizonyos kalandos és vi
szontagságos est, s a tudós rongyszedőnél töltött 
éj után végre ismét összetalálkozott védenczével, 
Gyula urfival.

Most azonban hiában keresnők Párisban : 
elutaztak. Hová ? Ezt nekünk, miután a rendőrség
hez folyamodni vonakodunk, semmi földi lény nem 
tudná megmondani sem Parisban, sem egész Fran- 
cziaországban. Folyamodjunk tehát egy mindent 
látó, mindent tudó, mindenütt ott levő fóldfeletti 
lényhez, kit a költők látnoki íhletségnek neveznek, 
s a mivel kérkednek, hogy az semmi más égalj alatt 
nem tud ellakni, csupán csak —  sziveikben vagy 
fejőkben, már amint a melyik iskolához tartoznak.

„Utazzanak önök Dieppebe s megtalálják a 
kiket keresnek!" súgja a látnoki szózat, mert— a 
mint a tapasztalt olvasó előtt ez bizonyára nem új
ság : az ilynemű szózatok mindig suttogva szoktak 
nyilatkozni.

Utazzunk tehát Dieppebe. Nekünk mindez 
könnyű dolog.

Dieppeben vagyunk.
,,A tenger partra!"
A  tengerparton vagyunk.
Lehetséges lenne-e ? Ez az elegáns külsejű 

franczia marquis (mert kisebb urnák bizonyára 
senki sem nézné) csakugyan a mi Csóka barátunk 
lenne ! Valóban ő az. Divatos fénynyel és Ízléssel van 
öltözködve, mint egy olyan emberhez illik, a kit 
Párisban öltöztetnek fel. Megunta, hogy minden 
ember megbámulja czifra attiláját, s pengő csizmá
ját, de különben is, Gyulától már nem volt tovább 
nyugta, engednie kellett. Hanem ha külseje válto
zott is, szive még mindig a régi. A  Csókák szivei 
nem változnak oly hamar. íme most is mily aggódó 
tekintettel keresi fiatal védenezét, a ki épen a most 
érkezett gőzös utazói közölt vegyült e l ! Csóka ad
dig jár, kel, sürőg forog jobbra-balra, mig csak 
meg nem pillantja aranyos gombu frakkját, s akkor 
közelébe siet. Megszokta ugyan már a tömegeket, 
és nem fél annyira az eltévelyedéstől, (már fran- 
c-ziául sem lehetne eladni), de azért teljesen nyu
go d ta k  csak akkor érzi magát, ha fiatal barátja 
szeme előtt van. A  viszony közte és Gyula között 
a folyvásti együttlét folytán különben nagy átalaku
lásokon ment át. Most már egészen jó barátokká 
váltak, s Gyulát úgy tekinti, mintha csak öcscse 
vagy fia volna, ü g y  szereti őt, mint egy gyöngéd 
apa édes fiát, de azért viseletén mégis meglátszik 
a nevelő. Hiában, az ember sohasem képes teljesen 
levetkőzni egyéniségének főbb színeit. A  köpenyt 
levethetik ugyan az ügyesek, de az alsó kabátot 
mit a természet ránk adott, viselnünk kell mind
addig, mig csak ruhára van szükségünk. Csókát 
préceptornak alkotta a természet; már az apja rek
tor volt.

De ime kiing, k iing! Elsőt csengetnek, hajóra 
kell szálni.

—  Siessünk Gyu la! —  mondja Csóka, ki 
bármennyire is iparkodott indulatjait fékezni vagy 
legalább leplezni, mégis elárulta nagy felindulását. 
Arcza izgatott vo lt; hangja reszketett.

Na de ez mit sem ártott tekintélyének, Gyula 
még izgatoltabb, még lázasabb volt.

De ki is ne lenne az, midőn először száll 
tengerre!

A  tenger! ez a hatalmas, rejtélyes, szeszélyes 
és kegyetlen, de mindig szép bűvös, világ, annyi 
képzelődés, annyi ábránd tárgya, mindennütt még 
Kecskeváron és Sáros-Patakon is. Csóka nem ta
gadja, hogy már diák korában sokat ábrándozott a 
nagy Óczeánról, de igazán nem hitte, hogy valaha 
része legyen benne. A  mi pedig Gyulát illeti, ő



végkép csak akkor mondott le azon vágyról, hogy 
magát tengerésszé képezze a midőn Tercsikéi elő
ször . . . .  Na de ez nem ide való dolog.

Szóval mind C só ka , mind Gyula izgatott 
felindulásban léptek a hajóra, mely nem sokára in
dulandó volt.

Körülöttük nagy sürgés forgás. Utasok, mat
rózok, málhák, kötelek, angolok. A  katlan fült, a 
kémény füstölt, a csengettyű megszólalt, a kerekek 
csapkodtak, s a hajó megindult, és nehány perez 
alatt a kikötő gátjai közűi a szabad tengerre 
evezett.

A  szabad tenger! Az az, hogy csatorna, de 
mekkora csatorna ! Csóka barátunk méltán kifakadt- 
ez elnevezés felett, melyet az angolok meg a spa
nyolok csak azért találtak fel, hogy bolonditsák ve
le a szegény szárazföldöt. Csatorna, hisz ez egy 
egész világ, v í z  és ég, halak madarak, csak a nap 
hiányzik. Ezt Csóka barátunk hasztalan keresi, se
hol semmi nyoma. Átlátiiallan köd és lelleg burok 
fedi. s isten tudja merre jár, mert Csóka barátun
kat ez uj helyzet úgy megzavarta, hogy képtelen 
magát tájékozni. Merre van kelet, merre észak ? 
Azt pedig hogy a hajén delejtü is van, egészen el
feledte.

Különben nem csak ezt, hanem sok egyebet 
még. mondhatni mindent elfeledett e pillanatban. 
Még Gyulát is. Közelében van ugyan, s mint ő, a 
hajó párkányzatára dőlve, föltárta szivét ez uj, cso
dás világ benyomásainak, de ő erről mit sem tud.

Nem lát egyebet mint a csapkodó barna fod
rokat, a ködőt, mely sujtalan vándor hegyekként 
nyugszik, vagy járkál a fodrok lelett zajtalan kísér
teties lépésekkel mint valami árnyék vagy kísértei. 
Csak félig valé, s csak félig képzelődés. A  sötét 
szürke fellegeket ezer réteggel bebörtönözve a 
napot. Ott úszkálnak a hajó felett mint valami kár
örvendő szörnyetegek, ezerféle alak és nagyságban 
rohanva és forogva egymás körül, mintha valami 
őrjöngő tánezot járnának. A  todor szalagot, mi a 
hajót hosszú habzó uszályként kiséri, s ama rejtel
mes. mérhetetlen beláthatatlan viz tömeget, melyet 
a gyorsan illanó hajó oly könnyedén atszant. A  ha
bok barázdakéűl dőlnek jobbra balra ezüst és k iis -  
tály parányokká törve meg a lankadháttan kerekek 
lapátjain. Á  katlanból nagy fekete nehéz füstgomo- 
lyok emelkednek ki, de hasztalan törekesznek. nem 
szálhatnak fe l; a nehéz lég s a fellegek súlya yisz- 
sza nyomják őket. Oda tapadnak a hajó oldalára s 
belekapaszkodnak a habfodrokba, melyek azonban 
csak hamar lerázzák magokról, s (ürge csikókként 
tova iramlanak. Nincs más menedékek csak a knd- 
hegyek ; ezekbe vesznek el.

Csóka csak néz, bámul és hallgat.
Hallgatja a tenger jajjait, mely mint valami 

lelánczolt s iehetlennc tett orjás-szörnyeteg el
fojtva nyögdécsel; a hullámok ezer nyelvű cseve
gését. melyeket ugv szerelne érteni; a szél sohaj- 
jaít, mely hosszas veszteglésc lelett panaszkodik : 
a matrózok sajátszerü félig árlikulálatlan kiáltozá
sait s a kerekek csörömpölését, melyek folyvást 
korbácsolják a tengert.

—  Szép időnk van nem de m onsieur? riasztá 
őt fel ámultságából egy vastag hang tulajdonosa, 
egy vékony ember.

Csóka darabig csak bámulva nézett szeme 
közé , s azután félmegütközésse] fél haraggal 

feleié.
—  É s ön ezt szép időnek nevezi monsieur! 

mondá és sokat jelentőleg körültekintett.
—  Mit akar ö n , octoberben vagyunk. Várjon

csak, még tánczolhatunk is!
E  szavakra mintegy megerősítésül éles szél

sugár sohant végig a hajó fedélzetén, olyan külö

nös hangú visitással.
Csóka egészen megrázkodott bele, szorosab- 

bán beburkolódzott, s Gyulához lépett.
—  Hideg kezd lenni, nem megyünk le a ha

jó belsejébe ?
—  Ugyan édes Csóka hogy háborgathatja 

az embert?
—  Én, hát miben háborgatom ?
Miben ? !
Gyula mit sem felelt, csak magában sohajtá: 

Akár mi legyek hanem az 6 hangját hallottam a 
habok között.

É s  hallotta is. Ha a lélek érzékkel bír, ha 
szemei vannak, mért ne lennének fülei i s ?

Hallja ez ismét az ő dala !
Csóka újból a párkányzatra dőlt, s csakha

mar ő is hallani vélt valamit.
Csakhogy ez nem a Tercsiké dala, ez a kö

telékeit szakgatni kezdő szél sivitása volt !

(Folyt, köv.)

M ilá n ó i c a rn e v á l!
(1863).

Február 18-án érkeztem meg az én elválhatlan 
Miklós barátommal (ki mellesleg mondva, volt jogász lé
tére a legszigorúbb szakasz vezető a földkerekségén, csak 
az a hibája, hogy mindenben sajnálni valót talál) Mila
nóba, s miután a „Három sveiczi“ szállodában sikerült 
egy ötödemeleti szobát dupla áron kierőszakolni, 
első dolgunk volt, magunkat egész díszbe vetvén, piros 
zsinóros atillánkkal, a térparancsnokságnál reprae- 
sentálni, miként öt napra szabadságot nyert katonák.

He daczára azop körülménynek, hogy a nápolyi 
tartományban a folytonos bámultatást megszoktuk, még 
bakkancsos szűknadrágunk oly seuzácziót sehol elő 
nem idézett, mint e kedves rokonszenvező nép között.

Miután a carnevál csak holnap veszi kezdetét, 
siettünk e napon legalább néhány nevezetes helyet meg
nézni s ezek közt első helyütt mindenesetre a dóm vala.

Nem kisértem meg, lefesteni a világ e nyolezadik 
csodáját, melybe ha az ember belép,-- s látja ama nagy
szerű művészi faragványokat,— az óriási ablakokra fes
tett ó és uj testamentom történetei színes képekben, — 
a nyúzott szobrot, saját bőrével vállán, (melyért az an
golok háromszázezer fontot Ígértek) — a Szent Carlo 
Boromeo kriptáját, ezüst oltárával s koporsójával — 
egészen el van ragadtatva, mig ha a két órai menetet 
igénybe vevő tetőre fölhatol s maga előtt látja az óriás 
táneztermet, tele erkélyekkel, szobrokkal és tornyokkal, 
— azt a kilátást, azt a gyönyörű panorámát, melyet a 
táj nyújt : önkényt kérdi hogy e colossalis mű emberi 
kezek által emeltetett-e ? — Midőn a szédítő magaslat 
utolsó pontjára értem, a „boldogságos szűzu szobra alá, 
és láttam a távolban a sveiezi hegyeket ködben elveszni, 
mig jobbról a sima rónaság terült lábaimnál, a zajos 
várossal, eszembe jutott a „Bbsporus‘: s olyan jól esett 
lelkemnek, „hogy már két világ csodáját láttam.4*

Milanóban már kezdők magunkat némileg Pesten 
képzelni; — a vendéglők, a kávéházak a nálunk szoká
sos csínnal és kényelemmel renclezvék, az étkek nin
csenek megrögzött olasz szokásként „rizs“ és „hal Mai, 
elhalmozva, s hogy a csalódás még hivebb legyen, belép- 
tiinkkor a zenészek mindenütt a „rákóczit44 kezdik rá, s 
miután itt sokan beszélik a magyar ^nyelvet, úgy főur, 
mint egyszerű paraszt, sietnek egy ,.jó napot bará- 
tommal“ üdvözölni bennünket.

Délután a fényes corsót látogattuk meg, s való
jában a szem nem győz eléggé gyönyörködni Milano 
szépein, kiket a nap meleg sugara s a tavasz csevegő 
madarai csaltak ki, hogy virágokként népesítsék meg e 
kies helyet ; legújabb divatu fogatokban az aristokratia 
delnői voltak láthatók, mint valami féltett kaméliák, 
mig a két oldalt egész koszorúja a kedves virágoknak 
töltötte be,s hogy lepkék se hiányozanak, itt voltak a fia
tal uracsok, délezeg paripákon nyargalászva, büszke 
mars-fiak, nagy csörtetéssel s egész tömege a tanu
lóknak, társalogva, csevegve, élezeskedve, tüzesen, élén
ken, szabadon.......... Kép, minek az ember örül, lát
ván maga előtt az életet, a maga pompájában.

Estve a S c á lá b a  siettünk, látni e világhírű szín
házat, mely azonban daczára—-minden oldalróli szépsé
gének s czélszerü építésének — még csak nyomába sem 
léphet a nápolyi szt.Carlónak (ab! mert az a kedves Ná
poly !!!) kivevén az opera-társulatot, mely talán vala
mivel erősebb.

A ballet végeztével bevártuk az álarezos bált, — 
mely oly tömött volt, hogy alig lehetett mozogni, más
ként roppant mulattató ; az a sok tarkánál tarkább 
álarezos, zajongva,pajzánkodva, élezeskedve féktelenül; 
az a sok angyal fő, mint megannyi csillag, melyektől 
a hosszú öt sor páholy ragyogott, — jó zene, hódító 
táiicz, az az élvezet-vágy meylyel egyik a másikat akarta 
fölülmúlni, s meg azon körülméuy,hogy a Scálában na- 
gyobbára válogatott közönség van jelen, oly élvdússá 
tették az éjt,—a minőről a költők azt mondják „tündér 
álom44 s valóban igazuk van, mert Milánónak ezrével 
vannak tündérei s mi több, ébren álmodhatunk.

Végre megérkezett a carnevál, s már déli egy 
órakor, úgy a főutezákon mint a corsón egyebet nem le
hetett lá tn i; mint egy hullámzó tengert ember fejpkböl ; 
a karzatok és ablakok zsúfolva voltak a legkaczérabb 
álruhákba öltözködött hölgyekkel, mindegyike előtt egy 
jó nagy zsák, „coliandro“ (egy neme a gipsznek bors 
nagy Ságban, erre a czélra gyártva); ezek egész dühhel öu- 
tözték alattok elmenő mártírjaikat , mire amazok narancs, 
virágcsokor, vagy illatos czukrokkal siettek viszonozni 
a dobálást.

Az álarezos menetet tizenkét római lovas nyitotta 
meg. Az első kocsi egy emelvényen Milánót ábi ázolá, 
a város czimere, a nemzet géniusa és egy zenekar rajta, 
mely a hymnust já tszá; utána jött Róma gyász-ko
csija, a Caesarok diadalszekerén egy fátyolozott római 
hölgy ült, jobb és bal oldalán a múzsák foglaltak 
helyet, s a lábainál terülő zenekar bús melódiát ját
szott, mig leghátul karrikaturai alakok voltak .láthatók. 
Azután Velencze következett, egy három árboczos 
ha jó , kötelein matrózokkal, lengő lobogókkal, orrán 
a szárnyas oroszlánnal; a zenekar a jelen hősé

nek indulóját játszotta; a nép ajkán egetrázó „bravó" 
kisérte e szép tüneményt. Ezek után jöttek : a „pokol 
szekere44 telve lángokban fürdő ördögökkel; a „tün
dérek kocsija,a kecsesebbnél kecsesebb szárnyas an
gyalokkal, kik rózsa felhőkön lebegtek — „ipar és k e- 
r e s k e d e l e m  ábrája," egy óriási piramis, összerak
va műszerekből a magok gániusaival 24 ló által vont 
kocsiban; ezt követték a magán álarezosok százakra me
nő nyitott fogatai, telve politikai s más jelmezü masz
kokkal, elegáns csínnal öltözködött női álarczosokkal, 
a legnevetségesebb torz alakokkal, dobálva, szórva a 
coliandromot mindenfelé, úgy hogy magok után valósá
gos porfelleget hagytak.Hát még a nép kitörő tetszészaja, 
hahotái, harsogó „bravóiu stb ! A trónörökös Humbert 
herczeg, udvarával — (miként egy vadászcsoport,) egy 
e czélra készített kocsiban jelent meg s irgalmatlan 
haiigálást vitt véghez; még csekélységünk is részesült 
egy lapát gipsz esőben, melylyel a herczeg jól szembe 
öntött, mit látván a hajoló Litta herczeguő Tűrr altá
bornagy néval az erkélyről, egy^virágcsokorral kárpó
tolták a beporozott piros zsinóros atillát. A menet sö
tét estig ta rto tt; minden ember olyan volt, mint valami, 
lisztes molnár, az utezákon négy ujjnyi vastagságú volt 
a gipsz por, melyben poroszkáltunk.

Az est beálltával azonban, úgy a maszkok mint 
az utczai közönség, mindenki sietett a nyilvános helyek 
s a sziliházak, vendéglők, kávéházak, táneztermek mind, 
még csak a közellevő nyári mulató pavillonok is meg
teltek ; itt már aztán vége volt ipar,kereskedés, politika, 
szóval mindennek, itt a „nép mulatott" szabadon, zajo
san, dühöngve, határt nem ismerő szilajsággal, bor, 
zene, dal és táncz között, s úgy a nagyur tündérl'ényü 
palotájában, mint a  szegény az utolsó kis korcsmában, 
sietett élvezni, s magát a mámor és kéj karjaiba dobni.

Ez igy tartott két nap, két éjszaka, nap éjjé s éj 
nappá téve, minden oldalról szólott a zene, hangzott a 
dal, de minő zene , és minő d a l! a dalok hazájában 
vagyunk — ez elég a jellemzésre. . . a „kedves emlékű" 
daloknál kitörő lelkesedéssel sirt, a bordaloknál éne
kelt s a tánczzenénél rugékouyan, tűzzel tánczolt a nép 
mindaddig, mig egészen ki nem fá rad t------ az omnibu
szok és bérkocsik telve maszkokkal, az utczán boldog 
boldogtalan ölelkezett, csókolódzott, s neui volt nyilvá
nos hely, hol szebbnél szebb élet képek nem mutatkoz
tak volna. Mind ehez véve még azon határtalan test
véri szeretetet, melyet e nép a magyarok iránt táplál, 
elmondhatom, hogy itt leginkább tudtam feledni, s leg
boldogabban emlékezni!

Végre eljött 23-ka s megszólaltak a dóm óri
ási harangjai, átrezegve az egész várost — s megnyíltak 
az egyház kapui, láttatván belsejökben az ezer gyertya
fényben ragyogó gyász-oltárt ; s megszólaltak az o r
gona engesztelő hangjai, kisérve az apáczák fólséges da
lát — és megtöltek az öblös termek bűnbánó néppel s 
minden ember térdein verte a mellét, „mea culpa."

Délbe még megnéztük a körkocsikázást, melyben 
a herczeg díszkocsija után az összes intelligentia teljes 
pompában vett részt, és vagy busz uj barátommal egy 
mindent Ígérő kézszoritás után odahagyók a feledhetleii 
kedves Milánót — s a tündérálom még a vaggonban is 
tarto tt; csak Alessándriában másnap délben, midőn egy 
sajka „paszuly" menagiet adtak elém, ébredtem fól, és 
felrúgtam a prózai eledelt; azonban sietek tudatni ked
ves olvasóimmal, hogy (szerencsére) nem ömlött ki egé
szen.

T í z  n a p  t ö r t é n e t e .
(Márczius 26-dikán).

„Még egy ily diadal, s aztán tönkre vagyok 
téve!“ —  mondhatja S z i g l i g e t i ,  ha az idei 
Teleky-pályázatra gondol. A  bírálók most is neki 
Í t é l t é k  a száz aranyat; de egyúttal művél, 
(melynek czirne „ L a c z k f i  Imre11) egész szigorú
sággal e l í t é l t é k .  Kimondák többi közt, hogy 
színművében se tragikai alapeszme, se drámai hős, 
se egységes, művészileg kerek cselekvény nincs; 
de mivel némi színi hatással bír, s mindenek fölött 
mivel a jutalomdijat minden évben ki k e l l  adni, 

. —  vigye a száz aranyat !
Így csináltak egy a r a n y o z o t t  k u d a r -

c z o t.
Majd minden évben halljuk a bírálók e szo

morú szavait: „kiadjuk a pályadijat, mivel a v é g -  
r e n d e l e t  úgy kívánja; nem pedig azért, mert 
egy művet —  beíértéke miatt, —  jutalomra érde
mesnek találtunk ; nem leven jó dráma a pályázók 
között, k é n y t e l e n e k  vagyunk a roszak sorá
ban a legkevésbbé roszat megkoszorúzni." Ez aztán 
nem babér, hanem igazi t ö v i s-k  o s z o r u.

Az irodalom-barát elszomorodik. A  magyar 
Melpomene tehát éveken át oly meddő, vagy leg- 
fölebb is oly idétleneket szül, hogy ma már a pá
lyadijak is elveszük minden fontosságukat! Nem 
buzdítja a költőket, kik akkor is czélt érhetnek, ha 
csak egy kis színpadi mesterséget tanúsítanak. 
Nem érdekli a közönséget, mely igy szó l: „Íme 
megint egy mű, mely halva született, s melyre a 
köszörűt, szemfedő gyanánt teszik I"

E z  baj, s jó lenne segitni rajta.
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Vissza kellene állitni a pályázati jutalom és a 
verseny buzdító tekintélyét. Igaz, hogy a végren
delet a díjnak minden évbeni kiadását rendeli; de 
előttem úgy látszik, hogy itt a betűk helyett főkép 
azon szelllemet kellene tekintetbe venni, mely e 
pályahirdetést sugalta. Gróf T e l e k y  József az 
irodalmat és színpadot jó müvekkel kívánta gázda 
eitan i; de e czél nincs elérve azzal, ha a dijat nnnde 
évben kiadják egy- egy gyönge műnek is. Az irodalom 
és színpadra nézve sokkal üdvösebb lenne egy kis 
változtatást tenni, mondván : „minden évben kiad
juk a dijat, ha lesz belértékes m ű ; ha nem lesz, 
altkor jövőre megkétszerezve vagy háromszorozva 
fogjuk a pályajulalmat kihirdetni. így majd annál 
jobban buzditand." A  költők, bár égből kapják az 
ihletést, nem tartják —  mint Meyerbeer Bertrand-ja 
—  „agyrémnek" az aranyat. Minél nagyobb ha
lomban’ fekszik előttük, annál jobb sarkantyú az, 
szellemük és munkásságuk ösztönzésére. Enncl-

út, melyen küzdeni, szenvedni, tűrni kellett —  a 
hazai nyelv dicsőségéért. Bacsányi az úttörők egyike. 
,,A magyarok vitézségérő!" irt munkája után három 
évvel —  Kazinczy és Báróti Szabó Dávid társaságá
ban, ő indilá meg első tudományos folyóiratunkat, 
a „Magyar Múzeumot," mely Kassán és Pesten 
nyolcz kötetben jelent meg. Később a „magyar M i
nervát' , szerkesztő. L í r a i  dalai kedvesek , 
prózája lelkes, Ízlés és kitűnő Ítélő tehetség
ről tanúskodó. Lelke egész hevével szereié az 
irodalmat, s neje is (Baumberg Gabriela) egy bécsi 
költőnő volt. Egész örömét a költészet képezte, s 
szenvedései ott kezdődnek, a mint szelleme egy 
más, szédítő ösvény felé ragadta. Bacsányi idejében 
egész Európa nagy háborúk alatt reszketett. Egy  
az éjből hirtelen fölmerült harczi csillag fénynyel 
és veszélylyel tölté teli a világot, s a franczia sa
sok erős szárnycsatlogtatással szálltak egyik fővá
ros tornyáról a másikra. A  hős, kit Hugó V. W a -

dások nem femek meg’, együtt a csárdában. 
A  figulus ócsárolja a másik figulusl. Van lárma és 
tolongás alant. Fenn pedig isten szabad levegőjé
ben a pacsirták dalolnak, és a csalogányok csöndes 
bokrok árnyában énekelnek. Vannak zajosabb ese
mények is, például —

F o r r a d a l o m  ütött ki —  az í r ó n ő k  
között. Szende jó teremtések, kik nagyobbára hold- 
sugárral és virágillattal táplálkoznak, egyszerre 
amazoni vértezetben léptek a küzdtérre, egy „rette
netes ember'1 ellen. ki tükört tartott a nők elé. Többi 
közt egy Í r ó n ő  meglátta magát benne, s följajdull: 
„iyy, egész osztály bántva van !“ Most már csattog
nak a kardok, (az az igazábban szólva : perczegnek 
a tollak.) G y u l a i  ellen, ki ama végzetes beszélyt 
iria. Jaj n «k i! Maholnap széttépik a neki szilajuít 
nők, mint hajdan O r p h e u s z t .  A  közönségnek 
azonban mulatságos látvány! Ép ily mulatságos lett 
volna a férjek haragja is M  o 1 i é r e ellen, ki me-
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fogva azt h iszem : az akadémia nem bántaná meg 
egykori elnökének nagy szellemét, ha végrendele
tének egyik pontján oly változtatást tenne, mely az 
irodalomnak és színpadnak egyiránt hasznára 
válnék.

Attól sem tartok, hogy e változtatás túlszi— 
gorúkká tenné a bírálókat, kik ha évekig sem adnák 
ki a dijat, az írókat a versenyzéstől könnyen elide- 
genithetnók. Itt van a színpad és a sajtó, mely a 
tulszigortól megóv. A  költő bármikor előadalhatja 
méltatlanul mellőzött művét, s a sajtó mindig fel
fogna kiáltani: ,,ime egy mű, melyen igaztalansá- 
got követtek e l! "  Ezt tudják magok a bírálók is, s 
bizonyára óvakodni fognaK oly hibát kövei ni el, 
mely rajok nézve megalázó lenne. Az igazság ut
ján igaztalanságot tenni egy költő szelleme ellen!

Ismerik önök O s s i á n  —  a borongó bárd 
—  föllengő énekeit? E z  énekeket legelőször azon 
régi költő kezdé fordítni nyelvünkre, kinek é v s z á- 
z a d o s s z ü 1 e t é s-n a p j á t, f. hó 11 én ünneplék 
meg a késmárki evang. iskolában.

B a c s á n y i  neve ismeretes az irodalom ba
rátai előtt. Ő hazafias szellemű iró volt, ki legelső 
munkájával, melyben nehány királyunk és hősünk 
tetteit lelkesen festé, egyszerre figyelmet ébresz
tett. Akkor kezdtek föltünedezni a csillagok a h o 
mályos éjszakában ; akkor indult ki nehány bátor ha
jós a nemzeti irodalom aranygyapjáért; akkor nyílt 
meg újra egy nehéz, meredek, de annál dicsőbb

terloo után „egy rombadőlt álom óriási alvajárójá
nak*6 nevez, ereje dicsfényében állva, megrendité a 
földet és a sziveket. A  költőkre mindig szerencsét
lenség. ha eleresztik a múzsa kezét, hogy a nagy 
események fényes uszályába fogózzanak. B a -  
csányit a sors sújtani kezdé. Távol a hazától és pá
lyatársaitól, nehány évet Párisban élt, majd L incz- 
ben lakott, s végre idegen földön halt meg.

E  költő emlékezetét ünneplék meg a kés
márkitanulók, fényes bizonyságot adva kegyele
tükről, mely annyival szebb, mert a mai világ, mig 
dalolva, játszva tépi minden óra virágát: a régie
ket hamar felejti.

Pedig sok történik mindennap, mi arra int, 
hogy nézzünk vissza néha a múltba is, midőn csak 
választottak áldoztak az oltár lüzénél; midőn a 
költőket lelkesedés vezette, s az irodalom nem volt 
iparág. De mit sem tesz! A  fának is. a mint nő, 
nagyobbodik —  á r n y é. k a, és szaporodnak korcs- 
hajtásai ; de azért erős ágai jól termik a gyümöl
csöt, s koronáján a nap fénye ragyog.

Az irodalom piaczán, hol ma naponkint egy
más mellett árulják a virágbokrétákat és zöldséget, 
sok tarka látvány kínálkozik. Látható, a mint a#hiu- 
ság kendőzi magát; a bohóczok bukfenczekel hány
nak egymás fején ; egyik szem sírva kér, a másik 
mosolyogva szitkozódik. Néha jön a szajkó, és szedi 
a pávatoliakat; majd egy álarezos csoport rohan 
és kineveti azokat, kik isten képét viselik. A  du-

részelt egy Dandin Györgyöt ír n i; az ügyvédek 
dühe a „L o n d o n i a r s z 1 á n o k“ szerzőjére, ki 
Meddleben egy zugprókátort gúnyolt k i ; vagy a 
költők lázadása J ó k a i  ellen, ki „Könyves Ká l
mánéban egész napraforgói szerepet adott egy d í
szelgő poétának. Ezeknek azonban eszökbe sem 
jutott az egész osztály sérelmét látni egy alak kifigu
rázásában. Azt tartják magok is.hogy vannak együgvü 
férjek, lelkiismeretlen ügyvédek és elvtelen költők. 
Az írónőkkel azonban egészen másként van. ő k  
egytől-egyig mind magasztalásra méltó példányok. 
A  ki egyet megbánt közülök, az az egész csoportot 
bántja meg. Ennélfogva mindazon vígjáték, regény 
és beszélyirók. kiknek föladatuk az emberi gyarló
ságokat nevetségessé tenni, óvakodjanak egy Írónőt 
rajzolni, mert kész a vihar és nyilzápor. A  veszély 
azonban mulékony. Az amazonok titkon könyeket 
hullatnak tintáikba. —  csupán azért Írnak oly k e- 
s e r ű n .  Máskülönben ők is csak nők, kik hamar 
megnehéztelnek és hamar is megbocsátanak.

Hát ama szögletben ..mi zaj riad ? "
E g y  bíráló valamelyik színműre azt mondja, 

hogy ü r e s .  A  színműnek védelmezője akad, s ez 
hangosan hivatkozik a „felséges népre," mely ez 
üres színművet húszszor nézte meg. Tehát a kar
zat tekintélye szembeállítva a bírálat érveivel! 
Gyönyörű tan, mely ha érvényre jut, a „cancan 'M  
legkitűnőbb látványnvá emeli, miután ezt a mai na
pon legtöbben nézik ; Shakespearet pedig legüresb
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költővé kisebbíti, mert az ő müvein rendesen a leg
kevesebben gyönyörködnek. A  mulatság fokozva 
van azáltal, ha a védő maga a mű szerzője. Ez gya
kori eset, mert nálunk a legüresb munkának is van 
legalább egy nagy bámulója, az t. i. ki e munkát 
irta. Nagyon érdekes lehet, midőn Pylades segít 
Orestesnek; hanem Cicerón mosolygunk, ha saját 
házáért szónokol.

P a t t i é r t  addig szidták az újdondászok a 
nemzeti színház vezetőjét, s dicsérték az ujtéri 
igazgatót, mig végre kiderült, hogy a csoda-éne
kesnő se ide se oda nem jöhet miután Londonba 
kell mennie. Most hát beállt a csend ; s mindenki 
megelégedhetik a „Nemzeti képes Újsággal," mely
nek egyik száma, a szerkesztő kifejezése szerint 
„Patti arczképét tartalmazza." Ez is jó.

A  divatlapok vidorodnak, s igyekeznek mu
lattatni.

E g y  szinbiráló azt a fölfedezést tévé, 
hogy a szini jelentések mindjárt érdekesbokké vál
nak, ha a színpadról a páholyokra is kiterjednek, 
Ekkép leírja, hogy egyik vagy másik grófnő mint 
volt megfésülve, s mily ruhát viselt. Mindenesetre 
jobban érdekelheti az olvasónőt, mintha e stereotyp 
kifejezéseket hallaná : X. ur megfelelt szerepének, 
Y. asszony bájos volt, Z. k. a. gyönyörű hangjának 
teljes birtokában elragadó a közönséget, slb. stb. a 
mint szokták.

De feledékenységből ezúttal annyit beszéltem 
az irodalomról, hogy alig jut egy kis terem a hét 
többi történetére.

Kél jótékony hangverseny volt. Egyiket zárt
körben K o  c s i s  Irma k. a. (műkedvelőnő) ren
dezte. a L i s z n y a i - á r v á k  javára. A  másikat a 
múzeum dísztermében a magyar gazdasszonyok 
adták a létesítendő á r v a - n e v e l ő  h á z  fölsze
relési költségeire. Ebben nagyon sok műkedvelő- 
nő, fiatal urhölgy, s két bécsi zenész (Zellner és 
Saller) vettek részt. A  műsor egyik legérdekesebb 
száma volta lelkes Ho l t án  Ernőné(egyleti alelnöknő) 
szavalata —  „A hazaszeretet" V  Ö r ö s m a r t y  t ó 1.

A „magyar gazdasszonyok" —  Damjanich 
özvegyének elnöklete alatt, —  nagy buzgósággal 
fáradoznak, hogy kitűzött nemes czéljaikat elérjék. 
Maholnap közlönyük is le sz : „Ház és világ," melyet 
S z a b ó  R i k h á r d  fog szerkeszteni. Főczéljok: 
az árvanevelőház alapítása, s a női munkálkodásra 
való öszlönzés. E g y  német dal gúnyosan sóhajtja : 
„Hin ist die Zeit, wo Bertha spann !'* A mi nőink 
vissza akarják idézni azt a szép időt, midőn a házi 
asszony főbüszkeségét az képezé, mi a háznál ké
szült, s midőn az előkelő hölgyek is magok szőttek és 
fontak. Nemes törekvés! A munkakedv a nő egyik 
főszeretetreméltóságát képezi. 0  in p h a l é  csak 
nyer bájaiban, hogy finom kezével akkor is orsót 
perget, midőn lábainál egy félisten hever.

Két látványt is meg kell említenem.
Egyik  Petropolis, a híres „kaucsuk-ember". 

kinek minden tagja úgy hajlik, mintha semmi 
csontja sem volna. Van, a ki hiszi, hogy valóban 
nincs is. Egy  kígyó vagy párduez hajlékonysága 
semmi az övéhez képest. Annyira csodálatos, hogy 
a párisi orvosi-akadémia már előre megvette holta 
c in testét, melyet meg akar vizsgálni. Jelenleg a Be- 
leznay-czirkusban bámulják ; de a közönség szebb 
fele mindig hiányzik. Nőknek tilos a bemenet.

A másik látvány ellenben'ép a nőknek való. 
Ez a Bartl-villa v i r á g k i á l l í t á s a  a város- 
érdőben. Mily gyönyör nézni a tavaszias színek e 
friss pompáját, ez illatozó finom virágokat, e pompás 
levelű növényeket, melyek előállításánál a kertészet 
tudománya valódi teremtő erőt tanúsított.

Karr Alphonse —  a legszebb nizzai rózsák 
termesztője —  mondja: „a virág az egyetlen ter
mészetszülöttje, melynek teremtésénél az isten el
fogadó az embert munkatársul."

Valóban a kertészet minden évben mutat föl 
valami diadaljelt fölfedezéseiből. Uj alakú és színű 
virágok tűnnek föl, néha oly szépen, hogy nem le
het csodálni egy naiv leányka e fölkiáltását:

„Istenein ! mennyivel jobb szerelnék egy ily 
virág lenn i!"

Igazán irigylésreméltó életük van. Moso
lyogva élnek át egy fényes tavaszi kort, illatoznak, 
gyönyörködtetnek, és sohasem kell —  hazudniok.

V A D N A I K Á R O LY .

A p e s t i I ie iig e rm a lo M .
__ (Képünkhöz.)

Az 1835-dik év vége felé hozta Putzer József egy 
poseni nagykereskedő ház főnöke Fehr tanácsára, 
austriailag szabadalmazott, s Melagnóban Milano mel
lett a helyi viszonyok miatt nem a legkedvezőbb sikerrel 
alkalmazott hengermalmi rendszerét honunkba, Pestre 
át. Ekkor kezdődött nálunk a malom-ipar gyorsabb ki
fejlődése, terjedése. A minden iránt, mi hazája jólétét 
előmozdíthatta, oly kész, fogékony dicsőült Széchenyi 
István gróf, a mfíhengermalom-alapitás tervét rögtön fel
karolt;-, s ez részvények utján 1839-ben létesült is. A 
fentemlitett Holzhammer) kereskedőház itt nagyban 
részt vett s maga a nagy hazafi 20 részvény birtokosa 
lön. A malom épithetése és vezetése a már szakértő 
Fehr urra bizatott. S 1841-ben az első gőzmalom már 
megkezdő munkálódását. Mint minden uj vállalat kivált 
az ipar mezején — e hengermalom is sok nehézségre ta 
lált eleve, de mindezek szerencsésen leküzdettek. 
1850-ben a malom földig leégett.

A nagy kár daczára, melyet ezáltal a társaság 
szenvedett, gyorsan ismét hozzáfogtak a felépítéshez, 
s már 1851-ben újra munkálkodott.

S innen egész napjainkig a legjobb siker koro
názta munkálódását, úgy, bőgj méltán tekinthetjük ha
zánkban a legüdvösebb vállalatok egyikének. Az utolsó 
évi kimutatás adatai szerint: évenkint 250,000 mérő 
búzát őröl. Gőzgépek munkálkodnak, s 130 munkás van 
foglalkozatva. Az e műmalomból kikerült lisztnemek 
mind kitüpfiek, s bel- és külföldön nagy keresettségnek 
örvendenekjA különböző kiállításokon nyert hat érem 
mutatja, -Tnennyire igyekszik ez intézet tökéletesedni, 
haladni; az ipar fejlődésével bármi tekintetbeni hátrama
radás helyett inkább anyagi hasznot áldoz fel. E malom
nak a kiviteli ,kereskedelemre rendszeres összekötteté
sei vannak. Főleg a budai és csehországi vasútvonal van 
nagy üzletben. Állandó piacza van Angolországban, erre 
nézve azonban a déli vasútvonal-társaság inkább hátrá
nyára van,mintsem segélyezné,ez lévén az egyedüli,melyet 
a búza és liszt közti 50% különbségű nagy hátrányu szál
lítási dijat mindez ideig kiegyenlíteni nem lehet — ez 
pedig a lisztiparra nézve nyilvános akadályul szolgál.

Vegyes ro v a to  Is.
E g y le t i  tu d ó s ítá so k .

— „Az orvostan-hallgatókat segélyző egylet4 ‘ vá
lasztmánya előfizetést hirdet az egylet javára kiadott 
egyetemi „orvostanárok arczképcsarnokára.4- A nagy 
műlapon melyet — mint már említők — Than és iMa- 
rasztoni művészeink készítenek, tizenöt tanár arczképe 
leend. Előfizetési ár 3 fr. határ idő april utolsó napja, a 
meddig is az összegek az orvosi egyetembe czimezve 
utasitandók. Ajánljuk e jótékony czélu vállalatot a kö
zönség figyelmébe.

I r o d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— A kolozsvári ref. tanodái ifjúság ez évre is 

kiadja „Korány“ czimü zsebkönyvét, s annak jövedelmét 
könyvtára gyarapítására fordítja. Előfizetési ár 1 f t ; az 
ivek május 15-ig b. Wesselényi Miklóshoz (Kolozsvár, 
piacz-tér, nagy Bánffyház 72-dik sz.) küldendők.

— Nagy-Szombat városa a Széchenyi emlékszo
borra saját házi pénztárából 200 forintot utalványozott, 
— a polgármester gyűjtő ivén pedig ugyanott egyesek 
hazafias adakozásából 250 ft. gyűlt be. Ezen 450 fról 
akkép intézkedett az illető városi tanács, hogy az kama
tozás végett a helybeli takarékpénztárba tétetett be, 
hogy igy, ha majd szükség lesz reá, megszaporodva for- 
dittathassék az emlékszoborra.

— „A rósz eszközök“ vagy „Aha Sámuel“ czimü 
dráma, mely a Teleky-féle pályázati jelentésben úgy fel- 
dicsértetik, hogy az ember bámulva kérd i: miért nem 
nyert hát ? szerzője engedelméből a budai népszínházban 
fog először előadatni. Ugyanitt Petőfi „Tigris és hiena“ 
czimü drámáját is színre hozni készülnek. Szóval moz
gás, buzgalom és elevenség, minek sikere már is örven
detesen mutatkozik. Molnár _ ügyessége és erélye ez 
annyira fontos és jelentékeny intézet létrehozásában és 
fenntartásában elismerésre méltó.

V egyesek .
— Renz lovartársulata számára a feldunasoron 

közelebb czirkust fognak építeni. Erre nézve a hatóság 
az engedélyt már kiadta.

—Holdmező-Yásárhelyen közelebbről egy 11 éves 
kanász gyerek akasztotta fel magát, kinek 19 éves test
vér bátyja a múlt évben pisztolylyal vetett véget életé
nek. Úgy látszik, e család átszálló öröksége a bús
komorság.

N e m z e t i  sz ín h á z ,
„A kártyavetőnő44 dráma 5 felv., előjátékkal Sé- 

jour V. után Feleki. E darab, mely az elmúlt napokban, 
mint ujdonság került szinre, semmi műbecscsel nem bir 
— jól lehet egyes érdekes és érzékeny jelenetei a va
sárnapi közönségnek tetszeni fognának — mégsem hisz- 
szük, hogy a repertoiron maradhasson. Nagy és hosszú 
munka lévén, vannak benne nagy szerepek is, — J ó -  
k a i n é az egyik főszerepben (Gemea) megkapólag já t
szott s kitűnő szereplése mellett még csakis Felekiné 
művészi játékának köszönheti a darab, hogy tökéletesen 
fiascót nem csinált. „Rigolettóban44 26-kán búcsúzott el 
Füredi a nemzeti színháztól; a közönség e régi kedven- 
ezét szűnni nem akaró tapssal fogadta, és emlékkoszo
rúkkal tisztelte meg. A dalmű előadása különben nem 
tartozott a sikerültebbek közé. Bignio is megvált a  szín
háztól, hogy uj állomását az udv. operánál elfoglalhassa. 
Tóth Soma 27-kén búcsúzott el, — több lelépésről még 
eddig nem tudunk, valamint arról sem — ki pótolanuja 
a távozókat ?

B u d a i  n é p sz ín h á z .
Még mindig „Dunanan“  járja. A társaság min

den erélyét e darab előadására fordítja. A többi előadást 
egy-egy elkopott régi mű, uj és rósz forditmány képezi, 
tán hogy aztán másnap annál nagyobb kedvvel, zajjal 
adassák „Dunanan“. Különben a közönség még mindig 
özönlik a előadásokra, miért szakítanák hát félbe. Köze
lebb egy nagyobb uj Offenbach-operette előadása van 
kilátásban.

E lő fiz e té s i fe lh ív á s

„Az Ország Tükre44
VT-ik,

a z  a z  : 1 8 6 3 -ik i a p r i l—J ú n iu s i  é v n e g y e d é re .
Sem szerénységünk sem önérzetünk nem 

engedi, hogy lapunkat immáron újból ajánlgatni 
kezdjük. A  bemutatási korszaknak vége. a közön
ség már ismeri a vállalatot, melynek további pár
tolására ezennel felhívjuk. Annyit Ígérünk csupán 
hogy hanyatlás vagy megállapodás helyett, „Az 
Ország Tükrét" folyvást szebbé és jobbá teendjük

az tevén czélunk, hogy czimét mindinkább kiérde
melje. E  negyed képei és mölapjarközül csupáncsak 

„Petőfi halála"
czimü műlapunkat említjük fel, mint olyat, mely 
tárgyánál fogva is kiválólag kell, hogy érde

kelje a magyar olvasó közönséget.
Az előfizetési feltételek maradnak: egész 

évre 12 ft. félévre G ft. évnegyedre 3 ft.
Pest. marcz. 9. 1863.

B A L Á Z S  SÁ N D O R
„Az Ország Tükre " szerkesztője és kiadója.

S a k k -ro v a t.
20-dik számú feladvány.

Plachuttáíól (Innsbruckban.)
(E nem nehéz de szép feladvány a londoni versenyen a 

második dijat nyerte.)
Sütet.

T A R T A L O M :  Lévai Jószef.— Magyartörténeti vázlatok. —; Szókratész.— Fölfedezések története. — A besnyői tölgyek.— Okoskodástan. — Megyeri emlék. — 
S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  Yata bordala. — Lizette. — A visszatért fecske. — Milánói carnevál. — Tiz nap története. — A pesti hengermalom. — 
Vegyes rovatok. — Előfizetési felhívás. — Sakk-rovat.
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