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F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

B A L Á Z S  S Á N D O R .
Megjelenik e lap minden csütörtökön.

s&omsvásx jLsl ?
egész évre 12 forint, félévre 6 forint, 

évnegyedre 3 forint.

Gr. Karácsonyi Guidó.
(Képpel).

Minden közintézet, 
mely virágzik, minden 
emberbaráti ügy, mely 
g) arapodóban van, min
den irodalmi vagy mű
vészi egylet, mely él
tet és termékenyít, egy 
egy darab „művelődé
si történet!“ melyeknek 
száma és állapota szerint 
szokták ma már meg
mérni valamely nemzet 
fejlettségi színvonalát.

Ezért kiváló tiszte
let és elismerés illeti 
mindazokat, kik az ily 
művelődési közügyek 
és jótékonysági intéze
tek körül akár szellemi 
tevékenységgel, akár 
anyagi áldozatokkal 
buzgólkodnak.

Gróf Karácsonyi 
Guidó, kinek arczké- 
pét ezúttal közöljük, 
szintén azáltal vált 
nagyrabecsülésünk tár
gyává. mert roppant 
javak birtokában nem 
feledte el azon magasz
tos kötelességet, mely
nek gyakorlása a gaz
dagságot különösen be
csessé teszi. — Jelenté, 
kény, az újabb időkben 
csaknem páratlan áldo- Gróf Karácsonyi Guidó.

zatokkal segélte ő az em
berszeretet , hazafias
ság, vallás és irodalom 
közügyéit.

Az akadémiánál je
lenleg két nagy (ez 
ideig a legnagyobb) ju
talom van kitűzve egy 
vígjátékra, mely jövő 
évben 200 aranyat, s 
egy szomorú játékra, 
mely három év múlva 
400 aranyat fog nyerni, 
ha maradandó értékkel 
birand. Nálunk legelő
ször van kitűzve iro
dalmi munkára ily nagy 
pályadij, s ez azon tőké- j 
bői, melyet gr. Karácso- 
nyiörökidőkreilyczélra j 
alapított. Ugyan ö ez 
évben az Írói segély
egyletnél is nagy össze
get tőkésite.

Legyen szabad e 
pontnál némi kérdést 
tennünk.

Sokszor halljuk a 
panaszt, hogy erkölcsi 
és anyagi viszonyaink 
sokkal örvendetesb len
dületet kapnának, ha 
nagy urainkat és gaz
dag embereinket kissé 
több moecenási hév lel
kesítené. Valóban min
den idők története azt 
bizonyítja,hogy a fényes 
elmék, tudósok és köl-

y
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tők csak ott és akkor támadtak csoportonkint, I 
a hol és a mikor a pártfogolás termékenyítő 
ereje a magasb körökből áradt szerteszét. — 
Róma legnagyobb lángelméjével Caesar és Au- 
gustus protectiója közben találkozunk; Olasz
ország tudománya és művészete a minden szé
pet támogató II. Julius, X. Leó pápák és Me- 
dic:ek kegyurasága mellett virágzott föl; a 
„nagy század" jelesei XIV. Lajos versaillesi 
udvara körül csoportosultak, s Angolország is 
Erzsébet és Anna királynők vonzó trónja mel
lett látta születni kitiinőbb fér fia inak leghatal
masabb csoportját. Nálunk is volt egy kor, mi
dőn Mátyás király tudomány és művészet- 
szeretete egy ifjú és fényes műveltség támadá
sát eszközlé. Hanem ez régen volt. Azóta idők 
és viszonyok nagyon megváltozván, nálunk ily 
magas és egy központból áradó pártfogolás 
nem volt várható. Ennélfogva a gazdagok és 
nagyurak megosztott tisztje maradt kipótolni 
ezen központot a művelődés, irodalom és köz
intézetek pártfogásában. Elvitázhatlan, hogy 
a főranguságnak e téren is megvannak a ma
ga érdemei, iskolákat pártolt, múzeumokat, 
akadémiát alapított, a színház körid több Íz
ben buzgólkodott, s jelentékeny és hasznos 
intézetek létesítése vagy vezetése által tűnt ki. 
De váljon oly mértékben-e, mint ez osztály 
hatalma és gazdagsága után várható lett vol
na ? — ez már más kérdés.

Csak igen keveset lehet említeni, kivált 
az újabb időben, ki vagyonához mért áldoza
tokkal segélte volna közintézeteinket, s kinek 
figyelme és részvéte minden ágra egyaránt ki
terjedt volna. Annál nagyobb tisztelet illeti 
meg a keveseket.

Gr. Karácsonyi Guido már fiatal korában 
nagyon kitüntető pártfogoló hajlamát az iroda
lom, művészet és emberbaráti ügyek iránt. A 
Pestre jövő híres művészek húsz év előtt majd 
mind az ő vendégei valának, s egyike volt 
azoknak, kik a „Honderűt" segélyükkel fön- 
tarták, mely vállalatnak ha voltak is felszeg 
oldalai, de az Ízlés finomítására sokat tett, a  a 
magyar irodalmat először vitte be a főrangú 
nők és urak termeibe. Ugyanekkor, mint Szé
chenyi István mély tisztelője, tetemes részt 
vett a nagy hazafi mindazon vállalatában, 
melyek mások bőkezű támogatását is igénybe 
vették.

1858-ban, midőn nagy kiterjedésű birto
kait átvette, egyszerre ö t venezer  f o r i n- 
tot adományozott jótékony czélokra, még pe
dig a magyar akadémiának 30,000 frtot, a 
nemzeti színház nyugdíjintézetének 5000, a 
színház alaptőkéjére 8000, a zenedében alapí
tandó szavalati tanszékre 5000, a nemzeti mú
zeumra 2000 forintot. Hogy a zenedében vég
re drámai tanszéket is nyertünk, föképen ez 
adománynak köszönjük. Nála nélkül máig sem 
volna az.

A nemzeti intézetek ily fényes ellátása után 
az emberbaráti czélokra forditá áldásteljes 
gondoskodását. Ezért a koronaherczeg szüle
tése alkalmával örök időkre százezer  fo
r i n t o t  tőkésített oly czélból, hogy annak ka
mataiból az összes hazai jótékony intézetek 
egymásután évről évre uj alapítványokkal lát
tassanak el mindaddig, inig belőle minden ma
gyarországi jótékony egylet egy-egy alapit- 
ványnyal nem gazdagodik, mely után más, de 
ismét csak magyarhoni intézetek fognak ré
szesülni e jótékonyság áldásában. Ez örök tőke 
— az emberiség oltárára helyezve — a szívnek 
e kifogyhatlan nemes czélja mennyi könyet 
és nyomort enyhített már eddig is, s mennyit 
fog még enyhíteni az idők hosszú során! azt a 
következő számadatok jobban kitüntetik min
den elismerő szónál és dicséretnél.

Ez alapítványból kapott a pesti árvaház 
2500 frtot, a pesti szegény gyermek-kórház 
1050, a budai és pesti uőegylet 2430, a buda

pesti katonai kórházakban fekvő magyar ka
tonák, kik az olasz háborúban sebesültek meg 
4200, a pesti vakok intézete 2520, a nagy- 
beeskereki kórház 1050, a váczi süketnémák 
intézete 1913, a pesti szegény ápolda és budai 
lápintézet 2000, a pesti kisdedóvodák és böl
csődék 850, a budai kisdedóvoda 640, a bajai 
nőegylet 350, a temesvári kórház 1000, a ver- 
seczi 350, az újvidéki szintén 350, a beodrai 
és nagy-zsámi Ínségesek 4250, a beodrai köz
ségi-kórház 1000, a magyarirók segélyegylete 
2000, a budai Krisztina-városi szegények 820, 
a pesti bölcsőde 1000 forintot, a zenész segély- 
ző egylet 500, a pesti kath. legényegylet 420, 
Szalay Lászlónk családja 500 frtot stb., s ez 
Így fog menni évről évre, mert az alaptőke, 
folyvást ezereket jövedelmez hasonló czélokra.

1859-ben sajnálattal emlegettük azon ma
gyar hazai szegény özvegyeket és árvákat, 
kiknek férjei és atyái idegen földön estek el 
vagy megcsonkulva kereset-képtelenekké vál
tak. Hány család veszté el igy gyámolát! — 
Ezek fölsegitésére is 10,000 frtot ajándékozott 
gróf Karácsonyi Guidó.

A hitelintézet tőkéjéhez szintén 10,000 
írttal járult.

1863-ban pedig, e szomorú emlékű évben, 
noha bánáti jószágaiban maga is igen súlyosan 
károsodott— sok ezerekkel járult a baj eny
hítésére, s bőkezű atyja volt régi jobbágyai
nak, s igazi jóltevője volt a hozzá folyamodó 
Ínségeseknek.

A napi lapok is sokszor emlegetik az ö 
nagyúri jótékonyságát, melyeknek gyakorla
tában nemes szivii neje szül. Marczibányi Má
ria úrnő hasonló nemes buzgalommal versenyez 
vele. Ok Titus Caesar jeligéjét követik: „nulla 
dies sine linea."

Nem életrajzot akarunk Írni, csupán ki
tüntetni egy magyar főttr moecenási buzgósá- 
gát; s igy nem mellőzhetjük azt sem, hogy a 
szép művészeteknek mily igazi barátját bírjuk 
benne. Ha budai kéjpalotájának belső fölsze
relése teljesen elkészül, ez maga is egy nagy 
bizonyítvány lesz erre. Látni fogunk ott szín
házat. képgyűjteményt, ritkaságokat stb. — 
A festészetnek különös barátja és mii isme
rője, sok becses festvény van kastélyában, s 
ritkán történik, hogy beodrai birtokában egy 
egy művész ne foglalkoznék. A zenét hason
lóan szereti; Liszt — ez ifjúkori barátja — 
ezelőtt mindig az ő pesti házának vendége 
volt, s tiszteletére a közelebbi zenedei ünnepek 
alkalmával is fényes lakomát rendezett.

Mind e tények, s még inkább a fölebb 
elsorolt számok hangosabban beszélnek min
den phrasisnál, s vajha buzditó például szolgál
nának mindazon gazdagok előtt, kik az iroda
lom. művészet és emberbaráti ügyek érdekeit 
nem igen szokták számba venni.

Igazi nagyúr — nézetünk szerint —- csak 
az, kiről ugyanazt lehet elmondani, mit a pan
nonhalmi gyűlésen Kaziczynk mondott a nagy 
Festetichről:

Azúrt örülsz a uagy birtok uagy hasznának.
Hogy sokat áldozhass abból a hazának.

Vt dnai K áioly.

I s t e n e m . . .

Istenem be boldog voltam 
A mikor még azt daloltam : 
„Cserebogár, cserebogár,
Nem kérdem ón mikor lesz nyár.”

Rég elhangzott ez a nóta . . .
Azt dalolom már ezóta :
„Kidőlt a fa mandulástól 
Kiszakadtam a rózsámtól/'

Halad a tél, jön a tavasz,
Az én dalom fájó panasz :
„Te hagytál el, nem én téged 
Délibáb volt a hűséged."

Madár dala néma éjben 
Bús sóhajként száll a légben 
,,E madár az én szerelmem 
Elsohajtott árva lelkem.

R ajka Teréz.

Fe l i é r  f á t y o l ,  p i r o s  kendő.
— Novella. —

Ozoray Árpádtól.
(Vége.)

E nap reggelén Béla a sétatéren talál
kozva Ödönnel, vidáman üdvözlők egymást, 
azután egymást karon fogva, jó darabig sétál
gattak együtt, élvezvén az üde, kellemes reg
geli léget.

— Nagyon örülök, — szólalt meg Ödön a 
kölcsönös üdvözlés után, — nagyon örülök, 
hogy találkoztam veled. Valami közleni va
lóm van.

— Jó vagy rósz ? — kérdezé Béla vidám 
enyelgéssel.

— Meglehet jó lesz, meglehet közönyösen 
fogod venni az egész dolgot, hanem rósz semmi 
esetre nem.

— No már igy örömmel hallom, mert 
lásd édes barátom, semmitől se félek inkább, 
mint a rósz hirtől, kivált ha azt egyik vagy 
másik jó barátom ajkairól hallom. A rósz dol
got, kellemetlenségeket mindig elég jókor 
megtudjuk, tehát minek azt siettetnünk.

— Igazad van barátom, hanem most 
figyelj.

— Egészen fül vagyok.
--  Ma este szép társaság lesz nálunk 

együtt.
— Ezt már tudom, kedves nődtől.
— Nagyobb részt ismered mind azokat, 

kik jelen lesznek, és igy hízeleghetek magam
nak azzal, hogy nem fogod roszul tölteni az 
estét. Hanem mégis lesz valaki, akit nem is
mersz eddig, de ha megismerkedel vele, azt 
hiszem nem rósz benyomást fog íeád tenni.

— Egészen kiváncsivá teszesz. És ki ez 
az érdekes személy, akit ily előre jónak látsz 
megemlíteni előttem ?

— Ez barátom egy fiatal és igen müveit 
leány, külső szépségéről azért nem szólok, mert 
az az Ízlés dolga, hanem annyit tiszta lélekkel 
mondhatok, hogy szellemi tulajdonokra nézve 
igen magas fokon áll. Hanem — anélkül hogy 
hiúvá akarnálak tenni — el kell mondanom, 
hogy e leányka, édes atyjának halála óta még 
nem vett részt nagyobb társaságokban, mind
össze is nőm és kis családom képezé a kis kört, 
amelyben olykor-olykor megjelent. De nőm 
annyit beszélt neki felőled, hogy élénk vágy 
támadt a lánykában veled megismerkedni, s 
édes anyjánál kieszközlé, hogy ma este eljö
hessen hozzánk. És ennek őszintén örülök,

j mert igen sokat vesztettél volna, haeleányká- 
i val mog nem ismerkedői.

— Köszönöm barátom szives gondosságo
dat, hanem csak egytől félek, o leánykának

i valószínűleg fölöttébb magas igényei lesznek, 
amelyeknek én aligha fogok megfelelhetni.

— No, uo, Béla no szerénykedjél. Bizd 
rám a dolgot, jól fogúd az estét tölteni, arról 
jót állok, más czélunk pedig úgy sincsen meg 
most —

— Még most, — vágott szavába Béla, —
! és azután ?

— Azután édesein ? ami azután jő, az a 
jövő titka. Ki tudja mi nőheti ki magát a do-
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logból; te nőtelen Vagy, a leányka pedig ha
jadon.

— Ej, ej. — te már nagyon is messze ha
tolsz a jövőbe, pedig még az első találkozáson 
sem estünk keresztül.

— De keresztül fogunk esni, és pedig azt 
hiszem jó sikerrel: hanem édes Bélám, te nem 
is vagy kiváncsi a leány nevére?

— Talán elég jókor fogom megtudni a 
bemutatás alkalmával.

— Ej Béla, te igen közönbösen veszed a 
dolgot. Pedig hidd el, nem lenne rósz, ha a be
mutatás alkalmával Így felelhetnél : már van 
szerencsém kegyedet legalább névről ismerni.

— Igazad van, tré
fának nem rósz. Nos, 
mi neve az angyalnak ?

— Becker Teréz.
■ - Magyar leány ?
— Kern az, atyja a 

forradalom után ván
dorolt be Szász ország
ból, hanem Teréz már 
igen szépen beszéli a 
magyar nyelvet, és any- 
nyit mondhatok, testes
tül lelkestől magyar llő.

— Valóban kedves 
barátom , te nagyon 
érted, valakit érdekessé 
tenni, s ha költő lennék 
véletlenül, e leányt már 
csak elbeszélésed után 
is megénekelném.

— Hátha még ismer
ni fogod. Hanem most 
ha úgy tetszik., jer, 
menjünk haza, nőmnek 
megigérém, hogy reg
gelire magammal visz
lek.

— De már ez sok 
volna édes barátom, a 
gyakori vendéget ha
mar megunják, — men
tegetőzött Béla.

Hanem Ödön nem is 
hallgatott ez utóbbi sza
vakra, csak ment elő
re, s Béla majdnem ön
kénytelenül engedé ma
gát vezettetni.

Fatalista nem va
gyok, s előjelekből nem 
is szeretek a jövőre kö
vetkeztetni, hanemany- 
nyit mégis el kell is
mernem, hogy a szív
nek vannak néha oly 
sejtelmei, melyek ha 
nem egészen teljesülnek 
is, de okvetlenül össze
függésben állanak bizo
nyos bekövetkezendő 
dolgokkal.

Béla szivében is föl
támadt egy neme a sej
telemnek, s annak be
folyása alatt az egész 
napon keresztül szokat
lanul hallgatag volt, mintha valamitől félni, 
rettegnie kellene.

Egész napon át nem találta föl nyugal
mát. Mindenkit kerülni látszott, s igy a ma
gányt keresve, kibolyongott a szabadba, hol a 
úszta, üde lég jótékony hatást, gyakorolván 
kedélyére is, már több gyönyört talált a szép, 
szabad természetben, melynek nincsenek nyű
gei, melynek legutósó fűszála, bogárkája is 
szabadon, tetszése szerint mozog, hajlik, ide s 
tova.

Főimen i a legmagasabb hegycsúcsokra,

széttekinteni a körülte elterülő vidékek fölött, 
gyönyörködni akart a fönséges panorámában, 
minőt csak a természet képes előállítani, de 
lelke máshol kalandozott, idegen, ismeretlen 
régiókban, keresve Ián egy pontot a messze 
jövőben, hol reménye lehet a hosszú hányatta- 

j tások után megpihenhetni.
Néha néha, midőn megállapodott, s feje 

fölött egy egy madárka elrebbenése fölriasztá 
ábrándjaiból, lehetlen volt a meglepetés föl
kiáltását elfojtania, mely ajkairól előtört a pa
zar természet áldásai fölött, melyekkel a szép 
vidéket oly7 dúsan elárasztá.

Majd leült egy árnyas fa alatt, a puha

gyep-pázsitra, s zsebkönyvét elővéve, abba 
nagy mohósággal jegyezgetett valamit. Bizo
nyosan a költészet szent ihlete szállta meg ek
kor, s lehet, hogy e pillanatot, néhány7 szép, 
érzésteli költeményben örökité meg.

A delet rég elhangozták a városban, mi
dőn Béla visszatért szállására, s fölmagaszto
sult kedély állapotában tán az ebédről is meg
feledkezik, ha útja történetesen nem a ven
déglő konyhája közelében viszi el, honnan csá
bító illatár ömölvén feléje, annak hatása alatt 
a gyomor is föllépett igényeivel, s azokat csak

úgy könnyedén nem lehet lecsitítani, mert a 
lelki élvek mellett a test is megkívánja a ma
gáét.

Ebéd után fölment szobájába, s ott a pam- 
lagra leheveredvén, kedvencz olvasmányát 
vette kezébe. Azonban a délelőtti bosszú sétá
ban kimerülve lévén; nemsokára mély álomba 
szenderiilt. melyből csak négy óra felé ébredt
föl. -

A délután bátra levő részét Írással tölté, 
s pár óra alatt néhány levelet bevégezve, azo
kat rögtön a postára küldé.

Végre elérkezett az óhajtva várt es c is 
Mire Béla öltözködéshez fogott, s alig !iz perez 

múltával már út
ban volt Bárdos- 
sék lakása felé.

Ott már szép 
társaság volt ek
kor összegyűlve, 
a férfiak, Bélának 
nagyrészt ismerő
sei, együtt pipáz
tak és beszélget
tek, míg a nők 
külön, másik szo
bában társalog
tak.

Bélát az egész 
férfi társaság ba
rátságosan és me
legen fogadta, s 
miután mindnyá
jukkal kezet szo
rított, Ödön töb
bi vendégeitől bo
csánatot kérve, 
karonfogta és be- 
vezeté a nők szo
bájába, hol ismét 
Ödön bájos neje 
fogadta őt, s azu
tán sorba bemu- 
tatá a jelen volt 
hölgyeknek.

— Öt-vendek, 
hogy szerencsém 
van önt személye
sen is megismerni 
Gyallai ur,— szó-' 
lalt meg Becker 
Teréz, midőn Bé
lát a házi asszony7 
neki bemutatá.— 
Névről már régen 
ismerem önt, iro
dalmi működései 
után, újabban pe
dig Ila kedves ba
rátnőm igen sok 
szépet, beszélt ön 
felöl.

Béla mély fő
hajtással \ála- 
szolt:

— Enyém a 
szerencse! és vé-

. getlen hálára vasú szövegét a 443-dik lapon.) | yok kötelezve
nagysád iránt, szi

ves részvétéért, melyre szerény irodalmi fog
lalkozásomat méltatá.

A társalgás még folyt egy darabig. — 
Béla ugyan nem hagyagolta el sem a háziasz- 
szonyt, sem a többi jelen volt hölgyet, de ki
válóan mégis leginkább Terézzel foglalkozott, 
ki őt első pillanatban leigézni látszott, igazol
ván nemcsak mind azt, amit Ödön felőle Bé
lának elmondott, hanem fölülmúlva ez utóbbi
nak még legmerészebb képzeletét is, mit az a 
leányka lelki nemességéről magának alkoiott.

Teréz nem csak szép lelki tulajdonokkal

S t i b « r v a j d a .
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birt, hanem meg volt áldva egyszersmind a 
természet minden adományával, mely egy nőt 
kellemessé, elbájolóvá tehet.

Nem kísérlem meg leírni a leányka szép
ségét, mert a hogy azt Béla barátom költői 
lelkesedésében leírta, annak visszaadására ra- 
faeli kéz és ecset kivántatnék.

És igy lehet-e csodálkoznunk afölött, hogy 
Gyallai Béla, a találkozás legelső pillanatától 
kezde vonzódni érezé magát a szép leányká
hoz, az ifjúi szív szokott szerénységével, rnint- 
egy aggódva és remegve a bizonytalan sors 
fölött, mely reá várakozik, nem tudva megha
tározni, ha váljon föltárja-e szivét a leányka 
előtt, a legelső kedvező alkalommal, vagy pe
dig elzárja örökre a titkot szivébe, hogy azt 
epeszsze és gyötörje.

E hatás alatt egyszerre elnémult, szótla
nul kezdett merengeni a társaságon, mely már 
csodálkozni kezdett az ifjú az előtt vidám, 
élénk kedélyének ily hirtelen lett átváltozá
sán, mig végül e, már már súlyossá lett hely
zetnek véget vetett a háziasszony megjelenése, 
ki a vendégeket a föltálalt estebédhez szólitá. 
A z  estebéd minden nevezetesebb esemény 
nélkül folyt le ; Béla az asztalnál is szótlanul 
ült, alig figyelve a társaság élénk beszélgeté
sére, mely egy perezre szünetet tartván, a bá
jos Teréz, ki véletlenül-e, vagy a kissé pajkos 
háziasszony szeszélyéből, épen Béla jobbján 
ült, e kérdéssel fordult szomszédja fe lé :

— Városunk szép környéke nem lelke- 
sité önt fel Gyallai ur ?

Mire a kérdezett, mintegy idomból föl
riadva, zavarttan viszonzá:

— És volna-e halandó, kit e szép vidék el 
ne ragadna'?

— De én nem közönséges elragadtatást 
értek, melt mindössze is egy „ah 1" fölkiáltás
sal megelégszik, hanem költői lelkesedést, mely 
dalban örökíti meg a benyomásokat, melyeket 
egy Yagy más tárgy gyakorolt reá.

— Ah, — viszonzá Béla, nagysád próbá
ra akarja tenni lelkesedésemet, s ha keveset 
hisz felőle, akkor mondhatom, nem csalódott.

— De ám én nem csak hogy keveset nem 
várok, de sokat remélek azok után, amiket 
öntől eddig olvastam, és ön felől legközelebb 
hallottam.

— Már igy sajnálattal kell beváltanom,hogy 
ily magas igényeknek nem vagyok képes meg
felelni, s ha eddig megjelent szerény költemé
nyeim némi elismerés vívtak ki, azt a világért 
se tudnám egyébnek, mint az őszinte, igaz ér
zelemnek tulajdonítani, melylyel költeményeim 
kivétel nélkül irvák. A z  igaz érzés pedig még 
senkit se tett magában véve költővé.

— De ha az érzéshez tehetség is párosul V
— A z  valóban nagy szerencse,
— S ha mi ön felöl épen ezt állítanánk?
— Nagyon csalódnának.
— Ej, Gyallai ur, hagyjon föl a túlzott 

szerénységgel; uem illeti az önt meg. Inkább 
olvassa föl vagy egy költeményét, melynek 
szülője vidékünk, mert őszintén szólva lehet - 
lennek tartom, hogy ön a vidékünkön töltött 
időt képes lett volna tétlenül eltölteni.

— Már látom, hogy nagysád egészen 
tönkre akar tenni. Igaz, hogy ittlétem alatt 
teltem uapló-jegyzeteket, de azok még kike- 
rekitésre várnak, vagy pedig csak itt töltött, 
szép perczeim emlékét fogják képviselni. A z  is 
igaz, hogy irtain egy költeményt, és pedig 
ma reggel, hanem az semmi összefüggésben 
nem áll itt tartózkodásommal.

— A z mindegy, azért mi örömest meg
hallgatjuk, föltéve, hogy ön szives lesz bennün
ket azzal megismertetni.

— Halljuk, halljuk Gyallai urat, — han- 
goztatá az egész társarág,

— Remélem, — vévé föl a szót Ila, a 
szép háziasszony, — Gyallai ur ismert lovagi

assága mellett nem fog ellenszegülni az egész 
társaság közkívánatának.

— Ám  legyen, — viszonzá Béla — ha 
épen meg akarnak győződni tehetségem cse
kélységéről, engedek a szives fölszólitásnak, 
de egyszersmind elnézésért is könyörgök, ha 
az irányomban táplált magas igényeknek nem 
lennék képes megfelelni.

Ezután felolvasott egy költeményt, mely
ből a legforróbb hazaszeretet, s az aggódó 
honfi bú sugárzott ki, mit az egész társaság 
lelkesülten fogadott. S e percztől kezdve Béla 
lett az est hőse; ö körülte forgott minden, az 
egész társaság egymást látszott fölülmúlni 
akarni Béla kitüntetésében, s Teréz, egy forró 
kézszoritással fejezte ki elismerését.

Majd fölkeltek az asztaltól s néhány pil
lanat múlva a háziasszony indítványára whi- 
sthez ültek.

Béla a whist asztalnál szembe ült Teréz- 
zel és igy  jatéktársává lön. A z  első sorozatban 
ők nyertek; midőn pedig helyet változtatván, 
Béla Teréz ellen játszott, a játszmát elveszité, 
s e körülmény nem egy tréfás megjegyzésre 
nyújtott alkalmat.

— A  whist partidéban — szólalt megOdön, 
a háziúr, — úgy látszik édes Bélám, hogy 
csak ketten, együtt véve értek valamit.

Majd a játékkal is fölhagytak, s a vendé
gek mindnyájan készülni kezdtek a távozásra. 
Béla a legnagyobb kétséggel segített Tetéznek 
felöltönye feladásában, miközben kikérte ma
gának a szerencsét, öt hazáig elkísérhetni.

Útközben, Béla és Teréz karöltve halad
tak. Teréz cselédje hátuk mögött követvén 
őket, s az azelőtt még negyedórával is oly v i
dám kedélyű Béla most egyszerre elkomorult, 
a minek aligha tudta volna okát adni.

Teréz is észrevevé Béla elkomorodását, 
de nem akarván ónnak okát fürkészni, vidá
man csevegett az egész utón. mig végre, házuk 
bejáratához érvén, barátságosan nyújtotta ke
zét Bélának, e szavakkal;

— Óhajtom, hogy máskor jobb kedve le
gyen önnek!

Béla forró csókot nyomott az odanyujtott 
kézre, s azután pár rebegő szóval búcsút vett 
a szép leánytól és azután gyors léptekkel ha 
ladt szállása felé.

Másnap kora reggel már útban volt Becs 
felé, de mielőtt elutazott, a portást, egy levél 
föladására kérte meg, mely egyik pesti szép- 
irodalmi lap szerkesztőségéhez volt czimezve.

Béla elutazása után alig másfél hét múlva 
egy csinos költemény jelent meg Bélától, T e 
téznek ajánlva, az első találkozás omlókéul, a 
lapot, melyben e költemény megjelent, mind 
Teréz, mind Ila já ra ták , és igy mindketten 
egyszerre kapták meg Béla versét.

Teréz örömtelt szívvel sietett barátnőjé
hez, kivel aztán az egész napon keresztül csak 
Béla felül beszélgettek.

*  *
*

Egy év múlt el a történtek után, s Béla még 
mindig útban volt. Egy napon azonban levél 
érkezett tőle X-be, melyben Ödön barátját ér- 
tesité, hogy nehány nap múlva meg fog ér
kezni.

A  levél természeteseu közölve lett Tévéz
zél is, ki már alig várta a pillanatot, melyben 
Bélának köszönetét mondhasson a kellemes 
meglepetésért, mit költeménye által okózott.

A  levélben irt napra Béla pontosan meg
érkezett, s megérkezte után alig egy órával 
már Ödönöknél volt, hol Terézzel is találkozott. 
Ez alkalommal már több bizalom, több meleg
ség volt a két ifjú társalgásában, s Béla bár 
egy szóval sem áruiá el szerelmét, melyet az 
egy évi távoliét még inkább felfokozott, de 
Teréz szivébe látott, s úgy örvendett a titok
nak, mit igy észrevétlenül gondoltfölfedezhetni,

s ő is, bár majdnem önkénytelenül, úgy viselte 
magát, hogy Bélának nem \ olt oka kétségbe 
esni. —

Ezúttal Béla szintén nehány napot töltött 
a városban, mely idő alatt Teréz, beteges édes 
anyjának is bemutatá őt.

E gy alkalommal, midőn magukra marad
tak, Teréz a többi közt, kinyi latkoztatá, hogy 
az esetben, ha valaha férjhez menne, valami 
kis faluban elvonulttan szeretne élni egyedül 
szerelmének és férjének.

Bélának e szavak mindig fülében cseng
tek. de azért Pestre érkezve, nem mulasztá el 
lépéseket tenni, valamely állomás elnyerése 
iránt, mert a költészetet, nem tekinté, s nem is 
tekintheté oly pályául, melynek jövedelméből 
egy családot föl lehetne tartani.

Egyúttal azonban lépéseket tett arra 
nézve is, hogy családjától, kis nemesi birtokát 
megkaphassa az esetben, ha Terézzel egybe 
kél, hogy aztán ott elvonulhassanak.

Midőn igy  mindkét részről biztosítva volt, 
Terézhez levelet intézett, melyben nemcsak 
lángoló szerelmét vallotta be, hanem egyszers
mind kezét is kérte.

Teréz egész örömmel közié e levelet édes 
anyjával, de öröme csakhamar le lön hangolva, 
midőn édes anyja kinyilatkoztató, hogy e há
zasságben soha se fog megegyezni, miután 
Gyallai Bélát nem tartja oly embernek, ki ké
pes lenne leánya sorsát biztosítani. Pedig nem 
ez volt tulajdouképeni aggályának oka, hanem 
inkább az, hogy Béla származását nem ismer
vén, nem tudta, ha vajon méltó-e az arra, hogy 
a fényes származásit Becker családdal össze
köttetésbe lépjen.

Hiába volt Teréznek minden kérése, az 
anya nem engedett.

Képzelhetni, mily lelki állapotban irta 
meg Teréz a levelet, mely Béla kérésére tagadó 
válasz volt, de amelyen átcsillogott mégis a v i
szontszerelem, mely csak a gyermeki szeretet
nek hódolt, s melyből Béla mégis reményt 
nyerhetett a jövőre. A  levélre Teréz kék sze
meiből könyek omlottak, s mielőtt bepecsételte 
is, sokáig zokogott.

Béla válasza nem sokára megérkezett s 
az volt szerelmének legszebb bizonyítéka, mert 
abban kimondó, hogy Terézt a viszont szere
lem reménye nélkül is forrón és örökre szeretné, 
mert a szerelmet nem érzéki vágyak, hanem 
lelki vonzódása idézte elő szivében.

Midőn Teréz e lévőiét elolvasta, busább 
lön, s azután sokszor elővette Béla leveleit, s 
azokat újból ismételve elolvasván, mindannyi
szor fájdalmasan felsohajtott:

— Mily nemes tűz 1 mily lelkesültség!
Azután a leveleket elrejtve, fejecskéjét 

kezére hajtá, s órákig elmerengett, szótlanul, 
némán, csak néha-néha hallatván egy-egy ért- 
hotlen fölkiáltást, s ilyenkor mindig szivéhez 
kapott.

Édes auyja nem távozott mellőle soha, 
mindig ott volt a szobában, örvendve mintegy 
a gondolatnak, hogy majd ha leánya kibúsulja 
magát, feledni fogja az egészei, hiszen mégoly 
fiatal, s a fiatalok hamar felednek.

Ez igy tartott mintegy két hétig, mig 
végre egyszer Teréz, miután hosszasb ideig 
ült szokott helyén, a kezében tartott levelet 
ajkához szorítva, elmosolyodott, s mosolya las- 
san-lassan hangos kaczajjá fejlődött. Erre a 
megrémült édes anya hozzá futott, de már ek
kor a leányka egészen kimerultton, élettelenül 
rogyott a földre,

Ép e pillanatban lépett a szobába Bárdos 
Ödön, kezében egy levéllel, de amelyet, a tör
tént dolgokat látva, hirtelen zsebébe rejtett s 
az aggódó anya segélyére sietett. Mintegy tiz 

erozig tartó hasztalan kísérlet után végre si- 
erült az elalélt leánykát életre hozni, de alig 

uyitá föl szemeit, vadul kapott kebléhez, az-
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után mintha némileg megnyugtatva lett volna, ] 
kezeit gyöngéden lebocsátá, s ábrándosán, alig i 
hallhatóan snsugá :

—  Tied vagyok, tied leszek örökké! S ha i 
meghalok, a hideg sirban nemde, te is mellettem 
fogsz pihenni. Oh, milyen jó  lesz ott, álmodni 
az örök boldogságról, mely ránk várakozik!... 
Ah, szivem ! megszakad! Béla, jöj utánam, ha 
elszakitanak tőled, jö j utánam a sirba is, mert 
én sem élni, sem halni nem tudok nélküled! . .

Majd ismét elhallgatott, s nehány pillanatnyi 
szünet után, miközben anyja és Ödön fáj- j 
dalmas érzéssel lesték mozdulatait, újból vissza
esett előbbi merengésébe, s [ágy, dallamszerü 
hangon susogá: I

„Majd akkor a szivein,
' Az örömtől árad
Mert ez azt jelenti :
— Elég volt a bánat 1
És azt mondja szivem
Minden dobbanása :
— Te vagy a teremtés
Legszebb alkotása!
— Igen, igen, igazad 

volt B éla ! elég volt a 
bánat. — Boldogok le
szünk, itt is . . .  ott is .. 
a másik csillagban.

Erre hirtelen fölkelt, 
s nem is ügyelve a kö
rülötte állókra, asztal
kájához futott, s oda 
ülve tollat vett kezébe, 
de aztán hirtelen lecsüg- 
geszté fejét, szemeit 
lezárta, s mintegy el- 
szenderedni látszott.

— A z  istenért Ödön,
— szólalt meg ekkor 
az aggódó anya, — én 
iszonyú válságtól rette
gek, menjen ön és táv
irat utján szólítsa föl 
Bélát, hogy jőjön azon
nal, habár külön vona
ton is ; mert leányomat 
csak az ő jelenléte ad
hatja vissza magának 
és nekem. Oh, hogy ezt 
csak most látom b e ! 
menjen ön, siessen Ödön.

— Csak haza sietek 
asszonyom, — viszonzá 
Ödön, örömlelkesülten, 
mert Béla épen ma ér
kezett meg, a külföldre 
akar utazni, s azért kül
dött engem, hogy vég- 
bucsujátul, e levelet Ta 
ráznék átadjam.

— . Hála az égnek ! 
de most menjen bará- • 
tóm és hozza el magá
val azonnal.

Ödön elsietett, s fél 
alig óra múlva Bélával 
és nejével visszatért. Béla már mindenről 
értesülve lévén, szorongó szivvel csókolt kezet 
Beckernének, ki fájdalommal bár, de szívélye
sen üdvözölte öt.

— És Teréz kisasszony ? kérdezé Béla.
— Még mindig az asztalnál szendereg.
Béla erre az asztalhoz ment. Teréz még

mindig szendergett. Ezután Ödönnel és annak 
nejével halkan nehány szót váltva. Beckerné- 
től egy játszma whist kártyát kért. Majd mind a 
hárman leültek a kis asztalhoz, úgy hogy Béla 
Terézzel épen szembeesett, s a kártyát kioszt
ván, Teréz fölébredésére vártak.

Mintegy hét-nyolcz perez tölt el, midőn a 
lányka szemeit fölnyitván, meglepetve tekin
tett szét maga körül, mintegy szót keresve, 
melylyel meglepetését kifejezze.

— Édesem, — szólalt meg erre Bárdossné, j 

— adj ki, rajtad a sor.

Teréz mereven nézett a beszélőre, majd 
gondolkozni kezdett, s kis szünet múlva szólt.

—  Hogyan, tehát álmodtam volna?

— Igen, nagysád játékközben elszende- 
redett, — viszonzá Béla, s mi nem akartuk 
háborgatni, inkább várakoztunk.

, — Hogyan, ön itt, te is itt vagy, Béla 1
És anyám?

— Megáld benneteket gyermekem ! — 
szólalt meg hátuk mögött Beckerné. kinek ar- 
cza már az örömtől ragyogott.

Erre Teréz örömsikojjal borult Béla keb-

A római cstszárpaloták.
(Lásd szövegét a 445-dik lapon.)

lére, hol még mintegy öt perczig aléltan nyu
godott.

De azután magához térve, egészen álom
nak vette az ezelőtt történteket, s ma már bol
dogságban él férjével, Gyallai Bélával."

— ím e ez az a történet, melynek könnyen 
szomorúbb vége is lehetett volna, s melynek 
elbeszélésére most egyedül Kornélia kisasszony 
fehér fátyola és piros kendője birt, — szóltam, 
az elbeszélést befejezve.

S hogy miképen fogadta a kis társaság ez 
elbeszélést, azt Ítélje meg a nyájas olvasó.

S t i b « r  v a j ti a.
(Képpel).

A  magyar olvasó jó l ismeri e kegyetlen 
nagyur nevét, s jó l tudja, mily dúsan jutalmazd 
Zsigmond király főméltóságokkal és adomá
nyokkal, neki tett szolgálataiért. Stibor vajda 
ugyancsak e király alatt Erdélyország vajdája. 
Pozsony és Besztercze grófja, és az egész Vág- 
vö lgy ura volt. Kern lévén czélunk e rettegett 
kényur életrajzát adni, annak csak képünkre 
vonatkozó részét, tudniillik halálának történe
tét közöljük, mely a boszuló nemezis tragikai 
példája gyanánt lebeg szemünk előtt.

Stibor, unalmát a Vág völgyében levő vá
raiban tartott tivornyák 
és vadászatok általszok- 
ta elűzni. I ly  vadászat 
alkalmával egyszer na
gyon kifáradván a Vág 
rohanó vize partján he- 
verészett vadász-társa
ságával. — Kíséretében 
mindig ott volt vele 
B e t z k o udvari bo
londja, k i bohó ötletei 
által mindig föl tudta 
vidámítani kényura ko
mor kedélyét. E z  alka
lommal is o ly jó  kedvre 
derité, hogy Stibor egy 
kérelmet engedett meg 
neki, melynek teljesíté
sét lovagi becsületsza
vára ígérte.

Betzko erre elmerül
ve mereszté szemeit a 
Vág túlsó partján ma
gasan felnyúló meredek 
szirtre, és hirtelen azt 
mondá S t i b o r n a k :  
„U ram ! mi szép volna 
ha az a vén szikla amott 
a túlsó parton sipkával 
borittatnék, hogy sze
gény ősz fejét eső, hó 
és zivatartólne szenved
jen annyit!“

A z  egész társaság föl- 
kaczagott e bohó kíván
ságra, mivel a sziklát 
hozzáférhetlennek tar
tották ; de Stibornak 
nagyon tetszett az öt
let, a vállalat nehézsége 
igen fölizgatta fásult 
lelkét.

Rögtön odarendelte 
jobbágyainak ezreit, k i
vágatott egész erdőket, 
a szikla csúcsáig érő 
faállványok emeltettek, 
a szikla tövétől tetejéig 
keskeny ut. vágatott, 
és egy év lefolyta előtt 

i ott állott a büszke vár, a hozzáférhetlen szikla 
I tetején.

Miután minden lehető kényelemmel és 
j pompával el volt látva, Stibor vajda épen a ne

héz építés kezdetének évnapján, bevonult a 
i várba, kisérve neje, lovagok és vadász-barát- 
j jai nagy serege és udvari bolondja által, ki 

után a várt B e t z k o  v á r á n a k  nevezte el.
Ezentúl Betzko vára Stibor vajda ked- 

vencz mulatóhelye v o lt ; mivel gyakran még 
külföldi utazók is meglátogatták a pompás 
sziklavárt, építőjének merészségét bámulva.

Stibor minden úri vendéget vendégszere- 
tően fogadott és látott el.

Egyszer ismét a kiváncsi látogatók szép 
számmal gyűltek össze a várban, és a dőzsölés 
közben már bőven fogyasztatott a hevítő ma-
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gyár bor a várur egésségére; midőn hirtelen 
egy kutya fájdalmas vonítása megzavarta a 
v ig  mulatságot, és a szegény állat három lábán 
(mert a negyedikét épen m ist törte el valaki) 
vánszorgott Stiborhoz.

Stibor dühösen szökött fel székéről, mivel 
a megbénított állatban kedvencz vadászkutyá
jára ismert, és bősz hangon tudakolá a gonosz
tett szerzőjét.

Kis idő múlva lehajtott fővel egy agg kol
dus lépett elébe, és mély sajnálattal bevallá, 
hogy miután a kutya harapva követte, botjá
val rá suhintott és akaratlanul eltörte lábát.

E  tetten megbősziilve Stibor, megparan
csolta, hogy e szegény embernek is törjék el 
egyik lábát; de neje úgy vélekedett, hogy' ez 
nem volna elég kemény bünhődés, hanem jobb 
volna ha a szikla csúcsáról ledobnák, hogy teste 
minden tagja szétzúzassék.

A z  ádáz nő kegyetlen tanácsa tetszett 
Stibornak, és az aggastyán siralmas könyör
gései daczára ledobatott a tátongó mélységbe.

A z  iszonyú halálba rohanó agg koldus 
végszavai azok voltak, hogy egy év eltelte 
előtt Stibort is hasonló sors érendi.

Stibor gúnyosan kaczagott föl a jóslatra, 
mely azonban borzasztó módon teljesitit!

Épen a szerencsétlen koldus kegyetlen ki
végeztetésének űrnapján volt, midőn Stibor 
ismét számos czimboráival Betzko várában ti- 
vomyázott.

Elkábitva a bortól, a lakoma után leheve- 
részett a várkertben, árnyas fák tövében. S mi
dőn nemsokára mély álom nehezedett szemeire 
mérges kígyó hömpölygött felé, és föltekerödz- 
vén karjára kiliarapá az egyik szemét.

Stibor a marezongó fájdalomtól kínozva, 
őrjöngve szökkent föl fekhelyéről, és most a k i
gyúr a második szemét is kiharapta. Stibor vad 
állatként ordított. Kétségbeesetten futott föl a 
szikla csúcsáról, és lezuhant a szédelgő mély
ségbe, mielőtt még neje és cziraborái segítsé
gére jöhettek volna.

íg y  teijesité a boszuló nemezis az agg kol
dus jóslatát a kegyetlen nagyuron !

A dél-amerikai négerek fölszabadítá
sának ügye.

Ha egy jogaiban sértett, szabadságától 
megfosztott nemzet visszanyeri törvényes ál
lását, szellemi győzelmén minden művelt em
ber ö rü l; annál nagyobb részvéttel és rokon- 
szenvvel kísérjük ama szerencsétlen emberek 
fölszabadításának ügyét, kiknek homlokáról a 
nem rég bevégzett véres amerikai háború le- 
törlé a „rabszolga" lealázó nevét, és kiknek a 
mostani amerikai kormány visszaadni készül 
azon természetes és álladalmi jogokat, melyek
től emberi szívtelenség és kalmár szellem szá
zadokon át megfosztá.

S c h u r z  K á r o l y ,  ki a háború alatt 
mint lovastábornok tűnt ki, a washingtoni kor
mány rendeletéből járja be a déli államokat, 
hogy ott helyben tanulmányozza a négerek 
ügyét, és érdekes tudósításaiból közöljük a kö
vetkező kivonatot. —

E gy  ültetvényeiből visszatérő birtokossal 
a négerek fölszabadítása ügyében tartott esz
mecseréről igy ir a tábornok :

Sok emberrel beszéltem már ezen fontos 
tárgyról. Többen még nagy ingerültséggel til
takoztak a.dolog menete ellen; az unió helyre
állítása , a secessio jogáról való lemondás, a 
rabszolgaság eltörlése mind oly dolgok, me
lyekkel nem igen tudnak kibékülni, és vala
hányszor az ember a négerok fölszabadításá
ról beszél velük, a refrain örökké az : „a  néger 
szabad, ez tény ; de kényszer nélkül nem akar 
dolgozni. Mi tudnók ráhajtani a munkára; mi
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szivünkön hordjuk az ügyet és komolyan fog
lalkozunk majd vele, ha a politikai hatalom 
ellenőrzése ismét vissza lesz adva kezünkbe." j

A zt hiszem, hogy minden értelmes dél- i 
amerikai bevallja, hogy a n é g e r  s z a b a d ;  
a rabszolgaság tényleg el van törülve; de e i 
tényt nagyon fájlalja.

Kincs kétségem benne, hogyha a négerek 
nem volnának annyira „demoralizálva" (!), 
hogy minden a rabszolgaság régi formájábani 
visszaállítására ezélzó kísérlet veszélyes ne 
volna, azt bizonyára megkísértenék. De a szí
nes faj „demoralisatiója" visszatartóztat ja a de
rék urakat. Másrészt a szabad munkának 
„bona fide" rendszer alapján behozatala oly 
dolog, melylyel a déli birtokos semmikép se 
tud megbarátkozni. Kern tudja, mi a szabad 
munka. A  probléma, melynek megoldására je 
lenleg hivatva érzi magát, az : hogy a négerre 
a lehetőleg legtöbb terheket rakja, a lehetőleg 
legkevesebb jogok megadása mellett.

Ezek a benyomások, miket a délameri
kaiakkal tartott értekezések nyomán eddig 
nyertem.

A  tábornok aztán egy sétalovaglást ir le. 
melyet Beauforttól (Carolina) egy szomszéd 
ültetvénybe tett.

Utunk földeken vezetett keresztül, me
lyek fölszabadult négerektől m iveltettek; több
nyire szökevények, kik nem rég tértek vissza. 
Esztek-nség volna várni, hogy az első kísérle
tek az emancipált rabszolgákkal, őket. saját 
lábukra állítani, mindjárt sikerüljenek; külön
ben is c kísérletek most kedvezőtlen viszonyok 
közt tétettek.

A  gyapot- és búzaföldek egy része rósz 
állapotban vo lt; mások jobban valónak nieg- 
m ivelve; de egészen jó, kifogástalan állapot
ban egyet se láttunk, mig nem azon telephez 
értünk. melyét kirándulásunk ezéljává tűz
tünk ki.

Itt az egész gazdaság egész más sziliben 
tűnt fö l ; a kapás földfk gondosan meg voltak 
gyomlálva, a gyapot ültetvények dúsan disz
lettek és a búzaföldek bő aratást Ígértek.

Minden gondosság és szorgalomról tanús
kodott. Keresztül mentünk egy igen szépen 
müveit tölgyfa ordőu — a fák árnyékában 
több tiszta fa-épület á llott; mire végre a „tör
vény ház"-hoz értünk, mely kiesen zöldellő 
tölgy- és magnolia-tákkal volt körülvéve.

E  birtok a háború elölt a vidék egyik leg
gazdagabb gyarmatosáé volt, ki távoleső más 
birtokaira menekült, midőn az északi hadsereg 
Beaufort felé vonult.

A z  egész ültetvény a kormánytól elko- 
boztatott, és egy massachuseitl vállalkozónak 
haszonbérbe adatott, k i  most ugyanazon nége
rekkel miveltette, kik előbb abirtok ingóságai, 
a fundus instructus egy alkotó részét képezték, 
és néhány más vidékről ide menekült négerrel.

Gyakran hallottam — folytatja a tábor
nok — a déliektől azon állítást, hogy az észa
kiak nem értik a négert, se nem tudják, mikép 
kelljen velük bánni. Rövid ideig tartó társal
gás e bérlővel szemközt azon jóléttel és meg
elégedéssel, mely mindenütt környezett, két
ségtelenül győzött meg arról, miszerint egy 
derék, praktikus yankee, ki a szabad munka 
befolyása alatt nőtt fe l, sokkal alkalmasabb, 
a nagy munka-kérdés megoldására a déli álla
mokban, mint egy q u o n d a m  rabszolgatartó, 
ki minden léptén rég meggyökerezett előítéle
teitől vezettetik.

A  rendszer, melyet e bérlő követ, egy
szerűen ez : négerei dolgoznak, és pontosan 
megkapják kialkudott bérüket; bizonyos mun
kákért , melyek nagyobb ügyességet kí
vánnak, mint például a szántás, nagyobb bért 
kapnak, mint másokért, miket kevésbé ügyes 
munkás is végezhet.

Minden családnak van saját kis telke,
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melyen a háztartására szükséges veteményeket 
és néhol gyapotot is termeszt.

A z  egyetlen ösztön a szorgalomra, az ön
érdek, melyet a bérlő elégségesnek tartott a 
rend fentartására, négerei közt. Saját vallomása 
szerint az egész teendője abból áll, hogy min
den második napon egyszer bejárja a gazda
ságot, és minden csoport munkásnál körülbelül 
öt perczig időz, intézkedéseit megtéve, melye
ket pontosan teljesítenek. Semmiféle kényszer- 
eszközt nem kellett használnia soha.

Csak egyszer történt, hogy egyik négere 
ellenszegült, kit azzal fenyegetett, hogy a leg
közelebbi katonai állomás parancsnokához kül
di, megbüntetés végett, mire a kópé elillant, és 
nem látták többé.

E z egyetlen esetet kivéve az egész gaz
daság a legnagyobb rendben foly. A  négerek 
jó l élnek keresetükből még valamit meg is ta
karítanak, és a bérlőnek is még tetemes haszna 
marad. Saját állítása szerint mind ő, mind a 
négerek tökéletesen meg vannak elégedve a 
vállalattal. Iti olyan emberrel van dolgunk, ki 
föld és töke birtokában van ; és csak munkás 
kezekre szorul. Hogy megszerezze, jó bérrel 
csalogatja magához. Ha akarja, hogy a nége
rek jól megmunkál ják földjeit, jó l kell fizetnie. 
Megköti a szerződést; közös számításon alap
szik, mennyi bért adhat egyrészt a bérlő, hogy 
vesztesége ne legyen, és mennyit követelhet 
méltányosan a munkás a fennálló viszonyok 
között.

Önkénytes kötés ez, melynél semmi kény
szerre, semmi gyámságra a négerek fölött nem 
volt szükséges.

Megengedem, hogy más esetekben hasonló 
kísérletek a négerekkel nem sikerültek olyan 
jól. mint az itt em lített; mert a bérlő maga 
bevallotta, hogy négerei igen jó  indulatuak. 
A  hol azonban az eredmény kevésbé kielégítő, 
ott bizonyosan a vezető főnöknek vagy igaz
gatónak nincs elég praktikus esze és tapintata, 
vagy talán az elemekkel kell küzdenie, mit 
szintén a négerek henyeségének szoktak föh-óui.

De a kitűnő siker nehány esetben bebizo- 
nyitá, hogy megy a dolog, ha csak jó  indulat
tal . bizalommal és komoly akarattal látnak 
hozzá. Épen azok az urak, kik a szabad munka 
kérdése megoldásához azzal a föltevéssel fog
nak hozzá, hogy a néger nem dolgozik más
kép, ha csak nem kényszerítik, e föltevés által 
olyanná teszik a négert, minthogy elkedvetle
nítik a munkától.

En hiszem, hogy a kérdés meg lesz oldva, 
mihelyt az iskola fogja pótolni az eddigi kor- 
bácsoló-karok helyét.

Más alkalommal — mondja tovább a 
szabadelvű tábornok — részletesebben fogok 
szólani azon módokról, melyek alkalmazása 
állal az egész déli területen oly örvendetes 
eredmény érhető el, mint az imént említett 
nmssachusseti bérlőé; de nekünk se szabad 
szemet hunyni számos reformok előtt, me
lyeket okvetlenül életbe kell léptetni. Szol
gálok egy példával. M ig a bérlővel társalog
tunk, észrevettünk egy négernőt két kis gyer
mekkel, ki a verandához támaszkodott. Areza 
oly bánatos volt, hogy megkérdeztem mi baja ? 
Története elég szomorú volt. E gy  idegen nő 
az ő házába jött, hogy a munkában segítse. 
Tony férje vonzódott e nöhöz, s rövid időn oda
hagyta feleségét és e l v e t t e  a z  i d e g e n  
j ö v e v é n y t .  A  szegény meg3zomorított nő 
csak arra kérte, hogy a házánál maradjon gyer
mekei m ellett; de a hűtlen elment. Eperczben 
a verandával szemközt levő'imaházban volt az 
isteni tiszteleten; a szegény asszony könyezö 
szemmel nézett az isten házára, hol férje imád
kozik.

Természetes ez emberek rabszolgák vol
tak, és csak nem rég hagyták el a régi ültet
vényt, hol birtokosuk az ily  dolgokkal nem



NEGYEDIK ÉVFOLYAM.AZ ORSZÁG TŰKKÉ.

igen sokat gondolt, ha csak munkájában nem 
károsodott. A  n é g e r e k  bűnei, a r a b s z o l 
g á k  bűnei. Ha „Tony“ majd tudja, mit tesz 
s z a b a d  embernek lenni, akkor azt is fogja 
tudni, hogy nem illik két feleséget birni, és 
imádkozni, mialatt szegény szomorított fele
sége , két ell agyatott gyermekével az ima
házzal szemközt, áll, keseregve férje hűtlensé

ge fölött.
A  négerek kérdése annál inkább érdekel 

bennünket, minthogy ennek sarkpontja a 
m u n k a - r e n d e z é s ,  mely mináiunk, vala
mint sok más európai államban lényeges refor
moknak néz elébe. —d—
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fügefa, melynek üde árnyékában elfáradt pász
torok pihentek, s Romulust és Rémust farkas 
nőstény szoptató 1

Ma is romok közt pihen ott egy-egy fá
radt pásztor, guitárját pöngetve, s mellette egy- 
egy fonó Contadina, játékát hallgatva; de e je 
lenet és amaz közt egy évezred fekszik, mely 
alatt e helyen a világtörténet legnagyobbszerü 
eseményei készíttettek elő, és a renyhe pásztor 
a világ leghatalmasb birodalmának puszta 
romjain nyugszik!

A z  említett fügefa körül Romulus régi 
városa épült; később pedig e hegyen számos 
kisebb templom és Róma leghíresebb fél-fiainak 
palotái diszlettek. Itt laktak Catullus, Crassus, 
Catilina, Antonius stb. Ide építtetett az első

résére fordították. Domitián a főpalotát ismét 
roppant költséggel és diszszel fölépittette.

Septimius Severus pedig itt a „Septizouiu- 
mot“  emeltette. E  négyszög épületen hét sor 
oszlop volt egymás fö lö tt, melyek emeletről 
emeletre mindig kisebbek lettek, úgyhogy 
minden sor egy-egy karzatot képezett, köze
pén egy nagy díszteremmel.

É  hét oszlopsorból csak három maradt 
meg mainapig. Két századon át építtettek a 
római császárok e nagyszerű palotákon; s 
romjaik szemlélése szomorú, de egyszersmind 
tanulságos gondolatokat kelt bennünk, a világ 
leghatalmasabb birodalmának hanyatlásáról!

—d~

C s a 1 « k ö z. (Lásd szövegét a 447-dik lapon).

A római császárpaloták.
(Képpel).

Hasonczimü képünk a Palatinus hegyén 
levő római császárpaloták maradványait, va 
lamint a Campagna egy szép részét ábrázolja.

E  hegyen (mons Palatinus) állott egyko
ron ama nagy birodalom bölcsője, melynek 
története örökké a népek tanítója maradand, 
s melyből megtanulhatják, mikép lehessenek 
nagy és hatalmas nemzetekké, s mily bűnök 
okozzák majd bizonyos elpusztulásukat.

E  hegyen állott egykoron egy magányos

Palatium (császárpalota), melyet Augustus na- i 
gyított és szépített, ki még otthonosan és biz- j 
tonságban találta magát a római polgárok ! 
között.

A  zsarnok Nero nem tűrt magán házakat j 
maga körül, és elűzte a polgárságot a palati- j 
nusi hegyről, hová „aranyházát" (aurea domus) j 
építé, mely majdnem egy kis várost képző J 
aiszépület volt, háromezer oszloppal.

Vespasian és Titus szétromboltották ez j 
óriási épületet, mely annyi pénzbe és áldozatba j 
került, és ar abban összehalmozott kincseket 
és más értékes tárgyakat a hadsereg megnye- !

Az Orleánsok politikája bukásuk előestéjéig.
A  franczia sajtó egyik legérdekesebb ter

méke az ősz Guizotnak néhány év óta megje
lenő emlékiratai.

A  nem rég megjelent hetedik kötet * )  jó
val fölülmúlja még a hatodikat is elfogulatlan 
irály és a tények kifejlődésének összevágó elő
adása által, úgy hogy olvasásánál azon meg
győződést nyerjük : miszerint a kormányzás

*) Mémoires pour servir á 1’ histoire de mon te;nps 
pár M. G u i z o t. Törne septiéme. Pari', Michel Lévy 
fréres ; Leipzig, F. A. Brockhaus, 1865.
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e módja a francziákkal szemben nem volt 
sokáig fentartható, és maga Guizot valóban a 
legvilágosabban adja elő saját bukásának in
dokait !

E  hetedik kötet az orleánsi ház katastro- 
phájával kezdődik. M ily szerencsétlenség, ha 
valamely kormány minden esélyek közt csak 
a dynastia és a trón fentartását tartja legelső 
gondjának! A  királyi család legkedveltebb 
tagja, az orleánsi herezeg az 1842-diki év julius 
13-án halt meg a Páris és Neuilly közti utón, 
szerencsétlen ugrás köveztében hintájából, mi
dőn lovai elragadák. A  dynastia legreménydú- 
sabb tagjától meg lön fosztva, és az atya, anya 
és testvérek fájdalmában Prancziaország min
den valódi hazafiának fájdalma egyesült 1

E z hirtelen és pótolhatlan csapás volt a 
családra nézve. Mondhatni: hogy Dreux kis 
kápolnájában az orleánsi trón jövője van elte
metve.

E  haláleset azt juttatta eszébe az uj-alkodó 
családnak, hogy a trónörökös kiskorúsága ese
tére r e g e n s s é g r ő l  kellend gondoskodnia; 
de a legnagyobb baj az volt, hogy még nem 
létezett törvény, mely az uralkodás rendjét 
véglegesen megalapította volna! Se 1814-ben, 
se 1830-ban nem gondoskodtak e fontos eset
ről. Nagyon természetesnek tarthatjuk te
hát Lajos Fiilöp király nyugtalanságát, ki ha
ladéktalanul az uralkodást megalapító törvény- 
javaslatot terjesztett a kamarák elé. A  törvény 
nem is volt rósz. A  trónhoz legközelebb álló 
teljeskoru herczegre bizatott a kormányzóság, 
a kiskorú király anyjára pedig ennek nevelése 
és a királyi háztartás vezetése.

Ott az alkotmányos ministerek felelőssége, 
itt csupán a király-anya lisztán erkölcsi, és 
személyes felelőssége. Mindez nagyon eszélye- 
sen meg volt fontolva. Ú gy  látszék, mintha a 
királyt bizonyos sejtelme a történendő dolgok
nak folyvást gyötörte volna. Midőn 0  d i 11 o n 
B a r r o t a regens választását, L  a m a r t i n é  
az anya regensséget védték, és B e r r i e r, a 
legitimisták nagy szónoka, pedig mindé i rend
szer ellen harczolt és a törvényjavaslattal 
szemben csak tisztán negativ-kritikailag nyi
latkozott, a juliusi-királyt semmikcp sem elégí
tették ki Guizot, Thiera, Villámain és Hyppo- 
lite Passy védbeszédjeik annyira, hogy a tör- 
vényjvaslat sorsa fölött megnyugodjék.

Jobbitmánytól fé lt ; Ledru Rollin figyelmez- 
j tetése a nép constituáló hatalmára, mint látszék, 

nagyon megrázkodtatá a királyt, és 1842-diki 
év augusztus 19-én mint a zárviták előestéjén 
benső hangon irt levelet intézett Guizothoz, 
melyben keservesen panaszkodott arról, hogy 
e kérdésben az oppositiótól elpártolt Thierst 
nem engedték kellően szóhoz jutni, és siirg isen 
kérte miniszterét, hogy e következő napon öt 
és Dupint, az államügyészt állítsa az előtérbe.

Guizot beszédje a királyi családot ké
nyekre indította; mert ő a forradalmakban, a 
c o n s t i t u á l ó  hatalmak e szülőjében, az is
ten mindenható kezét, egy földöntúli erő mű
ködését ismerte föl. A z  1830-diki év mint a 
forradalom eredete fenyegető vagy inkább vé
res kisértet gyanánt lebegett szüntelenül a jú 
liusi trón fölött.

Mi haszna, hogy 404 követ között 31U és 
177 pair között 163 a ministeri törvényjavas
latot elfogadta ? A  t ö r t é n e t  későbben más
kép határozott, és az orleánsi regensség bona- 
partei akarat erejénél fogva ad calendas graccas 
napoltatott el.

Guizot emlékiratai hetedik kötetének be
vezető soraiban remekül jellemző politikájának 
helyzetét. R o y  e r - C o l l a r d  — mondja — 
egyszer Foy tábornokot, a reatauratio alatti híres 
szónokot nagyon elmerülve és szomorít arcz- 
kifejezéssel látta, mivel egyik ragyogó beszéd
jét nem követte a reménylett s iker: mire Roy- 
er-Collard igy szólt hozzá : „kedves táborno

kom !Ö n  n a g y o n  s o k a t  kiván, ön a k a - 
m u r á k n a k  é s a  t ö m e g n e k  e g y a r á n t  
a k a r  t e t s z e n i ;  ez l e h e t l e n ,  az em
bernek v á l a s z t a n i a  kell 1

Guizot azt hiszi, hogy Royer-Collard Íté
lete inkább emberismerőröl, mint politikusról 
tanúskodik; Foy tábornok dicsvágya p r a k 
t i  c u s a b b és h o n y o l ó d o t t a b b ( p l u s  
compliqée) volt. Praktikusabb és bonyolódot- 
tabb 1 Nagy szó, mely higadtan mondva, az 
orleánsi politika katastropháját legbensöbben 
érin ti! Misem világítja meg jobban a tudós 
doctrinarismust és a ministeri hányatási rend
szert, mint a „p  r a k  t i k u s“ - és b o n y  o 1 ó- 
d o t t n a k  szoros egyesülése. Igen, valóban a 
dynastia és a parlamentismus minden kérdéseit 
g y a k o r l a t i l a g  kellett megoldani; de meg
oldásuk a legnagyobb mértékben b o n y o l ó 
d o t t  volt.

Guizot némileg büszke azon k e t t ő s  s i 
k e r r e ,  melyet nyerni tudott; tudniillik egy
részt Európa államférfiéi és kormányaival, más
részt a franczia néppel szemben nyert sikerre! 
Örökké tartó dualismusa a bal- és jobbnak 1 
Számitásainak vég eredménye aztán az volt, 
hogy se az európai udvarokat se a i ifjú Fran- 
cziaország demokratikus hajlamait nem elégí
tette ki, és egy mindenünnen keményen meg
támadott c e n t r u m ,  amaz érdekes „juste 
milieu“  maradt a júliusi kormány minden ope- 
ratióinak igen keskeny hasisa.

A z  udvarok barátságában maga sem hitt. 
Guizot gondosan kiemeli, hogy a legtöbb euró
pai uralkodó az orleánsi herczeg végzetteljes 
halálakor s a j á t k e z ű  vigasztaló leveleket 
intézett a királyhoz, sőt nehányan őszinte 
részvétet is mutattak; de nem hallgatja el, 
hogy I. M i k l ó s  czár ugyan gyászt viselt, 
egy udvari bált leparancsol^ saját személyét 
illetőleg azonban minden közeledéstől a júliusi 
trónhoz tartózkodott, és csak Nessclrode állam- 
kancellárja által fejeztette ki Kisseleff párisi 
követe előtt az orosz korona sajnálatát.

Austria kétségtelenül melegebben nyilat
kozott. M e t t e r n i c h  herczeg F 1 a h a u 11 
gróffal gyakran tartott értekezleteket, melyek
nél az a t y a i  g  y  á m n o k hangján szólt, és az 
orleani ház sorsát — mi ugyan nem volt nagyon 
hízelgő annak souverain állására nézve — a 
Metternich-család sorsával, illetőleg saját csa
ládfejének elvesztésével azonosnak emlegette, 
és egyátalában nagyon testvéries bizalmasság
ban tetszett magának.

Guizot természetesen nem állhatta meg, 
hogy a nyilván kissé cretneki (hihetőleg bona- 
partei) érzelmű Flahault grófnak, 1842. julius 
31-dikéröl kelt leveléből az osztrák államférfin 
nehány velős mondatát ne idézze, és kétség
telenül nagy czélzatosság kellett arra, hogy 
Guizotnak mind azt Írja.

Metternich nagyon áradozottan nyilatko
zott a mély bánatról, melyet Lajos Fiilöp k i
rálynak , mint „családfőnek és a d y n a s t i a  
a 1 a p i t ó j  á n a k " kellett éreznie; egy állam- 
bölcseséggel biró trónörökös kiképeztetéso nagy 
föladat volt Francziaország uralkodója részé
ről, és mint ö (Metternich) tudja, körülbelül 
egy év óta a király kívánságai czéljánál állott, 
nyugodtan nézhetett a jövőbe, meggyőződve, 
hogy a rend és béke rendszere nem lesz veszé
lyeztetve halála után. Itt következik az Or- 
leán és Metternich-családok közti hosszas és 
elég önhitt összehasonlítása. Most meg mindent 
újra kell kezdeni, először Xomours herczeggel, 
mii t a valószinü regensscl, aztán a párisi gróf
fal, „ha, teszi hozzá Metternich — rendkívül hi
degséggel — az ég a király életnapjait addig 
meghosszabítja, hogy e királyi gyermek bölcs 
oktatásaiból hasznot húzhasson.'1

Guizot becsületére mondhatjuk, hogy 
szive mélyében érző e szavak fagyasztó iró
niáját, és Lajos Fiilöp és Metternich sírjaik

fölött röpíti ellennyilait. Hangsúlyozza : M  e t- 
t e r n i c h e t  i s l á z a d á s  b u k t a t t a m e g !  
Ezután csinos adomát beszél el. Midőn az 1848- 
diki katastropha az agg államkormányzókat 
Angolországba ugrasztottá el, Guizot és Met
ternich főúri körben találkoztak Londonban. 
A  franczia minister-menekült osztrák baj társa 
elé lép, és a következő kérdést intézi hozzá : 
„Engedje nekem, hogy egy kérdést tegyek ön
höz ; tudom, mikép és miért történt a februári 
forradalom Párisban ; de mikép és miért tört 
ki a forradalom Bécsben, azt nem tndom, és 
öntől szeretném megtudni." „Bánatosan büszke 
mosolylyal" felelt Metternich: a dolog e z : én 
néha E u r ó p a  f ö l ö t t  u r a l k o d t a m ,  
A u s t r i a  f ö l ö t t  pedig soha 1 Guizot fo ly
tatja : „én részemről bensőleg mosolyogtam 
Metternich gőgös és nagyon hiú nyilatkozata 
fölött." A z olvasó el fogja ismerni, hogy Guizot 
ment minden hiúságtól; különben elhallgatta 
volna ez adomácskát.

A z emlékirat hetedik kötetének következő 
szakaszai: „ A  M a r k e s a s - s z i g  e t e k és 
T  a i t i , melynek egyik érdekes epizódja, a 
maga idejébenhires„Pritchard-affaire"; A l g í r ;  
A  g ö r ö g  k é r d é s ;  s végre A  v i s z á l y  
R ó m á v a l  a j e z s u i t á k  t a n s z a b a d 
s á g a  m i a t t .  Mind megannyi bonyolódott és 
zavarteljes actiói az orleánsi kormánynak.

Hogy csak A lg irt emlegessük, ott az eré
lyes B u g e a u d  volt kormányzi. Vele szem
ben Guizot ismét szokott nyíltságával szól: 
Bugeand tábornagy, mondja, mindig önálló 
elveket követett; mi másképen azt jelenti, 
hogy mindig s a j á t  f e j e  s z e r i n t  c s e l e 
k e d e t t ,  és nagyon értette elveit, t á r g y -  és 
h e l y i s m e r e t e i t  érvényesíteni.

Es ez mindenesetre nagy szerencse volt. 
Mert az algíri ügy legalább nem folyt le le- 
alázólag Francziaországra nézve ; franczia ba
bérok virultak ott;  a gyarmat erélyesen fékez- 
tetett, ámbár gyaropadásra nem volt még ala
pos kilátás. Bugeaud gyakorlati terve a pro- 
gressiv katonai gyarmat alapítására talán több 
figyelmet érdemelt volna 1 E  terv az arabok 
s z í v ó s s á g á r a  volt alapítva. Nem talált 
viszhangra sem a ministereknél, sem a kama
ráknál. Bugeaud 1847-ben, re optime gesta, 
visszahivatott és A  u rn ái e herczeg A lg ír fő- 
kormányzójává neveztett ki.

Bugeaud tábornagy nehány hónap múlva 
azon csüggetcg parancsot kapta, hogy a párisi 
február-forradalmat elfojtsa, és midőn a lázadás 
„m  e g  f  o g  h a 11 a n u 1“  sikerült, Aumale her
czeg az egész orleáni házzal együtt azt a ba
rátságos tanácsot nyerte: — h o g y  t á v o z 
z é k !

íg y  végződik a gyöngeség'gel párosult ha
tározatlanság !

Dallos G-yula*).

T o l l  r a j z .

A szép leány-ajkaktól megcsókolt scudo.

Palestrina, a Polistephanesek ős előfészke, 
magasan fekvő városka az egyházi államban, 
Rómától mintegy 24 migliányi (4*/a német 
mértföld) távolságban. Nevezetes, mint a han- 

! gok nagymestere Giovanni Pietro Alaseo da 
I Palestrina, szülő városa. Rám nézve e hely 
i szintén nevezetes, a mennyiben megható kis 
í  kalandot éltem át benne, mely kedvességénél 
j fogva még mindig él emlékemben és előttem 
I arról tett bizonyságot, hogy Olaszországban 

még is vannak emberek, kik azzal dicseked
hetnek, hogy a legtisztább emberi természet
ből származó erkölcsi érzés bájait még nem 

! veszitek el tökéletesen.
_________  1

*) „Magazin t'itr (Uc Litteratw iles Auslamlcs" czi- 
raü jeles folyóirat nyomán.
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Miután egy este, melyet Palestrina meg
tekintésére szántam, igen erősen esett és lábaim 
a sok vándorlásban elfáradva, rendkívül fájtak, 
elhatározám magam egy napszámos formát 
igénybe venni, azok közül, kik esténkint a fő
várossal való közlekedést fentartották. Most 
már a mindent átalakító és más életmódra 
késztető vasutak által ez szintén megváltozha
tott. A z  est már meglehetősen sötét volt, s a 
halvány hold is felhők között úszott. Beültem 
a kocsiba, melyben kívülem még egy végig 
gombolt kabátu hallgatag egyéniség is helyet 
foglalt. A  kocsis még lovaival foglalkozott, mi
közben a kocsi ablaka előtt egy halvány arezu 
leány alak megjelent. Ez, amennyire a kétes 
holdfény kivenni engedé, igen szép volt. Igazi 
antik alak, égő szemekkel, halvány, barnás 
arczczal, termete erőteljes magas, de mindaz- 
által egyenmértékü és kellemes, mint egy mű
vészi szobor. A  szép alakot könnyű fehér kö
peny körité, és a tábla alakú, hófehér fökötő 
takará a szép fejet, melyről a fekete fürtök 
egész áradata, különféle irányban omlott vál- 
laira. íg y  állott előttünk ; s a teremtmények e 
legbájosabbika — koldult.

Valamit hebegett a „poverina madre"- 
ról, a „povero perduto“ -ról, testvéréről, ki Ci- 
vita-Vecchiában tizenöt évig volt gályafogság
ban és a csoutszaggatások által elnyomorítva 

j jött haza.
O ly meghatókig, oly élénken beszélt, a 

csodaszép szemekből könyek omlottak. A  meg
lepetéstől mereviilten irányzóm tekintetemet 
ez alakra, mely most egy magas, csodás épü
let árnyában állott, és ilyen formán gondol
koztam :

Hogyan lehet ennyire szép és nem érzi 
kezében a kormánybotot! Hogyan látszhatik 

| szánandó, porban csúszó féregnek, nem látva 
fején a csillogó koronát, mely minden szív fö
lött biztosítani látszik a diadalt számára. Azon
ban visszaemlékezvén, lapos erszényemből egy 
scudót elővéve, a postakocsist vagy Vetturinot 
megkérdém, ha vajon azt fel tudja e nekem 
váltani. De a derék ló-kormányzó igen rósz 
szeszélyében volt. Valamit morgott a „porca 
put“ -ról és káromkodott a „caz— “  fölött, 
mely épen annyit jelent, mint a megvetett 

i  „ f — tre,“  a francziáknál, mely kifejezés, mint 
tudva van I. Napóleon kora hőseinek kedvencz 
szónoki figurája volt.

Ekkor az antik szobor, miközben a leg- 
bájosabb és mégis oly fájdalmas mosolylyal 
fordult felém, kezét kinyújtva igy  szólott :

— M a ! Signore dia lei, io ben trovero la 
piccola moneta.

És én nem valék képes ellen tállani! A  
részvéttől reszkető ujjaimmal adtam felém 
nyújtott jobb kezébe a scudót. Mintegy a v i
hartól sodortatva, tűnt el a Gráczia előlem. A  
vetturino gúnyosan mosolygott, és készületet 
tön felülni a bakra. Még maga kocsibeli hall
gatag szomszédom is rekedt kaczajt hallatott.

— Momento, momento! — kiáltám a vet- 
turinonak, k i e közben már trónján ült.

— Niente, niente! — viszonzá gúnyteltten 
a kocsis, ki a szegénységben szunyadó embe
riség iránt egész hitét elveszíteni látszott.

— Adesso, partiremo; —  szólt nehány 
perez eltöltével.

Már magam is félni kezdtem, hogy túlzott 
philantropiámban ismét csalódni fogok. Ekkor, 
mint egy üdvözült alak, kezét, melyben a scu
dót tartá, az ég felé emelve, röpült felénk a 
leányka, s a pénzt kezembe nyomva kiá ltá :

— Caro Signore, ecco la moneta! Egész 
Palestrinát befutottam, senkit se találhatók, ki 
képes lett volna a scudót fö lváltan i! Ú gy  ve
szem, mintha megkaptam volna. Signore, íme

I itt van pénze ! Ilia  vi bene! Éljen boldogul! 
Anyámnak el fogom beszélni mily bőkezű és 
nagylelkű urra találtam ! Mert Palestrinában

egy scudo nem mindennapi dolog! és kérni fo
gom őt, hogy imádkozzék a Signoriáért tiz I 
ave M áriát!

E  szavakkal kecsteljesen meghajolva, el
mozdult a Gráczia, — kecsteljesen mondom, 
mert egy királynöhez hasonlított, a szépség és 
báj királynőjéhez. Szivem reszketett, kezeim 
vonaglottak. A  scudót megragadám és épen 
akkor dobtam oda neki, midőn a kocsi már 
indulóban volt. A  leányka fölemelé, s a piszkos 
pénzdarabot, szép, örök szép ajkaihoz v it te ! 
egy tekintettel rám, a méltatlan adományozóra! 
Keárn, e mennyei jelenet szegény előidézőjére ! 
M ég azt is láttam, amint az utcza kövezetére 
letérdelt! Mint integetett, egyik kezével a 
kendőt ajkain tartá, s a másikkal hálásan do
bogó szivére megmutatva. Ez még se lehetett 
tettetés, álnokság! A  csodálatos átalakulás, 
melyben utoljára megpillantám ő t , a legtisz
tább, a szűziesség legszemérmesebb, legkegyesb 
mennyei kifejezése volt és a legtisztább, leg- 
lelkesb hála. Vajon mit beszélhetett a nyomor
tól sújtott anyának és testvérnek, midőn a 
Palestrinában ritka scudóval hazatért! És va
jon hol lehet most a hálás, szép, palestrinai 
scudó csókolónő?

C s a I ó k ö ■/..
(Képpel).

Ha az utas a Dunán alá utazván Pozsonyt 
elhagyja, nemsokára szemébe tűnik az a hosz- 
szu sziget, mely' termékenységéi fogva már ez
előtt sok századdal „arany kertnek’1 nevezte
tett. A  Csalóköz (Sehütt) kitűnő földje most 
is megtermi a legszebb gyümölcsöt és kitűnő 
búzát, de ős magyar lakosait sem hagyták a 
megváltozott viszonyok és mostoha idő érin
tetlenül : hiába keresnök a hajdani jólétét. De 
az idők viszontagságai egyből nem vetkőztette 
ki ők e t: ős magyar szokásaikban és érzületük
ben, a haza hő szeretetében változatlanul ma
radtak mai napig,

Képünk azon sajátságos, de azért elég 
vonzalmas tájképek egyike, melyek oly gyak
ran tűnnek szemünkbe a Csalóköz mentében.

A  széles Dunán gőzösünk nyilsebesen re
pül el a csavar „remorqueur11 mellett, mely 
százezereket érő terhet erőmegfeszítéssel von
tat föl a birodalom székvárosába.

A  csalóközi helységek a gyakori árvizek 
miatt többnyire meglehetős távolságra vannak 
épitve a partoktól, úgy hogy ritkán, és csak 
éles szem láthat egyet-egyet, mi a tájképet 
meglehetős egyhangúvá teszi, melynek csak a 
számos kisebb-nagyobb dús nyár-, eger- és fűz 
erdőkkel boritott szigetek adnak némi válto
zást, mikben tavaszkor az éneklő madarak, és 
különösen a csalogányok ezrei versenyezve 
csattogtatják dalaikat.

A  Csalóköz nem rég veszté el egyik nagy 
fiát, idősb B a r t a 1 G  y  ö r g  y  ö t, ki az egész 
magyar nemzet osztatlan becsülését bírta, és 
kinek halálát legközelebb szülőföldje lakosai 
mélyen fájlalják. — A  széles tudományu és ne- 
meslelkü férfi hőn szeretett Csalóközét is kitű
nő monographiában örökítette meg, melyet 
mindazoknak melegen ajánlunk, k ik hazánk 
„arany-kertjét" közelebbről is ismerni óhajtják.

— 11-

Ki az a Rogeard !
A  lapok ismét teli vannak e névvel, s le

het olvasó, ki ugyanazt kérdezi, mit e kis czikk 
fölirata.

Rogeard nevezetes em ber; szivének gyűlö
lete tette az tá. E gy  kis Dávid, ki egy hatalmas 
Góliátra hányja a gúny és gyűlölet köveit.

— I I I .  Napóleon, k i egész Franeziaország 
ura, úgy fél e szürke kabátos iró tollától, mint 
a nagy Napóleon félt a Madama Stael-étöl. Va
lóban erős toll is ez, mélyebben és hatalmasab
ban vág, mint akármely kard.

Mindenki tudja, hogy „Caesar élete" meg
jelenésekor ez addig nem ismert iró egy pár 
Ívnyi füzetkét irt in. Napóleon kényurisága 
ellen. E könyv tette Rogeard-t híressé és szám- 
üzötté. Alább megemlítjük, hogy mint mene
kült el Brüsselbe, midőn könyvéért üldözék.

„Labienus szavaidban (igy  hívják köny
vét) egy kitűnő elme fénye a gyűlölet sötétsé
gében ragyog. Van e kis könyvben sok tulság, 
de van nehány oly szép lap is, minőt csak a 
régi klassikusok Írtak. Mint jellemzi Junius 
Gallióban a mai léha elvű francziákat, vegy í
tett vérükkel, egymást keresztül-kasul metsző 
nézeteikkel, egy kicsi ebből, egy kicsi amab
ból, néha szende tekintetüket, mint Horatius, 
a szabadság sírjára vetve, hogy aztán ép oly 
szendén forditsák a császárság bölcsőjére; egy 
köny a köztársaságnak, s ugyanakkor egy mo
soly a császárságnak.

E  könyvecske magyarul is megjelenvén, 
valószínűleg sokan ismerik önök közül. K e 
vésbé ismerik e gyorsan hiressé lett ember éle
tét, kinek talpa alatt H L  Napóleon mind job 
ban kezdi égetni a földet.

Feleljünk tehát e kérdésre": ki az a Ro
geard ?

Keresztnevén Lajos Ágost, egy kapitány 
fia, 1820-diki april 25-dikén Chartresben, Eure 
et Loire departementban született. 1840-ben és 
41-ben tanító volt az obernay-i elemi iskolában, 
később pedig Franeziaország különböző tanin
tézeteiben tanároskodott. Már Obernayban val
lási súrlódásokba jött főnökeivel. 1844-ben ba
rátságos viszonyba lépett az akkori alpraefec- 
tussal, Hauszmannal, miáltal külső helyzete 
tetemesen javult. 1846-tól 48-ig tanár volt az 
angouléme-i gymnasiumban. Ezen állásában 
néhány éles észrevételt tett a szegénypénzek 
alkalmazásáról, melyek Msgr. Regnier, jelenleg 
cambary-i érsek rendelkezése alatt álltak. Ezen 
„tiltott" beavatkozását idegen ügyekbe rósz 
néven vették, és azonnal a kormány tudomá
sára juttaták.

1849-ben elhagyta egy évre hivatalát és 
Párisba ment. Ott a politikai mozgalmakban 
élénk részt vett, és nevét minden szabadelvű 
kérvényen olvasni lehetett. Annál jobban sza
porodtak az ellene intézett panaszok a minisz
tériumokban. Büntetésül, mint a quarta-ti.ni- 
tója, egy alsóbbrendű városba küldetett, hol 
azonban Guillemin reetor protectiója folytán 
csak három hónapig maradt. 1849-től 51-ig 
Pauban tanított, és négy hónappal az állam
csíny után, mert nem akarta az esküt letenni, 
elbocsátották. Rogeard Párisba ment, ott sze
gényesen élt és a klassikai tudományokba raé- 
lyedt el, a minthogy a „Propos de Labienus" 
czimü irata tudományosságáról elegendő bizo
nyítékot ad. Barátai ajánlása folytán Angolor
szágba m ent, hol öt hónapon át Kent grófsá
gában mint házi tanító működött. De az angol 
éghajlat nem tetszett neki. és a nélkül, hogy 
Londont látta volna. Párisba ment vissza, hol 
ugyancsak mint házi tanító két évet töltött. 
De megunván függő állását, végre a „Profes- 
seur lihre" állását választotta.

1853-ban első irodalmi müve jelent meg 
az Avenirben, ily czimmel: „D u  rőle de la lit- 
térature dans les sociétés." 1855-ben hirtelen 
elfogták. A  vádirat szerint a sorbonne-i nyug
talanságok alkalmával, melyek Nisard akadé
miai tag fölolvasásai által idéztettek elő, egy 
hivatalnokot megvert, minélfogva hat havi fog
ságra ítélték el. A  fölebbezési törvényszék a 
büntetést négy hóra szállitá le. De Rogeard 
keresztülvitte, hogy ez Ítéletet is elvetették. 
Pőrét az utósó instantiában a roueni törvény-
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szék előtt tárgyallak, és ez a vádlottat a vád 
alól teljesen fölmentette; védője Olivier Emil 
volt. De az 1865-iki februárban ismét elfogták, 
még pedig éjjel és saját lakásán. Most arról 
volt vádolva, hogy egy titkos társaságot ala
kított. Harmincz napig Mazasban ült, a nélkül, 
hogy kihallgatták vo lna; azután ép oly csend
del, a mint elfogatott, ismét elbocsátották.

Kogeard el volt határozva boszút állani. 
Qnfentartási gondokkal küzdve, minden idejét 
az irodalomnak szentelte. Ugyanakkor, úgy 
látszik, a quartier latin-nal is összeköttetésbe 
lépett. Müveit a hírlapokban és füzetekben 
tette közzé; előbb két töredéket egy nagyobb, 
eddig még meg nem jelent, ily ezimű munkájá
ból : „Manuel pratique de eomposition óra tőire 
nehány czikket Bouillet két lexikonáról; egy 
ily czimü gúnyiratot: „L a  jounesse d’esprit," 
azon forradalmilag föllépő ifjúság ellen, mely 
öregségében reactionarius lesz; és egy gúny
iratot „ L ’esprit mystique“ azon ájtatosak ellen, 
kik a tudomány szelleme ellen küzdenek. Erre 
két füzet következett, az egyik „Pauvre 
Francé" czimmel költeményeket tartalmazott, 
a másik, „ L ’Abstention" arra szólított föl, hogy 
a 63-iki 63-diki választásokban ne vegyenek 
részt. 1863-ban sokat dolgozott a „Reformé lit- 
téraire" számára; legfontosabb munkálata e 
lapban ily czimü értekezése v o lt : „Pro jet d’un 
congrés universel des Sciences morales,“  mely
ben azt kérte, hogy a hivatalos tudománynyal 
szemben egy független tudomány teremtessék. 
1864-benHachetteRogeardnak első latin nyelv
tudományi munkáját tette közzé oly czimmel:

„Cours des versions latines." E mű fölött Saint 
Marc Girardin a nyilvános oktatás lapjában 
igen kedvozőleg nyilatkozott, a nélkül, hogy 
sejtené, ki a szerző.

Mindé müvek befolyása többnyire csak a 
Quartier latin körére szorítkozott, és Rogeard 
hatása csak a „Labienus" czimü müvei lett m í- 
lyebben ható és kiterjedt.

Már ily czimü czikkei: Les mots de Cé- 
sar," melyek a Lunguet deák által szerkesztett 
„La rive gauehe" czimü hetilapban Caesar 
élete előtt jelentek meg, nagyobb figyelmet éb
resztettek volna, ha azok nem kerülik el vélet
lenül Napóleon figyelmét. Sőt a Quartier latin"- : 
bau csodálkoztak, hogy e czikkek akadály 
nélkül jelenhettek meg, és annál merészebbek : 
lettek.

Midőn már maga a császári mű megjelent 
Rogeard „Les propos de Labienus" czimü mü- 
veeskéjét, melyet egy éjjel irt meg, átvitte egy j 
szerkesztőségnek, mely azt, mint „igen jó czik
ket," lenyomtatni kezdé. Az események, me
lyek e röpirat megjelenését követék, ismerete
sek. Midőn Rogeard és a nyomda tulajdonosa 
ellen a port megkezdek, Rogeard helyt akart 
állani. De barátai, mint valami málhát, a vas
útra tették, és Brüsselbe küldték. Könyveit és 
Írásait is azonnal utána ktildék, és a rendőrség 
Rogeard lakását üresen találta.

Alig terjedt el Brüsselben a hir, hogy Ro
geard megérkezett, a franczia számüzöttek és 
a belga szabadelvűek azonnal fölkei esték. A 
szökevényt a Rue des Sols-ban egy kis szobács
kábán találták, és testi kinézésén nem keveset

csodálkoztak. Rogeard erős, magas férfiú, szőke 
hajú és szürkés-kék szemű. Az arez egészen a 
homlokig és a fülek mögöttig izzóvörös. „Mint 
Mirabeau" — kiáltották föl a vendégek, mi
után az első meglepetéstől magukhoz jöttek.

Rogead Brüsselben igen nagy irói tevé
kenységet fejtett ki, de múzsája egyedül a gyű
lölet lévén, örökösen Napóleon ellen. Több 
munkába kezdett. Osszeakará gyűjteni „Cae
sar szavait," megírni a második Caesar (Napó
leon) életét, s kidolgozni világhírűvé lett „La- 
bienusa" történetét. Azonkívül „Rive gauche" 
l Bal part) czimü laj ot szerkesztett, s „Pauvre 
Francé" (szegény Francziaország) czimmel 
újabban is igen szép költeményeket adott. 
Mindez Napóleon ellen volt irányozva. Soha 
egy terhes felhő sem szórt több villámot, s mind 
ugyanegv hatalmas emberre.

E hatalmas ember befolyásának tulajdo
nítható, hogy Rogeard most másodízben lett 
száműzött. Iíiutasiták a szabad Belgiumból, 
noha a nép mellette nyilatkozott. Rogeard ki
jelenté, hogy csak t.z erőszaknak enged, s igy 
rendőrök jelentek meg nála, vasútra tették, s 
az első vonattal Aachenbe, Németországba j 
szállítók.

Rogeard ezerszeres éljenek közt vitetett j 
ki Brüsselböl. Búcsúszavait a nép mély csönd
ben, s födetlen fővel hallgatta. „Isten hozzátok"- 
jára  százan meg százan kiáltották: „Nem, nem, 
csak a viszontlátásra."

A villámok nem aludtak ki ez ember ke
zében , csak távolabbról fogja most azokat 
szórni. „Főv. Lapok."

Filtligi előfizetőinkhez
A bucsuzás szokott fájdalma a viszontlá

tás örömével egyesül bennünk. Átadjuk önölc- 
nck az „Ország Tükre" utósó számát azon

nagy világ" czimü uj lapunk előfizetőinek so-. 
rában ismét fogjuk önöket látni hiány nélkül". 
Önök valóban olyanok voltak, mint egy nagy 
hadsereg aggastyánul', a kik zászlójukhoz hí
vek maradtak az utósó perezig. Midőn e ne
mes kitartásukért őszinte köszönetünket fejez
nék ki, egyszersmind elnézésüket kérjük, ha a 
közel múltban nem sikerült megelégedésüket 
oly mértékben megnyerni, mint mi magunk 
leginkább óhajtottuk volna!

Legyenek önök meggyőződve, hogy szün
telenül törekedtünk önök pártfogását megér
demelni, s ha mégis történtek mulasztások, 
azok nem a mi jó akaratunk hiányának, hanem 
azon viszontagságoknak rovaudók fel, melyek
től az „Ország Tükre" a közelebb lefolyt év
ben hányatott.

(^Erős hitünk van, hogy uj vállalatunk ki 
fogja önöket elegitenLjtoly módon, hogy a múlt 
hiányaira rövid időn a feledés fátyolát fogják 
borítani, és uj lapunk megállandósitásában buz
gón támogatandanak bennünket.

Isten velünk a viszontlátásig !

Irodalom és művészet.

*) Z e n e e l m é l e t i  magán t a n f o l y a m 
megnyi t ása a zenetanuló honi i f j úság 
érdekében.  A zeneművészet gyakorlása, mint a 
szellemi műveltség egyik legfinomabb kiegészítő része, 
s mint korunkban a nevelés egyik fökelléke, hazáukban 
is mindiukább szélesebb és alaposabb elterjedésnek kezd 
örvendeni. A hazai előretörő s magát az ismeret minden 
ágában komolyau mivelni törekvő ifjúság, belátva a ma-
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gyár zenének növekedő jelentőségét a világzeneirodalom
ban, egyszersmind kezd meggyőződni arról, hogy annak 
mint egyik legbecsesebb nemzeti kincsünknek további 
fejlesztése, mivelése, szóval: szebb jövőjű sorsa csak is 
a zenét tanuló magyar ifjúság kezébe van letéve. Mert 
valamint nyelvünket s irodalmunkat, úgy zeuéuket is csak 
a magyar kezek és szivek ápolhatják, fejleszthetik egye
dül és igazán. — A mi e tekintetben idegen rostákon át 
szivárog be hozzánk, vagy eröszakoltatik reánk, az egy 
lépéssel sem viszi előbbre nemzeti zenénk ügyeit s annak 
többet árt mint basznál. Azon meggyőződésből kiindulva, 
hogy csak is azok lendíthetnek hazánkban általában a 
zeneművészet s főleg a honi zene ügyén, kik művészeti 
előszeretetük s szenvedélyes ragaszkodásuk mellett az 
alapos s tudományos képzettség fegyvereivel is készek 
sikraszállni, továbbá, ismervén e tekintetben hazánkban 
a mostoha körülményeket, s a tanulni vágyók nagy 
száma mellett a szükséges nyilvános tanintézetek s az 
erre képesített és hivatott szaktudósok csekély voltát s 
más oldalú elfoglaltatását, de több érkezett felhívásoknak 
is engedve : elhatároztam f. év október hó lő-öl kezdve 
egy magán zeneelméleti tanfolyamot nyitni. Az ebben 
résztvenni óhajtók bejegyeztethetik magukat sept. hó 
25-Ö1 kezdve október lö-ig bezárólag. (Udvaros, molnár 
utcza 5-ik sz. a. Ií. cm.) Az előadások október 16-án ve
szik kezdetüket, s folytatólag minden héten kétszer, az 
az : hétfőn és pénteken délutáni 5 órától 7-ig egész július 
hó 15-ig kilencz hónapon át tartatnak. A tanfolyam tár
gyait képezeudik : 1. A zene elméletének kimerítő, ma
gyarázata. Magában foglalván a gyakorlati zeneszerzés 
u. m.: az öszhangzat, rytbmika s dallamkötés szabályait, 
melyek segítségével a zeneszerzésre tehetséggel bírók 
zenészeti gondolatokat nyerhetnek, azokat tetszésük sze
rint tovább fűzhetik, formákba önthetik s szabatosan vagy 
is: a zenészeti helyesírás és az öszhangzat szabályai 
szerint leírhatják. 2. Mindennemű zenemüvek elemezése, 
s azok megbirálása, s megélhetésének elméleti és gya
korlati rendszere. Magában foglalván a különböző zenei 
formák elméleti magyarázatát, s az azok alkotásánál 
szem előtt tartandó szépészeti szabályokat. 3. A több-

, szólama hangszeres és szózene (Vokalmusik) elmélete, 
i Magában foglal án főleg a vonós és férfinégyes tételek 
j gyakorlati szabályait, s végre : 4. A magyar zene saját- 
; ságos viszonyainak ismertetése az általános zeneművé- 
; szét s főleg más nemzeti zenékkel szemközt. Magában 
j  foglalván mind azon tudnivalókat, melyek a magyar ze- 
i nének nemzeti szellemben s művészi értelemben vett to- 
; vább fejlesztésére vonatkoznak. „Az ember élete rövid s 
[ a művészet örökkévaló.*1 E mondat igazságát soha sem 
j érezzük inkább, mint midőn valamely tudomány vagy 

művészet alapos s kimerítő tanulásával foglalkozunk. De 
az élőszó után való tanulás nagy előnye ép abban áll, 
hogy az önmagára hagyatott tanítvány megkiméltessék 
a sok kerülő úttól, s mások tapasztalata nyomán mentol 
rövidebb idő alatt vezettessék el az ismeret ama kútfor- 
rásához, melyből aztán önerejüleg is meríthet tetszése 
szerint. Előadásaim a lehető legrövidebb s érthetőbb 
alakban tárgyalandják a fentebbi tárgyakat minden leg
jelentéktelenebb szabályt is kisérve azonnal a gyakorlati 
megoldással úgy, hogy a tanítvány mintegy a gyakorlat
ból vonja el az elméleti szabályokat. — Mert az elmé
leti tankönyvek sokszor iveken át tárgyalnak valamit a 
myszticizmus nyelvén, mit a tapasztalás, az élő szó, egy 
pár velős sor vagy tételben képes kimagyarázni. Hogy 
előadásaimban a kevésbé kedvező anyagi eszközökkel 
rendelkező honi itjuság is résztvebessen: a tanfolyam havi 
illetékét — 16 órát számítva egy bóra — a lehető leg- 
jutányosabb árban : hét forintban o. é. állapitám meg. 
— Mely összeg havonkint mindig előre, s az első havi 
illeték a beiratáskor fizetendő. Az előadási nyelv a ma
gyar. A kik a tanfolyamon kívül külön magán órákat 
óhajtanának venni akár egyedül akár társaságban, azok 
ez iránt értekezhetnek velem fentebbi lakásomon regyeli 
9 —11-ig délután 1-5 óráig. — Pest, september havá
ban 1866. A b r á n y i Kornél ,  a „Zen. Lap.“ szer
kesztője.

* A pestbudai  hangás z egy l e t i  zenede 
negyedszászados fenállásának emléknapját f. é. augusz
tus hóbau nagy zeneelöadásokkal ünnepelvén, örömmel 
tapasztalta, miszerint Pest-Buda fővárosban lakó mtiked-
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velők a zeneünepélyek díszét emelni nagy számmal je- J 
lentkeztek, mi által zenedénknek jó hírét s javát elő
mozdítva, általános tetszéssel fogadott közreműködésük
kel nemzeti érdekű zenedénknek emlékünnepét kitünően 
érdekessé és nagy jelentőségűvé tüntették fel; miért is 
azon t. ez. uraknak és hölgyeknek, kik ezen ünnepies j 

zeneelőadásokhoz működő szives részvéttel járulni és ez 
által zenedénk ügyét pártolásba venni szíveskedtek, a 
zenedéi ünnepélyrendező nagy bizottmány ezennel hálás 
köszönetét nyilványitja, és nemzeti zenénk érdekében 
ezen intézetet a hazai művészet hő pártolóinak továbbá 
is rokonérzelmeibe s kegyelmeibe ajánlja. A zenede 
ünnepély-rendező nagy bizottmány meghagyásából Kiirez 
János ügyvéd, mint zenedei jegyző.

* Megj e l ent  és bekül det et t  szerkesztő
ségünkhöz : „a eholera eredete, lénye, nemei, gyógyitás- 
módja és a megelőzésre szükséges rendszabályok/1 irta 
egy gyakorló orvos.“ Ara 24 kr. Kugler Adolf sajátja. 
Hála az égnek, hogy ezúttal nekünk e félelmes vendég
gel nem gyakorlatilag, hanem ezen röpirat által csak el
méletileg van alkalmunk megismerkedni.

* Fölhí vás a budapest i  zen e-m üké d- 
ve l őkhöz !

„Magyar ének, magyar zene, magyar táncz, 
Sziveinket összetartó rózsaláncz !w

E szép költői mondat valódiságát nem rég nagy
szerűen igazolta a pestbudai országos zeneünnepély. Es 
ha dalárdáink az egyesülési szellem leghatékonyabb 
ereje által mindinkább értetik és emelik a magyar dal
in üvészetet. ugyanazon az utón kell annak ikertestvérét, 
a magyar zenészetet is a müveit kor kivánataihoz képest 
fejleszteni s a tökély lehető legmagasb fokára emelni. E 
czélból a Budapesten lakó vagy tartózkodó zenemüked- 
velö urakat, kik bármely, társas előadásra alkalmas 
hangszer kezelésébben jártassággal bírnak, hazafiui bi
zalommal szólítom fel egyesülésre s ez utón történendő 
társas közreműködésre. — Minélfogva a budapest i  
magyar  zene m’ü k e d v'e’l Ö társul at  mielőbbi 
megalakithatása végett az illető t. urak szíveskedjenek 
magukat alólirtnál (Pest, belváros, dunauteza 11-dik sz.,
I. emelet 2-ik lépcső) f. évi október hó 15-éig bejelen
teni, hogy a további teendőkről köz megegyezéssel in
tézkedhessünk előre is kinyilatkoztatván azt, hogy a 
zenetársulat szabatos összemüködésének betanítását min
den dij nélkül vállalom magamra. Egyszersmind azok is, 

i kik a hangjegyek olvasásával nem bírnak, nem zárandók 
i ki. Budapest, sept. 30. 1865. Szabadi Frank Ignacz.

* U j regén v. P. Szatmáry Károktól legkö
zelebb nj regény kerül sajtó/alá.

Budapesti hírek.

A h i va t a l os  lapok í r j ák :  Mint biztos 
forrásból értesülünk , Rot t enbi l l e r  L i p ó t Pest 
városa teendőivel bízatott meg.

* V á m b é r y A r m i n Londonból Pestre érke
zett, s a keleti nyelvek tanszékét az egyetemnél még ez 
iskolai évben elfoglalandja.

*  L i sz t  Peren ez — olvassuk a „Zenészeti 
Lapokban1* — Romába utazlában a hazai vasúti állomá
sokon mindenütt kitüntető megtiszteltetésben részesült. 
Promontoron az ottani dalárda testületileg és zászlójá
val várta s miután tiszteletére Kölcsey hynmuszát s még 
egy másik dalt elénekelt, lelkes éljenek közt mondott 
neki „Isten hozzádot.** Fehérvárt szintén nagy tömeg 
gyűlt üsse fogadására az iudóháznál. A város zenészeti s 
műkedvelői köreinek színe volt együtt, s főt. Gebauer 
Izor a zirccistercita rend jeles tauára — ki maga is nagy 
zenekedvelő — meleg szavakkal üdvözlé a jelenvoltak 
nevében. Liszt szívélyes köszönetét mondott a megtisz
teltetésért, s néhány pereznyi idözés és társalgás után 
soká tartó éljen és szerencsekivánatok közt folytató út
ját. — Midőn Reményi Edétől, ki odáig elkísérte, búcsút

; vön, — a fehérvári levelezőnk írja — igen érzékeny je
lenet fejlődött ki köztök, mely a körüllévŐkre is mély 
benyomást tön. Az ég vezérelje öt s hozza ismét nemso
kára körünkbe!“

* Az orvostan hal l ga t ókat  segé l yző 
egy l e t  czélja lévén : magukra hagyottabb tagjainak a 
költséges fővárosi élet terheit könnyíteni, üres óráik czél- 
szerü fölhasználásának eszközlésére is vállalkozott. Mi
nélfogva tisztelettel fölszólítom mindazon szüléket, kik 
akár gymnasialis, akár reális irányban nevelendő gyer
mekeik vezetését szolid kezekbe kívánják helyezni, s a 
rendes tanulmányok rovására esendő hátrányok nélkül 
örömest szemlélnék gyermekeikben a természettudo
mányok iránti vonzalom ápolását, vagy erre tán épen ki
való súlyt is fektetnének : szíveskedjenek bizalmukkal 
megtisztelni, s reggel8—9 óra között irodánkat az orv.

! egy. II. emeletén fölkeresni. A körülmények szoros 
számbavételével ajánlott egyének képességéről és jel
leméről az egylet választmánya kezeskedik. Néhány zon
gora-leczkére, fordításra és korrektúrára vállalkozónk is 
van. Egyszersmind e közlemény átvételére tisztelettel 
fölkérem mindazon szerkesztőségeket, melyek egyletünk 
gyarapításán örvendenek. Pesten, szept. 23-án. Szerem- 
lei Lajos s. e. ügykezelő.

* Tanulók te l j es  e l l átása és magán- 
oktatása.  D a 11 o s Gyula a jövő iskolai évre ne
hány tanulót teljes ellátásra ajánlkozik elfogadni. Azon
kívül, hogy a gondviselésére bízott ifjak erkölcsi maga
viseletéről, és jó iskolai előmenetelükről kezeskedik, azok 
nála az angol ,  f ranczia,  német  nyelvekben, és 
a szülök kívánságára zenében is nyerhetnek oktatást. 
Értekezhetni vele lakásán Kigyóuteza, 3. sz. földszint. 
Dallos Gyulánál, kit már régóta előnyösen ismer a ma
gyar közönség miut irót és tanárt, bizonyára a tanulók 
jó ellátásban és gondos nevelésben részesülendnek.

* A p e s t b u d a i dalárda nyári dalestélye. 
Pest, szombaton 1895-ik évi szeptember 30-án a lövölde 
termeiben. Müsorozat : 1. „Ébresztő/* férfikar fuvóréz- 
hangszerek kíséretével, szövege : Balogh Zsoltántól, ze
néje Mosonyi Mihály tói. 2. „Magyar dalok/* Bognár Ig- 
nácztól, zongora kísérettel énekli: Balázs-Bognár Vilma 
assz. 3. „Bordal/* férfikar Mendelssohntól. 4. A „rózsa/* 
Therntöl, magándal zongora kísérettel, énekli Haris Mi
hály ur. 5. a) „Naptól virít/* férfikar, szövege: Tóth 
Kálmántól, b) „Édes rózsám/* féfikar, szövege : Losonczy 
Lászlótól, mindakettö zenéje Zimay Lászlótól. 6. „Vál
tozatok magyar népdalok felett csupán balkézre/* zon 
gorán előadja : Fáyl Frigyes ur. 7. „Bordal,** férfikar, szö
vege : Balogh Zoltántól, zenéje Ábrányi Kornéltól. 8. 
„Csók dal,“ Ardititöl, magándal zongora-kísérettel énekli 
Balázs-Bognár Vilma assz. 9. a) „Sikolt rikolt/* b) „Még 
azt mondja a torma,*4 c) „Kimentem én a szőlőbe/* 
népdalok, férfikarra alkalmazta Zimay László. Balázs- 
Bognár Vilma assz., Fáyl Erigyes, Haris Mihály urak a 
dalárda iránti szívességből működnek közre. — Kezdete 
8 órakor. — Az előadás után táncz.

* Névmagyar i t ás .  Neizidler Mátyás nevét 
„Újlaki**-ra változtatta.

* A repeze v e t éseknek az idei szárazság 
sokat ártott. Némely helyen emiatt ki sem kelt.

Vidék és vegyesek.

* A k i r á l y i  h i va t a l osok  a jövő erdély 
országgyűlésen. A „Kol. K.“-ben olvassuk : Amint érte
sülünk, a leír. főkormányszék már megállapította a nov. j 
19-re hirdetett országgyűlésre legfel, meghívás végett : 
felterjesztendő királyi hivatalosok névsorát. E fölterjesz- i 
tésben nemcsak a még élő régiebb királyi hivatalosokra, 
hanem azokra is tekintettel volt a kir. főkormányszék, 
akiket ö Felsége a feloszlatott 1863—64-ki szebeni tar- 
tománygyülésbe kinevezett volt, s általában kivaló mél- 
tánylattal viseltetett valamint a különböző nemzetisé
gekre, úgy a külön hitfelekezetekre is : miben minden 
ajkú és vallásu honpolgár annál nagyobb elégültséggel 
megnyughatik, mivel— mint halljuk— a nevezett aján
lat a kir. fökormányszék tanácsülésének teljesen egy
hangú határozata által jött létre.

* G y á s z h i r. Mély részvéttel vettük a követ
kező gyászhirt: Losonczi báró B á n f f y Zsigmond, 1 
maga, gyermekei, vejei és unokái u. m. b. Bánffi Elek, )

néhai b. Bánffi Rozália, férje a Máriaffi Albert, gyerme
kei : Dávid, Irma; b. Bánffi Kálmán, b. Bánffi Anna, 
férje gr. Toldalagi Viktor, gyermekei : Anna, László, és ! 
minden rokonok nevében bánattól leverve tudatja a ke
serves csapást, mely családját ismételve sujtá, midőn 
abból szeretett hitvese, az illetők páratlan jóságu édes ! 
anyja , naplója, nagyanyja Bethleni gróf Bethl en 
Anna kiragadtaték. — Az édes anyai s z ív  nem bírva 
elhordozni forrón szeretett leánya elvesztését, megrepe- 
dett. A f. hó 2-áu reggel 9 órakor borult a kettős gyász 
az ezelőtt alig 10 nappal keserűen meglátogatott családra.
Nem elég volt elveszteni egy drága kincset; hanem mi
előtt a bánat setéte avagy csak .oszolhatott volni, a mi
volt lelkű hü nőt, házának éltető napját, gyermekeinek 
gondos és szerető jó anyját kell kisérni sírjába. így jön 
csapás csapásra ! melyek elhordozására erőt csak az ad
hat, a ki ránk bocsátja’: az emberi értelemtől fel nem 
fogható mélységes bölcseségü szent Isten! Az idvezült 
hült tetemei, Koronkárol egy rövid halotti ima után fog
nak elindittatni, hogy a m.-szent.-imrei templomban levő j 

családi sírboltban, rég elhunyt édes anyja porai mellé, 
elhelyeztessenek. Koronka sept. 3. 1865.

* A l engye l  határszé l rő l  sept. 13-ról ír
ják az „Ostsee-Ztg“-nak : Nem szenved többé kétséget, 
hogy a merénylet S a p i e h a Ádám herczeg élete ellen i 
Párisban lengyel menekültek által követtetett el. A me
rényletben, mint bujtogatók és résztvevők már hat me
nekült fogatott be. A bűntény indoka — mint állítják
— személyes boszú volt, melyet a herczeg azáltal ger
jesztett fel maga ellen, hogy többeket az elébb felkelésre 
toborzott menekültek közöl, kik tolakodva kérték tőle 
segélyt, ridegen visszautasított, s midőn toborzásuk iránt 
szemrehányást tennének neki s öt szerencsétlenségük j 
kútfejének nevezték, cselédei által az ajtón dobatta ki.
A varsói lap szerint Zürrichben a volt nemzeti kormány 
két tagja ellen szintén követtetett el segélymegtagadás 
miatt, ha nem 'is merénylet legalább durva kihágás. 
Egyikök világos nappal táraadtatott meg, több — reá 
leskelödő emigráns által a Blendikonból Zürichbe vivő 
utón bántalinaztatván, általuk az ut melletti tóba doba
tott, honnan azonban nemsokára kimenekült: másikat 
szállásán rohanta meg mintegy harmiuez menekült s a 
testi hántások elől csupán gyors futás által menekülhe
tett ; ablakai azonban bezúzattak és bútorai összerom
boltattak. A személyes elkeseredés a nagvobbrész legna
gyobb szükséget szenvedő menekültek részéről a fölkelés 
egykori vezetői ellen, a többi közt azon ismételve kimon
dott gyanúban találja alapját, hogy ezek nemzeti pénzek 
elsikkasztása által gazdagítják magukat. Ennélfogva a 
fölkelés fejei részéről minden segélypénz-megtagadást I 
az alsóbbrendű menekültek mint ellenük elkövetett súl
yos igazságtalanságot tekintik.

* A bor őszi  ói szil i  házégés tárgyá-  j 
b a n a legújabb rendőri nyomozások kideritették, hogy
az felgyujtatott.

* A ko l o z s v á r i  idei első napi lóverseny f. hó 
20-dikán ment végbe. Az eredmény következő: 1. Va
dászverseny, 500 frt. Csak egy nevezés volt, báró Pod- 
manitezky Géza „Madaras** nevű lova, mely a pályát ! 
egyszerűen körül lovagolva, minden küzdelem nélkül 
nyertes lön II.Második osztátyu császárdij 300 db arany. 
Futottak: Gr. Bethlen Károly „Emma** gróf Bethlen J 
Sándor „Vilma** „Harizs** és b. Wesselényi Ferencz „An. ! 
tár“ lovai. Első „Harizs,** második „Emma,** harmadik 
„Antár;** III. Vcrsenyegyleti dij 50 arany, e díjra öt ló j 
indult. Nyertes lön Semsey Lajos „Doubtfull** nevű idős j 
sötétpej, félvész kanczája, mely pedig a másodiknak érke- 

! zett „Madaráv** és id. gr. Teleki Domokos „Kisasszony** 
neAü kanczája s b. Wesselényi Farkas „Raro** nevű mé- j 
nében oly versenytársakra talált, melyek kétségessé te
hették az eredményt. IV. Elegyverseny, indítványozta 
gr. Bethlen Sándor és b. Podmanitczky Géza. Hat ló in - 
dúlt, valamennyi nem idomított. Nyertes lön Tisza László 
7 é. telivége, mely ifj. gróf Bethlen János által lovagolva, | 
versenytársainak messze hátrahagyásával kitünőleg ér
kezett be elsőnek. Megemlítjük meg, hogy a császádij- 
nyertes „Harizs**-on Somi Sándor nevű magyar lo
vász ült.

Tartalom : Gróf Karácsonyi Gnidó (arczképpel). — Istenem, költemény. — Fehér fátyol, piros kendő, novella. — Stibor vajda (képpel). — A dél-amerikai négerek fölszaba
dításának ügye. — A római császárpaloták (képpel). — Az orleansok politikája bukásuk előestéjéig. — Tollrajz. — Csalóköz (képpel). — Ki az a Rogeard ? — 
Tárcz^_Éddigij?löfizetöinkliez:_ - - ^ I r o d a l o i ^ ^ ________________  __________
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AZ ORSZÁG TÜKRE.

É r t e s í t é s .
Mely által alólirottnak bécsi legnagyobb és legismertebb

LBÁBELI GYÁRI RARTARA
a t. közönségnek tudomásul adja, hogy az alább jegyzett árjegyzék 
szerint bérmentesen beküldött pénz iránt akár mérték, akár egy viselt, 
de még alakját biró csizma vagy czipö után a legpontosabban szolgál 

mindennemű

férfi-, női- és gyermek-lábbelivel,
és pedig jótállva a legjobb minőségről és legújabb párisi és becsi min

táról, és a legolcsóbb gyári árról.

Nők számára: Férfiak számára

1 pár pamutbársony topán sarok
és fű z ö v e i............................... 1 —

1 p. angol pamutbársony mint
feljebb ...............................1 80

1 p. ugyanaz gummifüzövel . • 2 20
1 p. borjubör topán fűzőre . . 2 20
1 p. ugyanaz gummifüzöre . . 2 70
1 p. bárs. v. bö'r topán díszítve . 4 —
1 p. ugyanaz magas szárral, az uj

divat s z e r in t ......................... 4 50
1 p. bársony vagy bor topán prém

mel b é l e l v e ..........................3 20
1 p. ugyanaz körül fénvzett bőrrel 4 ■
1 p. házi czipö bársony v. bőrből

80 krtól 4 frtig
1 p. gumrai czipö ...........1 10

NB. Női czipöknél sarokért 30 kr. 
rámatalpért 70 kr, fénvzett borhegyért 
30 krral több számittatik.

1 p. maiuzi borjutopán egyszerű 
talpra . . . . . . .

j 1 p. ugyanaz kettős talpra . . .
1 p. bagaria topán (vízmentes) . 

! 1 j). orosz fényzett bőrtopán . .
1 p. mainzi fényzett bőrtopán egy

szerű talpra .....................
: 1 p. ugyauaz díszítve . . . .  
! 1 p. ugyanaz gombra vagy a nél

kül diszitve 5 frt 50 kr 
! 1 p. borjubör csizma . . . .

1 p. bagaria csizma . . . .
1 p. ugyanaz (vízmentes) . . .
1 p. házi czipö 90 kr. . . , .
1 p. gummi czipö .....................
1 p. orosz fényzett bőrcsizma . .

4 20
4 80
5 — 
5 80

4 80
5 20

7 80
8 -  

8 50 
2 _  
1 40

l ő  —

Fi- és leány-gyermekek számára:
pamutbársony, bőr, posztó vagy finom bársonyból a legújabb divat és minta szerint 

1 frttól 4 frtig.

Rendelkezésre áll ezeken kívül a fentczimzett raktár sok száz mindennemű 
szövet, bőr lábbelivel. melyben a legváltozatosabb ízlés és kívánat kielégit- 
tethetik.

Árjegyzék díjtalanul és bérmentesen küldetnek kívánt helyekre.
Javítások pontosan és a legrövidebb idő alatt elláttatnak.

Nagy mennyiségben vásárlók különös előnyökben részesittetnek

Szolgálatára áll a t. közönségnek azonkívül a fentnevezett gyár az ismeretes, 
köszvény s minden egyéb betegségek ellen használt

tiroli gyapjunemez lábbelivel,
melyek a legjelesebb s tekintélyesebb orvosok által mint egészségápoló viselet évek 
óta elismertettek és ajánltattak.

Nők számára: fr. kr.
pár gyapjunemez házi czipö

ugyanolyan talpra . . 1 10

p. ugyanaz bőrtalpra . . . 1 50

p. topán gyapjunemez talpra 1 50 |

p. topán börtalpra, prémezve . 2 50 j

p. ugyanaz gombolom . . ■ 3 55 1

p. ugyanolyan uticzipő 80 kr. . 2 “ !
j). posztóczipö börtalpra. . . -  80 |

Fi- és leánykák számára:

pár gyapjunemez czipö ugyan-
olyan talpra . , . . . -  90

p. topán ugyanabból . . . . 1 10

p. topán ugyanabból börtalpra . 1 40 |
p. ugyanaz bőrszegélylyel 1 80 í

Férfiak számára:
pár házi gyapjunemez czipö

ugyanolyan talpra . . .  1 40
p. ugyanaz bőrtalpra . . . .  1 70
p. ugyanolyan topán, felzot s talp

gyapjunemezbŐl . . .  2 —
p. gyapjumemez topán bőrtalpra 2 20 
p. ugyanaz bőrszegélylyel . . 2 70 
p. ugyanaz gyapjunemez száras

c z i p ö ................................2 25
1 p. ugyanaz utazásra börtalpra . 4 50 
1 p. közönséges úti gyapjunemez

csizma 90 krtól . . . 4 — 
l p. finom gyapjunem. harisnya . 1 80
1 p. úti bőrcsizma prémmel bélel

ve 6 f r t t ó l ..................... 10 —

Kis gyermekek számára:
1 ]). gzapjunewez czipö bőr talpra — 60 
1 p. topán gyapjunemez talpra . — 90
1 p. topán börtalpra.......................... 1 1 0

Megrendelések vagy egyéb levelek következő czim alatt kéretnek :

Heinrich Abeles, Fleischmarkt Nr.2 in Wien.

450 - NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

KANITZ C.
I» sí i» i  r  - 1* sí li t sí r  sí

Nagvliid-utcza a „fehér liaj«“ ki'resztházban fi. sz.
ajánlja jól rendezett tárát mindennemű

W p a p í r - é s  i rodai  szer e k b ő l . 'W
Különös figyelembe ajánlja az igen díszesen kiállított

levélpapírokat és látogatójegyeket
bámulatos olcsó áron, u. m.

100 db levélív névvel vagy czímerrel domború nyomásban — frt 50 kr. 
100 ugyanaz, borítékkal együtt díszes tokban . . . 1 „
100 „ igen finom levélív „ „ .. . . . 1 35 „
100 .. látogatójegy lithografirozva dupla lakpapiron . . -  „ 80 „ 
100 „ .. domború nyomással . . — „ 80 „

Írásbeli megbízások, az ősziét beküldése vagy postai utánvét 
mellett legpontosabban és legjobban teljesítetnek.

C s a k  a
Sipesti vásár a la ttjf

mindennemű vászonáruk végképeni eladása,
n a g y h i d - u t c z a  1 4 .  s z . a l a t t ,  W a r m a n - f é le  h á z b a n .

Ez a!klómmal egy megbukott csődtömegéből átvett rumburgi és holland 
vásznak, rumburgi asztal-készletek, törülköző-kendők, kanavásznak, és 2000 dara. 
a legszebb rumburgi vászon férfi és női ingek, melyek minőségre nézve kitűnők és j 
olcsók

WG* 50 o a gyári áron alól olcsóbbért "^ jg
el fognak adatni. •

A vnszouáruk valódiságáért és teljes rőfm értékért jótállás biztosittatik.

Férfi-ingek, a legj- bbféle, rumburgi vagy hollandi vászonból, melynek ára ezelőtt 6 
8, 10 ft, vzlt, most csak 3, 4, 5 forint a legfinommabbak

Férfi-gatyák, valódi rumburgi vagy házi vászonból, a magyar gatyák 1 db. ára 2 frt i 
félmagyar 1 ft. 60. kr.

Xöi-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, melyeknek az ára ezelőtt kétszeranuyi 
-volt, most csak 2 ft. 80 kr. 3 ft. 40 krig a legfinomabbak.

| Xöi-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, finom hímzéssel, melyeknek az ára ez
előtt háromszor annyi volt, most csak 3 ft. 50 kr. 4—5 frtig a legfinomabbak.

1 tuczat kisebbszerü fehér - vászon zsebkendő, előbb 2 — 4 ft., most csak 1 ft. 20 kr
-  2 f t i g . ______________________________________

1 tuczat nagyobbszerü fehér vászon zsebkendő, előbb 4 — 8 ft., most csak 2 ft. 50 kr
— 4 ftig.

1 tuczat leguagvobbszerii rumburgi vászon szebkendö, előbb 10—15 ft., most csak , 
5 —7 ftig.

1 db. damasz ászt. teritö 6 személyre, most csak 5, G, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 db. damasz asztalterítő 12 személyre, most csak 10, 12,16—16 ftig a legfinomabbak.
1 tuczat cseléd- vagy konyhakendő most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczad damasz asztalkendő vagy damasz törülköző-kendő 5, 6. 7 —8 ftig a legfino

mabbak. ♦ _________________________
1 vég 30 rőfos jóféle fehér fonalvászon, előbb 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rífföa kitűnő kroaszvászon, előbb 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 87 röfös kézifonatvászon. előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 röfös rumburgi vászon, előbb 30 ft., most csak 15 ft.
I vég 40 röfös hollandi ezérnavászon, előbb 28 ft.. most csak 14 ft.
1 vég 38 röfös rumburgi ezérnavászon, előbb 3 5 -  40 ft., most csak 15 — 20 ft.
1 vég 50 röfös hollandi vászon, előbb 40—00 ft., most csak 20—2;) ft.
1 vég 50 röfös legfinomabb irlandi vászon előbb 50 — 60 ft., most csak 25 — 30 ft.
1 vég 54 röfös kitűnő rumburgi vászon, most csak 2.'), 27» 29, 88, 86, 40 — 50 ftig a *

l e g f i n o m a b b a k . _________________________ _______________
Mesés olcsó áron kaphatók továbbá 8/* és % röfös széles vásznak lepedőkre varrás 

nélkül, vászon és gyapot csinvat, kanavásznak s a legszebb cachemirok, asz
tal- és ágyteritök minden szinben. !

Mindazok, kik 25 forinton túl áruezikkeket vásárolnak, az összeghez megfe- 
lelöleg, egy igen csinos tárgyat kapnak ráadásul.

j j y *  L e v é lb e l l  m e g r e n d e lé se k  n pénzösszeg beküldése mellett vagy 
postai utánvéttel, a leglelkiismeretesebben teljesítettnek.

Z /0 T  A levelek ekép lesznek czimzendők :

„A d S. Meth, grosso Briickgasse Nr. 14 Pest.66
Férfiingek megrendelésénél a nvakbösége szükségeltetik.

Pest, 1866. A kiadók. Gyurian és DEUTSCH TESTVÉREK, gyorssajtónyoraása. (2 sas-uteza 6. s*.)




