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T. olvasóinkhoz!

Még egyről-másról ér
tesítenünk kell t. olvasó
inkat.

Mindenek előtt nagy 
elégtételünkre és örö
münkre szolgál jelenthet
ni , hogy „Az Ország 
Tükre“ a közönség szives 
és nagy mérvű pártfo
gása folytán szilárd alapot 
nyert. Nem csalódtunk te
hát, midőn egy nagyobb 
képes közlöny hiányát iro
dalmi szükségnek nevez
tük, s azon hitünk sem 
volt alaptalan, hogy a ma
gyar közönség megismer
vén lapunk czélját és mi
nőségét, tömeges párto
lással fogja gyámolitani 
törekvésünket.

Azon leszünk, hogy « 
pártfogást kiérdemeljük.

Pár szóval lapunk bel- 
viszonyaiva! is meg kell 
ismertetnünk olvasóinkat, 
részint hogy tudhassák, 
mit várhatnak tőlünk, ré
szint pedig hogy igazolva 
álljunk arra nézve, hogy 
Ígéreteink, miket felhívá
sunkban tettünk, nem csá
bítgató nagy szavak, de 
iól meggondolt fogadás 
ralának.

Lapunk irodalmi részét 
Illetőleg oly tekintélyeket 
lyertünk meg állandó ren- 
les munkatársakul, hogy 
'ájuk támaszkodva bátran 
ehetünk újabb Ígéretet arra nézve, hogy lapunk 

■------4i/.o Kai vett folvvást

Fáik Miké».

tünk újabb Ígéretet arra nézve, nogy lapuim .»a..,....... ............ö ____
•Ima lankadás vagy hanyatlás helyett folyvást legjobbat adni, ezért szövetkeztünk e nem 
dytonosan növekedni és emelkedni fog tanulsá- első művészeinkkel. S hogy Ígéreteinket 
és érdekes mivoltában. Utalunk mai és követ- tetben is lelkiismeretesen megtartani igi

A képeket illetőleg fő törekvésünk a lehető
.......................... . — miben lég—

p tekin- 
•ksziink,

lapjaink tanúsítják.

Mülo p j uink(it/\llrt,8- 
leff, melyek tár gyük,.és 
kivitelüknél fo g va  m ind  
művészi becscsel biró 
képek le,endnek, akként 
intézkedtünk, hogy há
tukra  jövörecsak is napi 
érdekű apróság nyo- 
mattassék, hogy igy ki- 
vétetésük által a bekötendő 
lap folyama csonkulást ne 

/szenvedjen.
v A nyomás a képnek mit 
sem árt,azért vettünk hoz
zá a többinél vastagabb 
papirost.

Hogy „Salamon halála“ 
czimü műlapunk is az évi 
folyam hátránya nélkül 
kivehető legyen, a rája 
nyomott szöveget újból 
nyomatjuk s azt jövő szá
munkhoz mellékelve szét- 
küldendjük olvasóinknak/) 

Országgyűlési arczkép- 
csarnokunkjt folytatni fog
juk, mert jól tudjuk, hogy 
t. olvasóink előtt alig le
hetne valami becsesebb, 
mint az 1861-iki emlé
kezetes országgyűlés tel
jes képcsarnoka. Oly kincs 
ez, melyre utódaink is bi
zonyára mindig nagy ön
érzettel tekinthetnek.

Többi képeinket illető
leg,mint már többszörösen 
kijelentők, igyekezni fo
gunk mindig lehetőleg 
szépet és érdekest adni. ~

A m űlapok rám ába té te lé t illetőleg a ján ljuk  : a 
behajtási tö réseket hátul egy szivacscsal kissé meg kell 
nedvesitni, és a képet 8 — 10 iv tiszta  pap ír közé tévén 
egy e rre  rábo ríto tt fatábla  s egy ism ét erre  helyezett kő . 
vagy m ás nehezék á ltal lenyomni s azt 24 óráig igy tar- 
tani. Az ily módon sa jto lt lap  ism ét visszanyeri simaságát.
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Végre még bocsánatot kell kérnünk azon t. 
előfizetőinktől, kik lapjaink első számát, pár nappal 
későbben kapták.

Tudva levő dolog, hogy képes lapok kiállítása, 
kivált mint nálunk is kőrajzokkal, bár megfeszitett 
erő és szorgalom mellett sem a legszaporább mun
ka s a pártfogás melylyel vállalatunkat a magyar 
közönség fogadá, oly nem várt, nem remélt tömeg
ben történt, mire elkészülve valóban nem valánk. 
Jövőre nézve pontosságunk ellen sem lehetend ki
fogás. A s z e r k e s z t ő .

Falfe Hite«.
A journalistikai téren alig szerzett valaki, a 

lefolyt viszontagságos tizenkét év alatt, nevének 
jobb'hangzatot és nagyobb közszeretetét, mint ama 
férfiú, kinek nemes vonásait lapunk czimlapján látja 
az olvasó.

Szép, nemes hivatása van a journalistikának. 
Fáklyát hordani a közvélemény előtt, olykor terem
teni azt, magyarázni a jelen történelmét, küzdeni az 
emberiség örök igazai mellett, védni a nemest, iga
zat és jót, enyhitni a szenvedést, vigasztalni, báto- 
ritni a csüggedőket: ez a journalistika hivatása a 
szó nemesb értelmében.

Senki tán inkább meg nem felelt magas lei- 
adatának mint Fáik, volt szive velünk érezni, vi
gasztaló szavai a legkomorabb viszonyok között is, 
mindig bátoritgatának.s éles szemeivel a legsötétebb 
éj ködében is felfedezte a láthatár végén alig de
rengő csillámot s rámutatván — soha sem szűnt 
meg ismételni: „Ne csüggedjetek testvéreim, az 
ott a korány!“

Irmodorát illetőleg, alig tudott valaha, valaki 
jobban a magyar szivéhez szólam, a humor tarka 
himporával és balzsamával enyhítette, midőn kese
rűségeket kelle mondania, s a legkisebb jó hirocs- 
kével is mindig képes volt fólderitni olvasóját.

Az irodalomtörténet-iró nagy elismeréssel 
fog nyilatkozni e férfiú munkásságáról, cl fogja mon
dani, hogy ő is egyike volt azoknak, ki mi miig éh- 
ren virasztott akkor, midőn a nemzet legnagyobb' 
része a tetszhalottak álmát alva, s soba  ̂nem csüg
gedő hittel és mcgingatliatlan meggyőződéssel, a 
legutolsó torlaszig védte mindazt, mi előttünk be
cses, drága és szent!

Megvagyunk győződve, hogy lapunk népsze
rűségére mi sem tehetne többet, mint azon szeren
csénk, hogy e kitűnő publicistát r e n d e s  é s  ál 
l a n d ó  dolgozó társul nyertük meg.

Lapjaink m i n d e n  s z á m á b a n  tog ne
vével találkozni az olvasó.

Tartsa meg őt az Isten még számos évig 
ernyedetlen munkásságában!

Az északamerikai válság-.
(Történelmi rajz.)

Az öreg Dumas „Memoires“-jaiban azt be
széli, hogy gyermekkorában atyjával egy amerikai 
prairie-n sétálván, midőn egy tűz tele közeledtek, 
valami nagy gyíkféle állatot láttak nyilsebességgel 
a tűzön keresztülsietni. Ugyanazon pillanatban a 
kis Dumas jobb arczán azon gyöngédtelen érinté
sek egyikét érezte, miket a közönséges életben 
„pofoncsapásnak“ szoktunk nevezni. A szegény fin 
majdnem kábultan pillantott fel apjához. „E csapást 
azért adtam,“ monda a vén tábornok, „hogy élted 
fogytáig emlékezzél meg arról, miszerint olyasmit 
láttál, a mit csak kevés ember látott előtted, és 
utánad is csak kevesen fognak látni -  egy szala- 
mandert.“ A kézzelfogható tanulság hatott és Du
mas Sándor még ősz hajjal emlékezett a fiatal ko
rában látott szalamanderre. Nem mondom, hogy 
épen ily argumentum ad hominem által, de min
denesetre hatékony módon irányozzuk kortársaiuk 
figyelmét az északamerikai köztársaság felé, mely 
e perezben bomladozni látszik, mert oly politikai 
tünemény az, a minőt nem igen sünien mutat fel a 
történet és a milyent, ha most elenyészik, nem 
egyhamar fog ujjáteremthetni.

Az északamerikai unió megalakulása és az 
imént megindult bomladozása közt egy meglepő 
hasonlatosságot vehetni észre, t. i. azt. hogy mind 
a két nevezetes eseménynek l á t s z ó l a g o s  oka 
aránylag csekélyszerü, de ezen felszín alatt a tör

ténetbölcsész egészen más hatalmas rugókat fedez 
fel, melyek e világhistoriai eseményeket szülték.

Midőn az angolamerikai gyarmatok az anya
országtól elszakadtak, ennek látható okát az adó
kérdés képezte, de csak l á t h a t ó  okát; a valódi 
ok egészen más volt. Ama gyarmatok lakóiban t. i. 
mélyen fészkelt ugyan a puntanismus vallásos ih- 
letettsége, keblükben azon majdnem gyermeteg
szende áhitat lángja égett, mely az érzelmet neme
síti és a salaktól megtisztítja, de ezen vallási idea— 
lismussal azon bölcsészeti-politikai idealismus is 
párosult, melynek legkenetteljesebb prófétája Jean 
Jacques Rousseau volt és melynek a valóság te
rére való átültetése az angol alkotmány rideg és 
nehezen megmozdítható korlátái közt lehetetlennek 
látszott. Amaz alkotmánynak aristokratikus jellemű 
és minden jelessége mellett, helyivel közzel elavult 
és némely előítéleteitől talán csak századok múlva 
megtisztítható keretébe a Rousseau-féle eszményi 
állam bele nem fért és a fiatal Amerika gyarmato
sai inkább a keretet vélték feláldozandónak, mint 
azon képet, mely csábitó szépségben ragyogott 
lelki szemük előtt. Amerika szűz földje alkalmasnak 
látszott előttük oly államszerkezet létesítésére, mely 
a „contrat social“ elvein alapul és a vallási dolgok
ban uralkodó puritanismusnak a politikában is sze
rezne érvényt, a politikában, melynek addig egé
szen külön erkölcstana, vagyis inkább — erkölcs- 
telenségi tanai voltak. E kétféle idealismus páro- 
sulásának köszöni a világ azon gyönyörű látványt, 
melyet az amerikai forradalom nyújtott, hogy t. i. 
j e l e s  e s z ü  á l l a m f é r f i a k  egyszersmind ko- 
m o 1 y e r k ö 1 c s i s é. g ii e m b e r e k  is voltak 
és hogy szilárd j e l l e m  lángoló l e l k e s e d é s 
s e l  karöltve tudott járni. A tömegnek, melynek 
könnyen érthető jelszó kell, az „adójogiban ada
tott egy ily jelszó, inig a vezéreket a humanitás, a 
szabadság és jogegyenlőség eszményképei lelkesí
tek a történetben majdnem páratlan tettek véghez
vitelére.

Meg kellene most mutatnunk, hogy a mos
tani mozgalomban is a r a b s z o l g á k  é r d é s

"•“ "T  ' É j g ilfiiiij iiiÉ rr ii''"-
gétől nem lehet egyszerre a vég kezdetére, átugor- 
nunk, hanem legalább „repülő“ hidat kell fektet
nünk a kettőt elválasztó hasadék fölé. E hid építé
sére néhány szűk hírlapi hasáb valóban nagyon 
keskeny tér, főleg miután az olvasónak, kit azon 
át akarunk vezetni, figyelmét ez ut közben jobbra 
balra ezer meg ezer érdekes részlet is méltán ve
hetné igénybe. Bocsánatot kérünk tehát, ha csak 
hézagosán oldhatjuk meg a nehéz feladatot; a fő
pontokat talán mégis sikerülend kellő tisztaságba 
hozni!

Midőn a forradalom győzelme, az Angliától 
való különszakadás el vol* döntve és az uj állam 
szervezéséhez, az évek óta bálványozott elméletek 
valósításához kelleti fogni, a mozgalom vezérei egy 
nagy akadályával látták magokat szemben. Mig Jet'- 
ferson azon örökké emlékezetes elvet hirdette, hogy 
„minden ember egyenlőnek teremtetett (all mén 
are ereated equal) és a teremtő által bizonyos el- 
idegenithetlen jogokkal ajándékozlak)tt meg,“ az ál
lamok egy részében a rabszolgaság még mint tör
vényesen elismert intézmény divatozott. Igaz, hogy 
ily rabszolga-állam az unióban akkor csak hat 
villa, igaz, hogy ezek közül három a rabszolgasági 
intézményre nem is látszott alkalmasnak, igaz, hogy 
mind a hat állam legnevezetesb emberei a rabszol
gaságot csak á t m e n e t i  intézménynek nyilvání
tották, melytől mennél elébb meg kell szabadulni 
és igaz az is, hogy a vezérek rövid idő múlva és 
teljesen fájdalomnélküli műtét által vélték eltöröl
hetni az uj köztársaság e szégyenfoltját. De az esz
ménynyel a száraz valóság, az anyagi érdek csak 
mulékony frigyet tudott kötni és e frigy tartama 
alatt élte a fiatal köztársaság a maga mézes heteit. 
A rabszolgaság feletti viták azonban először halkan, 
aztán mindig zajosabban léptek előtérbe. Jefferson 
nyilatkozatának b e t ű j é t  kezdték feszegetni. Igaz, 
mondák, hogy minden ember egyenlőnek „le re in
t e t e t t , “ de a gyakorlati viszonyok azután min
denféle különbséget állapítanak meg az emberek 
közt; a legfőbb törvényszék, melynek eldöntéséhez 
folyamodtak, nem merte kimondani, hogy az 
„egyenlőknek teremtett“ emberek sorába a feketék 
is tartoznak, az alkotmány pedig majdnem túlzott

félénkséggel tért ki a r a b s z o l g á k é  rdé-s elől 
és magát e szót egyszer sem említi, sőt IV. fejeze
tében azt állapítja meg, hogy „oly személyek, kik 
v a l a me l y i k  ál l am t ö r v é n y e i  s z e r i nt  
munkára vagy rabszolgálatlélelre kötelezletnek és 
ez államból megfutamodnak, ama kötelezettségük 
alól f ö l  nem  m e n t h e t ő k  azon államnak, a 
hová menekültek, törvényei vagy határozmányai ál
tal, hanem ki kell adatniok annak kivánatára, a ki
nek irányában kötelezve vannak.“ A k ö z p o n t i  
törvényhozás tehát végképen mellőzte a rabszolga
ügy elvies feszegetését és az e g y e s á l l a m o k  
törvényhozására bizta azt. Ez természetesen nem 
vala a kérdésnek megoldása, hanem csak a megol
dás elnapoltatása ; vékát borítottak azon ellentétre, 
mely egy Rousseau eszményét megközelíteni akart 
demokralia és rabszolgaság közt uralkodott, de az 
ellentét a véka alatt is tovább égett és nem sokára 
máris sűrű fíistfellegek gomolyogtak tol, — egye
lőre csak békés eszmecsere alakjában.

Felületesen ¡félnek, a kik azt hiszik, hogy 
itt csak egy p li i 1 a n t h r o p i a i elv, pusztán h u- 
m a n i t á s i ügy forgott szóban. Európában soká 
igy hitték, de ez. csalódás volt. Az tökéletesen igaz 
ugyan, hogy azon különbség az emberek közt, mely 
a szellemi erő, az erkölcsi méltóság, a külső birtok 
különbözőségén alapul és mely uralmi és függőségi 
viszonyokat teremt az emberek közt, soha nem me
het annyira, hogy az embernek úgyszólván s z é 
ni é 1 y í s é g é I szünteti meg és puszta d o l g o t  
csinál belőle, és egy klasszikus ¡ró igen helyesen 
mondja, miszerint „a rabszolgák l á z a d  á s a*sok
kal természetesb dolog, mint maga a r a b s z o I- 
g a s á g.“ De ezen elméleti érvre a rabszolgaság 
szószólói igen hatalmas gyakorlati ellenérvekkel 
feleltek, kimutatván, miszerint a négerek és indiá- 
nusok — mióta történet van — soha nem képeztek 
valamely vezénylő, uralkodó, a világtörténelmet 
komolyabban foglalkodtató államot, hogy már e faj . 
physikai minősége is gátolja a szellemi emelkedést, 
a mivelődés befogadását, hogy az élet kényelmeiről 
nem lévén fogalma, ezek nem is képezhetik vágyai- 
n=.L- ve ii.....
onkónytes munkára ösztönöznék, hogy tehát — a 
rabszolgaság intézménye nélkül — a feketék mun
kájára nem számolhatni, azon f e h é r  pedig, ki 
akárcsak egy nyári éjt tölt Georgia vagy Carolina 
rizsültetvényeiben, halálosan megbetegszik, mig a 
négerek épek és erősek maradnak, -  hogy (mi
ként- ezt az e tekintetben bizonyosan részrehajlat- 
lan Raumer magától egy délcarolinai rabszolgától 
hallotta) e rabszolgák, ha jó urok van, semmi áron 
nem cserélnének'a magokra hagyatott szabad nége
rekkel, — hogy azon sebhelyek, melyek annyi 
európait könyörületre indítottak, verekedésektől, 
görvélytől vagy érzéki kicsapongásoktól erednek, 
— hogy a négerek 1000 millió dollárnyi vagyont 
képviselnek, melyet amúgy egyszerűen elszedni 
igazságtalanság volna, mig ezen értéknek készpénz- 
beni előteremtésére vagy (a robot és dézma példája 
szerinti) megváltására semmi lehetőség nincsen.

Mindezen súlyos érvek és ellenérvek azon
ban nem segítették a viszály elhárítását, hanem 
épen ellenkezőleg annak orvosolhatlanságát lálszot- 
tak bizonyítani és igy a demokratiai elveknek az 
adott viszonyokkali megférhetlenségét is. Mind
egyik rész átlátta, hogy a küzdelemnek még jó da
rab ideig tovább kellend folynia, de mindegyik re
mélte, hogy — békés utón szerezvén magának túl
súlyt -  diadalhoz fog juthatni. A rabszolgaállamok 
száma 74 év alatt nemcsak hogy csökkent volna, 
hanem k i 1 e n e z uj állammal szaporodott, miknek 
mindegyike oly nagy, mint egy európai királyság. 
A gyapotszükséglet emelkedésével (mely a gyár
ipar alalános emelkedésével az egész világon lépést 
tartott) emelkedett a rabszolga-államok gazdagsága 
és megszilárdult azon szándék is, e gazdagság fő
tényezőit, a négereket, semmi áron szabadon nein 
bocsátani. Ezen államokat az anyagi érdek egysége 
fűzte egymáshoz és innen van azon nevezetes tü
nemény, melyre Calhoun „Speeehes“-jeiben utal, 
hogy t. i. a rabszolgaállamokban úgy szólván n i n- 
c s e n e k  p o l i t i k a i  p á r t o k ,  hanem hogy 
ezek összesen csak egy pártot képeznek, melynek 
egyszerű, minden emberre nézve könnyen érthető 
programmja : a r a b s z o l g a s á g  fen t a r t á s a  
és  a r a b s z o l g a á l l a m o k n a k  l e h e t ő  l e g 
n a g y o b b  s z a p o r í t á s a  , és melv annyival
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convent kijelenté, miszerint Dél-Carolina az uniti
ból kilépett, Florida, Georgia, Alabama, Louisiana,' 
Missísippi és Texas hozzá csatlakoztak; az unió 
tcttleg ketté szakadt, a Délnek külön cougressusa 
és Jefferson Dávid személyében külön elnöke is 
van és ma ellenségként áll egymással szemben 
két hadsereg, mely azelőtt közös védője volt azon 
csillagliimezte lobogónak, melyben a világ félszá
zadnál tovább a szabadság és népuralom jelképét 
tisztelni megszokta volt.

Mintegy madár távlatban vittük el az olva
sót az események felszíne felett; még csak egy 
percznyi türelmet kérünk, hogy azoknak fenekére 
pillantsunk és azon kimondásunkat igazoljuk, mi
szerint a szakadásnak a rabszolgakérdés csak ürü
gyül szolgál és hogy a valódi ok mélyebben fekszik. 
Az eddig mondottakból talán olvasóink magok is 
kitalálják, hogy itt oly átalános elvek és tanok ál
lanak egymással szemben, melyek a vén Európára 
nézve sem közönyösek és elébb utóbb itt is össze 

fognak kocczanni. — — 
Küzdelemben áll t. i, első 
sorban a t ő k e  a mun
k á v a l  és közvetve a 
pénzzsákjaira támaszkodó 
e r ő s z a k ,  a munkából 
származtatott j o g g a l ,  a 
kényuralom legigazolatla
nabb neme a tiszta (n e m 
délamerikai értelemben 
vett)demokratiával, Amazt 
a dél, imczt az észak kép
viseli. A rabszolga-álla
mokban ugyanis bizonyos 
neme az aristokratiának 
fejlődött ki, melynek alig 
van hasonlatossága a ha- 
sonnemü európai intéz
ménynyel és mely inkább 
az ó-kor aristokrataira 
emlékeztet, kik „született 
uralkodóknak“ nézték ma
gokat, a munkát pedig 
szégyennek tartották. Ma
gok nem dolgozván, ter
mészetes, hogy soha meg 
nem engedhetik azt, mi
szerint a munka egy maga 
jogot adjon az élet min
den anyagi és erkölcsi 
javaira, nem azt, hogy a 
munkás bármikor is a szol
ga köréből kiléphessen, 
és maga is „ur“ lehessen. 
Ily körülmények közt az 
úgynevezett „önkormány
zat“ nem egyéb mint oli
garchiái absolutismus, a 
szabadságnak és nép- 
souverainitásnak, merő el
lentétele, Ily „köztársa
ság“ és a despotiaiimo- 
narchia közt a különbség 
c s a k  a z s a r n o k o k  
s z á m á b a n  rejlik, A 
d é l i  államokban nincs 
oly óriási tevékenység, 

nincs oly ernyedetlen buzgalom, mely a nem-ki
váltságosat a szolgaság korlátain átsegíthetné.
É s z a k  o n nincs oly magas sze&ncse, mely te
hetség, munka és kitartás által bárkire nézve elér
hető ne volna. Északon tehát a jo g  e r e j e  dönt, 
— délen csak az e r ő s z a k  j o g a  érvényes.

A j o g ezt mondja: a tőke — ha eredetére 
megyünk vissza — mindig bizonyos munka ered
ményét képviseli és addig marad törvényszerűen a 
birtokos kezében, mig ez másnak munkájára nem 
szorul; akkor pedig ezen másik a tőke bizonyos 
részét, mint a munkájának megfelelő eredményt ve
szi magához; — még pedig annál többet, mennél 
többet és mennél becsesebbet dolgozik, A tőkével 
aztán az élet kényelmeit szerzi meg magának s 
övéinek, és mind a maga mind övéinek kimívelé- 
sére szükséges eszközöket nyeri. E miveltségnek, 
ez anyagi jóllétnek megfelel aztán a magasabb tár
sadalmi állás is és igy a munka — szellemi vagy 
anyagi — minden társadalmi tekintélynek egyedül 
jogosult alapja.

többet foglalkozhatík a maga politikai törekvései
vel, mert nem kénytelen úgy, miként északon, saját 
munkájával keresni kenyerét, hanem a feketéket 
dolgoztatja maga helyett.

De szintúgy túlsúlyra törekedtek a rabszol
gákkal nem  bíró és a rabszolgaság eltörlésére 
iparkodó — abolitionista — államok. Olt a munka 
szabad és jutalmazó, ott kiki munkájának anyagi és 
erkölcsi diját szedheti, olt nyitva van az ut min
denki számára gazdagság és méltóságok felé. Ez 
okból az európai kivándorlók egész özöne vonult 
az északi államok felé, melyeknek népessége bá
mulatos nródon gyarapodott, a rabszolgalartó Vir
giniában péld. liz év alatt k é t ,  a szabad Newyork- 
ban h a r m i n c z k i l e n c z  százalékkal és már 
vagy liz év óta a szabadállamok népessége állan
dóan é v e n k é n t  3% százalékkal növekszik, mig 
a rabszolga-államoké alig észrevehető gyarapodást 
mutat.

A rabszolga-tartók tehát az á l l a m o k ,  a 
szabadok a l a k o s o k  
száma alatt törekedtek 
túlsúlyra vergődni. A se- 
n a t u s b a n ,  melybe min- 
den á 11 a m két követet 
küld, a rabszolgaállamok, 
idővel talán felülkereked
hetnének (ők 1 8 6 0 -6 1 -  
ben 30 senatort neveztek 
ki a 68 közűi),de a kép
v i s e l ő  házban -  a I é- 
1 e k szám szerint történvén 
a választások — ők az 
északi lakosság gyors nö
vekedésével mindinkább 
hátramennek ( 1 8 6 0 - 1 -  
ben 237 követ közt csak 
109 volt a rabszolgaálla
moké) és egy állandó abo
litionista többséggel lát
ják magokat szemben.

Ezen viszony azonban, 
miként mondtuk, nem teg
naptól való; a küzdelem 
már negyven év előtt sej
tetett, mert már 1820-ban 
törekedtek annak elejét 
venni az úgynevezett 
,,Missouri -  Compromiss“ 
által, melynél fogva a rab
szolgaság a déli államok
ban fenmaradhat ugyan, 
de az északi szélesség 
36% fokán túl soha nem 
szabad terjednie, Ezael 

úgy kellene hinni 
a rabszolgaság kérdése 
egyszer mindenkorra el 
vala döntve, még pedig 
mind a két fél lehető meg
elégedésére ; a nevezett 
comprommissiol csak
ugyan szentnek is tartá 
égy' ideig mind a két fél 
és az unió léteiének ala- 
poszjopául tekintő, Akko- 
ráhan két főpárt vala még
az unióban : a w h i g és d e m o k r a t a .  Amaz a 
szövetség nagy alapítóinak nyomdokain járt, imez 
a tömegekre és nevezetesen a déli államokra tá
maszkodott. A mondottak után azonban természe
tes dolog, hogy a whigek befolyása mindinkább el
halványult, a demokratáké pedig növekedett, mert 
ez utóbbiak erélyesebbek, bátrabbak, gyakorlatib
bak valónak. — Webster Dániellel a whigek csil
laga letűnt és Pierce elnökkel a déllel kaczérkodó 
,,de|pokr?tia“ tilt az, elnöki székre, azon „demo- 
|iratja,‘< piely e nevet csak azon ürügy alatt bitorol
hatta, hogy Ő az egyes államok „önelhatározási“ 
jogát védi vagy (magyarán szólva) azon jogot, mi
szerint minden állam kénye kedve szerint hozhassa 
be a rabszolgaságot, Ézcn demokrata-párt egyik 
legmerészebb tagja, egy valóságos demagóg — 
Douglas senator — ezen „ön elhatározási jog“ 
ürügye alatt 1854 ben egyenes ostrom tárgyává 
telte az 1820-ki Missouri Compromiss-t és az unió 
léteiének e;en alaposzlopa, az észak és dél közli 
béke védíala — l e d ő l t .  Most a legvadabb izga

tás üté fel sátrát némely északi vidékeken, hogy a 
rabszolgaságot ott is meghonosítsa, és a „népsou- 
verainitás“ „önkormányzat“ „a központi kormány be 
nem avatkozása“ jelszavak alatt előforduló apró ese- 
topáték már is hirdetni kezdték a polgárháború kö
zeledését. Ekkor mintha Washington szelleme feltá
madott volna a sírból, északon a szabadság minden 
őszinte hantjaiból egy uj hatalmas párt alakult, a 
r e p u b l i k á n u s o k  pártja. Ez 1856-ban már 
oly befolyásos volt, hogy elnöknek a demokrata 
Buchanau választatott ugyan meg,de a republikánus 
jelöltnek Fremontnak már csak e g y  állam (Pen- 
sylvania) szavazata hiányzott a győzelemre. A de
mokraták előre látták közel vereségökel; pártjuk
nak értelmes politicusai átlátták, miszerint az ő 
érdekük megmentésére már csak két lehetség van, 
vagy a rabszolgaság az összes szövetség által á l
la  m i n t é z m é n y n y é emeltetik (a mire a re
publikánus párt hatalmával szemben nem volt kilá
tás vagy a d é l i  r é s z  e l s z a k a d  és külön

M)©s©ttyí MUháCs?.

rabszolgabirodalmat képez, mely aztán mindinkább 
terjeszkedhetnék Középamerika felé. Az anyagi 
küzdelem oly kétségtelennek tartatott már, hogy a 
„demokrata“ Buchanau előrelátva, miszerint utódja 
alkalmasint republikánus leend — kéz alatt a had
sereget, az erődöket, fegyvereket stb, mindinkább 
a déliek hatalmába juttatni törekedett. Végre ütött 
az elnökválasztás órája. A republikánus párt a ve
széllye l szemben egy ember gyanánt lépett fe l; a 
demokratának pedig három jelöltje volt, három kü
lönféle jelszóval; Douglas („a dél uralmát e r ő 
s z a k o s a n  kivívni, az északkal egyesülve ma
radni“), Bell („minden áron együtt maradni, de r a- 
v a s z s á g utján törekedni a dél uralma felé"), 
Douglas („uralkodni, vagy e l v á l n i “). A demo
kraták szavazatai, bár különben többségben voltak, 
ekként szétforgácsolódván. elnök lett 1860. novem
ber 6-án a r e p u b l i k á n u s o k  egyetlen jelöltje 
— L i n c o l n  Á b r a h á m !  Négy nappal később 
Dél-Carolina törvényhozó gyűlése 10000 önkénytes 
kiállítását határozta és a dec, 17-re egybehívott
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De az e rjű s z a k  azt mondja ; a tőke enyém 
és annak kell maradnia; vándorlásnak nem eresz
tem ; százan vagy ezren csak azért teremtettek, 
hogy tizen vagy húszán szedjék amazok munkájá
nak gyümölcsét, nekik csak annyit hagyván, a 
mennyi a száraz élet fentartására mulhatlanul szük
séges, még pedig oly keveset, hogy az anyagi ön- 
fentartás gondjain túl ne pillanthassanak. Enyim 
tehát és enyim marad az anyagi jóllét, enyim a te
kintélyes társadalmi állás, enyim minden — övék 
semmi!

Ez az észak és dél közti ellentét elemezése, 
mely ellentétet legjobban jellemez egy rabszolga
tartónak ime szava: „Csak nem kívánhatják, hogy 
én, ki 500 rabszolgával és 1000 aerera terjedő' 
gyapot- és czukorültetvénynyel birok, egy sorba 
állíttassam magamat azon szegény ördöggel, ki 5 
centért csizmámat tisztogatja“ . . , Nem kívánhatja 
ezt senki, de igenis azt, hogy ezen szegény ördög
nek — tehetség és szorgalom mellett — lehetség 
adassék, idővel a csizmatisztogatók kévéssé irigy
lendő kategóriájából kilépni és hogy az ő véres 
verejtékkel szerzett dollárjainak ne legyen aztán 
kevesebb értéke, mint azoknak, miket a pamlagon 
heverő ültetvényes apjától öröklött.

A mondottakat egybefoglalva: a szakadást 
nem azon ellenszenv okozta, mely a déli államok 
aristokratáinál a f e k e t é k  felszabadítása ellen 
uralkodik, hanem az, inelylyel az é s z a k  s z a b a d  
m u n k á s a i n a k  j o g a i t  elismerni vonakodnak, 
jól tudván, hogy a szabad munka iparkodásának 
erkölcsi súlya elavult kiváltságaikra nézve sokkal 
veszélyesebb, mint tiz rabszolga-lázadás.

Valamint tehát Amerikának a múlt században 
a csatár szerepe jutott azon nagy p o l i t i k a i  
küzdelemben, mely később Európában a franczia 
forradalommal kezdődött és még most sincs egé
szen bevégezve, szintúgy Amerika látszik kisze
melve lenni azon első csatatérnek, a hol a tőke és 
munka közti nagy s o c i á 1 i s kérdésnek el kell 
döntetnie, Nyolczvan év előtt a gyarmatok váltak 
el az anyaországtól, mert a kettő közti p o l i t i -  
k a i ellentét békés utón nem látszott megoldható
nak, most s o c i á 1 i s ellentét indítja elszakadásra 
az unió egyik részét a másiktól.

A küzdelem eddigelé semmi döntő ered
ményt nem szolgáltatott és igy kimenetelével fog
lalkozni időelőtti dolog volna. Csak r e m é l n i  
szabad, miszerint vagy hódítás vagy egyezkedés 
utján az unió fenn fog tartatni és aztán ut és mód 
találtatni, a dél önzésének elnémitására, azaz a 
rabszolgakérdés jog- és észszerű, habár lassankénti 
megoldására, a munkának a tőkéveli egyenjogúsá
gának elismerésére és igy azon ellentét elhárítá
sára, mely nélkül a két fél állandó együltmaradása 
csakugyan nem képzelhető. Annyi azonban bizo
nyos, hogy ha a dél végképen elszakadna, az ottani 
oligarchiából nem sokára m o n a r c h i a  lenne, 
és ez az, a mitől az észak talán még inkább fél, 
mint a területi veszteségtől, — ez az, a miért^Lin
coln minapi ¡zeneiében e jelszót tűzte az észak 
zászlajára : „il faut sauver 1’ unión,“ Ha pedig ez 
nem sikerülne — a mit nem kívánunk és egyelőre 
hinni sem akarunk — ha az újabb kor legnagyobb 
szerű állami alakitmánya romba dőlne, akkor a 
szabadság baráljai gyászfátyolt boritanának azon 
cserkoszorura, mely Washington sírját disziti, és e 
féríit siratnák mindaddig, mig a kor szelleme nem 
izmosodott meg eléggé ily nagyszerű nemzés is
métlésére ! FALK MIKSA.

Rögös ul a művész útja, mig czélhoz ér, egy 
egy rózsa után hány tüske tépi meg ruháját!

Mosonyi, kinek nevét most már nagy becsü
lés és tisztelettel oly gyakran halljuk emlittetni, va
lóban született zeneművész, ki nem dús kényelem
ben gondtalanul szerezte ismereteit, de mint szerény 
iparos fia, önerejéből, szive vágyától ösztönöztetve, 
az élednek nem ritka sanyaruságaival küzdve ké- 
pezé magát.

Műbarátok , nemeskeblü honfiak azonban 
mindig voltak, kik készséggel támogatók a nemes 
czélra törekvőt, igy megtudva az itju szenvedélyét, 
<*r. Keglevich Gábor 1835-ben sorsán könnyítendő, 
“gy főrangú családhoz ajánlotta nevelőül, honnan 
hét évi működés után a fővárosba jött, itt széles

ismeretei és tehetségének naponta történő nyilvá- 
nulásai által csakhamar magára vonván a szakértők 
figyelmét. így már a nagy L i s z t ,  híres miséjéhez 
a gradualét vele Íratta, és ez a mű többi részeinél 
semmivel sem áll hátrább mind szépség, mind mű
vészi kivitel tekintetében.

Számos elismert zenészeti művei közűi meg
említendő a Kazinczy-ünnepre irt „Tisztulás ünne
pe“ melyről múlt számunk zenészeti rovata érte
kezett.

„Szép Ilonka“ czimü köztetszéssel fogadott 
dalmüve zeneirodalmunk egyik gyöngyét képezi — 
avatott tollal irt bővebb ismertetését mai számunk
ban veszi az olvasó.

Adtuk a művész arezképét részint az őt lel
kesedéssel fogadott közönség iránti figyelemből, ré
szint szellemi jutalmául, adjon az ég neki erőt, hogy 
a tért, melyen működik, minél több ily szép művel 
gazdagítsa!

Két heti szemle.
P e s t , jan. 8 . 1862.

„Ösm éred- e a tájt, hol a czitrom virúl ?“
— A  szögletes betűkkel élő nemzet költője két
ségkívül nem kerésbbé volt le lkesülve O laszor
szág gyönyörűségeitől, mint a hazánk fölülm ul- 
hatatlan ugorkáit kifli gyanánt emésztő kozák, 
midőn M agyarországon először és utoljára jó lla 
kott. M ily paradicsomi látvány leh etett egy-egy  
szuronyos éjszaki m éhnek, midőn oly kert pa- 
lánkján nézett be, a hol éretlen szilva, téli alma, 
vad-zöld  baraczk s félpiros paradicsomalma 
alatt görnyedeztek a fák és a kórók: szép is a 
látvány, s maga dr. P .... a d ilettans-pom olog  
kétségkívül azt mondaná: nincs a világon oly  
felséges látvány, mint eg y -eg y  annyira m egra
kott körtefa, hogy ha Isten  ő felsége azt mon
daná, „rakj rá, fiam, annyit, a mennyit tetszik ,“ 
szégyenlett volna oly mód nélkül sokat rakni r á !

M ost jőne be Magyarországra a muszka — 
a mit senki sem óhajt, s legkevésbé tán, a ki 
ezelőtt ohajtá — maga is a körmébe fújván, azt 
mondaná, hogy „hiszen ez valóságos S z ib ér ia !“
—  s azt ennék, a mit magával hozott, öt eszten
dős czvibakkot, tiszta-v iz  mártással. —  A mi a 
dilettáns pomologot illeti, föl nem foghatjuk, mi 
dolga lehet ilyenkor ! — Könnyű elmondani a 
„F alusi Gazdá“ ban, a Giró-Kuti-Pénzkériében, 
hogy a séta  nem nagyobb testm ozgás, mint ha az 
ember a kanapén lóggatja a lábát, s hogy álta
lában minden más testm ozgás haszontalanság a 
kertészkedéshez k é p e s t i  hogy veszélyes kórsá
gok támadnak minden^Jy foglalkozásból, mely
ben a test minden izma egyaránt el nincs fog
la lva  ! D e szeretném én látni, miben gyakorol
hatja most izm ait a kertészember, lia csak a he
gyekről putlonokban havat nem hord kertjére, 
hogy mindene gyökerestül ki ne fagy jon ; vagy  
pedig a padláson m egfagyott almát a pinezébe, 
avvagy a pinezében m egfagyottat a szobába nem 
hordja, vagy nem kártyázik d i ó b a n ,  a mi 
csak a kar és ujjak izmait hozza mozgásba, a 
láblóggatás szót sem érdemelvén ; mert hernyó
kat szedni úgyis fölösleges, miután nincs az az 
élő állat, mely ily  fokú hidegben el ne pusztul
jon. Az érzékeny szívű ember szobába vinné 
ilyenkor a hernyótojást is , hogy nyomorultúl 
meg ne dögöljék az isten adta.

M indezen ógalji viszonyok ugyanakkor 
állották be, midőn Genuából azt Írják, hogy az 
olaj- és figefa másodszor kezdett virágozni. Mit 
je len t ez, mit nem jelen t, azokra bizom kitalálni, 
kik a sorok közti olvasást annyira megszokták, 
hogy a G a r a y t  is ki tudja minő Józsefnek ol
vassák. Az egész C3ak azt jelenti, hogy G-enuá- 
ban meleg, Pesten hideg idők járnak, —  tréfa 
és minden szójáték nélkül, melynek ellensége  
vagyok.

N em  tudom, melyik bölcs lehetett az, a ki 
égaljunkat m érsékelt égaljnak nevezte el. N yá
ron hőség, télen  fagy — s ezt természetesnek  
ta lá lju k ; —  de ez e a mérsékelt klíma ? Csoda-e 

hogy ép ily  m érsékelt a kedélyünk is ? E gyszer  
rózsaszín Optimismus, másszor setét v ilággyü lö-  
let, holmi fakó életuntság lep meg,, egyszer  
füttyre, máskor csak panaszra áll a szá n k , egy
szer mindent elhiszünk, máskor semmitsem hi-

szünk ; egyszer képzelhetetlen  tevék en ységet  
fejtünk ki, máskor meg a legyet lábszárunkon  
csapkodjak napestig.

H a minden je l nem csal, m ost e setét, e 
fakó, e panaszos, e sem m ittevő napokat éld egé l
jük. Minden egyéb m ég hagyján, csak a té tlen 
ség  ellen  van kifogásunk. A nagy hidegben  
utazó ember egyedüli veszedelm e csak az el- 
alvás.

Ezek valának az én m eteorologiai gondo
lataim, most következnek a farsangiak.

\N em  a táncz ellen van kifogásunk, sőt a 
ini a testmozgás sokféleségét illeti, k ivált a ma
gyar és spanyol táncznál különb izzasztó nincs 
a földön. Öt kapás napestig nem fárad annyit, 
mint egyetlen robotoló tánezos agglegény éj
reggelig  : a kertészet pedig gunnyasztás e fehér- 
keztyűs foglalkozáshoz képest.

A táncz különben is általánosabb, régiebb  
m űvészet a kerti gazdaságnál. V alahol csak egy- 
egy népnek hangszere van, vagy  a hol csak éne
kelni tud, tánczol is az okvetlenül, s minthogy  
énekelni még tán előbb tudtak a csecsem ő-kor- 
beli népek, elóbb tettek articulált ugrásokat, 
mint adtak articulált hangokat, sőt van nép  
A usztráliában, mely nóta nélkül is  tánczol. A  
hegedű egy rakás kéngurubőr, s a vonót egy pál- 
cza képezi, a nóta pedig egyenlő időmértékre 
történő puffogatas, s azon nép soha se hernyót 
nem szed le m esterséges ollókkal, se nem ás, se  
m elegágyat nem kószit a virágplántáknak. N em  
emlitem, hogy a haj dánkor népeinél a táncz a 
vallásos szertartások közé tartozott, hogy tulaj
don őseink sasfészkeikben oly tánezokat csap
tak, hogy rengett bele a várkastély, vagy a gye
pen, hogy még harmadik esztendőben° is m eg
látszott a helye, mint a szérűnek. Á ltalán csak 
azt jegyzem  meg, hogy a nemzetek vagy az erköl
csök teljes épségében, azaz gyermekkorukban, 
vagy az erkölcsök teljes romlásában tánczolnak  
felettébb so k a t; vagy  mikor az érzelmek teljes 
öntudatlansággal s őszinte k ö ltészettel ösztön- 
szerüleg törnek ki, vagy midőn már m esterkélt 
a dal, a zene, a szó, a p illantás és a  m osoly is , 
mikor csak arravaló a táncz, hogy unalmunkban
más unalomban keressünk szórakozást. __ Az
eredeti erkölcsökkel biró népeknél a táncz a 
tulm üvelteknél a b á 1 uralkodik, s a m ily ba- 
rátjai vágyónk a táncz minden term észetes kel- 
lemeinek, olyannyira le  k ell néznünk a b á lok at; 
a farsangot oly savanyu arczczal nézzük, mint 
a sok lyánynyal m egáldott apák, a sok farsan
got lyányfővel ért hajadonok. Annyi bizonyos, 
hogy a bál nem magyar szo k á s: neve sincs ma
gyarul. E lnevezték  ugyan dalidénak, de e rósz 
magyar szó úgy elárulja erőltetett származását, 
mint az újonnan m agyarosított családnevek na
gyobb r é s z e : „C sillagfi,“ „Rózsadom by“  st. 
eff. H át a farsang? — Lehet az olasz, római, 
vagy tőlem  akár chinai származású, csak nem  
magyar. Mert lehet-e chinaiabb szokás, mint á 
mi kis és nagy városainkban eddig divatozott 
V izkereszt napjától hamvazó szeredéig? kido
bolták, kitrombitálták, falakra kiragaszták, hogy  
teszem , január 21-én  estve kilenez órára az 
egész város úri vagy polgári rendének jó  kedve, 
s különösen épen tánezoló kedve legyen ?. D e  
egy  egész heti készület után m egjelent a d íszes 
közönség a „Zöld sas“ nál, vagy „Kék párducai
nál. F én yes is volt a bál. Az egész kis város rá-  
költó leányaira és fiaira jövedelm e negyed —  ötöd 
részét — s mégis mindenki megunta magát, sót 
volt eset rá, hogy egy-egy öt tagból álló család  
mind az öt tagja egy egész hétig háborúságban  
élt m iatta: inért a három lyány közül az egyik  
oly feszesen tartotta magát, hogy m egsértette 
im ádóját, k ivel fachéba jött, a másik igen kimu
tatta kinek ád előnyt, a harmadik ülve maradt 
s irigykedett húgaira; az auya dorgálta őket, 
dorgálta az öreg apát, mert lement a „ k r e -  
dencz“ be, s unalmában minden pénzét elkár
tyázta ; ha még fiú i s volt a háznál, hatszorta  
nagyobbak lettek a bál viharos utóhangjai.

H át még nagyobb városb an ! — Bem egy  
egy  terembe s ép o ly otthon vagy mint a város 
akármelyik népesebb utczáján. A váczi-utczá- 
ban például ép oly szép ruhákat látsz a kira
katokban, ugyanannyi érdekes vagy szép női
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és férfi arczot, mint Európa vagy a Lloyd tere
mében láttál: — nem ig volt egyéb az egész, 
mint szabó- és ékszerárus-kirakat, a rájok bá
muló ácsorgókkal együtt. Bálnak bál lehetett, 
csak nem vigalom.

Mennyivel valódibb mulatság egy-egy csa
ládi, atyafiságos vagy szomszédi bizalmas viga
lom, azon valódi vigalom, a hol senki sincs kor
látozva jó  kedvében, a hol a táncz csak magától 
kerekedik — rögtönözve, akár tél, akár nyári 
szak, akár farsang, akár böjt legyen ! — Hiszen  
tudja mindenki, hogy a multságokat tervezni 
nem lehet, — s csak azok sikerülnek teljesen, 
m elyek minden hosszas neki készülés nélkül, he
venyészve ütnek be. És semmiféle táncz nem

társalgási kört, s egyik sem sok szerencsével 
folyt. Az angol megbukásán nem csodálkozunk, 
s nem is óhajtunk neki nagy sikert, a mint kez
dődött ; ellenben a franczia bár jobban sikerült, 
teljes diadalt óhajtanánk neki. A tér jól el van 
készítve számára. Pesten háromféle franczia 
nyelvű ember van: egyik rész beszél a nélkül, 
hogy tudna, — legszebb példányai nyáron az 
Uj-téren fordulnak meg j vannak, kik jól értik 
a nyelvet, de nem beszélnek, sőt olvasni is a 
rendez-vous-ból minden betűt úgy olvasnak ki, 
mintha az egész magyar szó volna; utoljára kö
vetkeznek, kik beszélnek, de értenek és olvas
nak is francziául. Nem fölösleges megjegyezni, 
hogy talán a nyelvmesterek is e három osz-

nemzet. Ki ne szeretne oly szellemekkel ismer
kedni, kiknek ily egy nyelvök van!

A franczia nyelv és irodalom sok tekintet
ben túltesz valamennyi élő nemzetén, s ne ta
gadjuk, a magyarén is. Mint magyaroknak leg
kedvesebb nekünk a mi édes anyanyelvűnk, s 
korcs az, kinek csak agyában megfordult is, mi
ért nem adta isten, hogy más anyanyelven beszél
jen, s más nemzet fija vagy lyánya legyen. Nyel
vünk, a nép és nemzet élő nyelve, ez őseinktől 
ránk maradt legdrágább, legféltettebb, s bármi 
áldozatot megérdemlő kincsünk különben is any- 
nyi elemét rejti magában az eredetiségnek, vál
tozatosságnak, hajlékony fordulatoknak, zené
nek, rhytmusnak, erőnek, gyöngédségnek,rövid-

á  pest! pedoute:

romlik és vetkőztetik ki annyira szabadságából, 
kedélyes hetykeségéből, férfias fesztelenségéből, 
mint a magyar, azon bálokban, melyekben csak 
fél kedve van mindenkinek, s abból is több van 
tán a kirakatban, mint belül.

Az emberi gyarlóságok leggyarlóbb i ka, 
midőn az eszközt összetéveszti a czéllal. A mu
latság arravaló, hogy földerítse a lelket, s a 
testmozgás csak eszköze vagy kifejezője, s el
végre miért ne lehetne vigalom táncz nélkül, 
midőn annyi táncz volt vigalom nélkül ? *

Vannak külföldön úgynevezett „zeneesté
lyek,“ melyekre igen szép és díszes társaságok 
gyűlnek egybe. Zene, ének és szavalás váltják 
föl egymást, a város legjelesebb művészeitől e 
nemben (fő kellék, hogy a hiú kontárokat szép 
szerével kifeledjék a programmból), — időköz
ben a közönség fesztelenül társalog, s főleg ezen 
társalgás különféle osztályok egyénei közt töb
bet ér tán a zenénél, — s többet egy casinónál. 
Kényelem tekintetéből vendéglő is van csatolva 
az összejöveteli helyhez. Jótékony czélra alig le
ket méltóbb é3 nemesebb mulatságokat rendezni.

Minden a rendezéstől függ- Kezdettek 
Pesten e tél folytán angol meetinget, franczia

tályba sorozhatók. — Dicséretökre legyen mond
va ; mert ez osztályzás mutatja, hogy vannak köz
tök többen is,kik értenek,beszélnek és írnak fran
cziául s alaposan ismerik anyanyelvűk irodal
mát. Mily könnyű lenne tehát összedobolni vagy 
ötven oly egyént, kik tiszteletreméltó dilettán
sok, s a beszélési vágy mellett hallgatni is tud
nak francziául; s fölkérni egy irodalmilag kép
zett, Rajnántúli férfiút, ki majd beszél aztán ér
dekesnél érdekesebben a franczia irodalomról; 
politikát nem érintve, vallást kerülve magya
rázná s illetőleg francziázná a párisi classicuso- 
kat, s azt a gyönyörű nyelvet, melynek prózája is 
felségesebb bizonyos népnek ódáinál, s melynek 
ódái és diplomatiai sürgönyei is jóval érthetőb
bek bizonyos nép iskolai olvasókönyveinél. Vi
lágos az, mint a napvilág, határozott, bátor és 
merész, mint a zuáv, mig egy bizonyos népnek 
legmakacsabb tagadása is ilyenforma „ h a t á r o 
z o t t a n  kétségbe vonhatni képzeljük,“ mintha 
megbánná, hogy merészen neki ment. — Aztán 
mily elevenség, gyorsaság és elegantia! — úgy 
hogy a gallicismus csaknem egy jelentésű a kel- 
lemek egész összegével. A stíl maga az ember, 
s a nemzeti nyelv, és nemzeti irodalom maga a

ségnek, áradó bőségnek, hogy ha képesek len
nénk is rá, vétek lenne cserélnünk a föld bár
mely nemzetével; de mért ne váltanék be, hogy 
a franczia nyelv a tökély magasb fokán áll ? — 
A nyelv nem oly hangszer, mel nek octáváit a 
mesterember kimérte volna, s s£ föl- se lefelé 
nem mehet messzebb a legnagyobb művész is. 
A nyelv oly hangszer, melyet a költők és gon
dolkodók készitnek lassanként a használat á lta l; 
élő lény, mely uj érzelmek, uj eszmék belső 
életereje által nyer kifelé nagyobb-nagyobb ter
jedelmet. A mely nemzetnek nincs irodalma, 
költészete, — (valódit értve) nyelve is esetlen, 
bárdolatlan, együgyű. Költészetünk s a tartal
mas tudományos irodalom fejti a nemzeti nyelvet.

Mondjunk hát boldog újévet — a magyar 
irodalomnak, s szépnemének, a szépirodalom
nak ! Különben is a múlt két hét történetében 
nevezetes helyet foglalnak el az újévi köszönté
sek, újévi ajándékok. A köszöntések közt első 
helyen kell emlitnem az azon férfiúnál tett álta- 
talános üdvözleteket, kinek politikáját egy gróf 
közelebbről ép oly elmésen, mint helytelenül ne
vezte f e h é r  m e l l é n y e s  politikának,mintha 
bizony a nemzet fehér mellényt viselne, s a törté-
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hetünkön kisebb-nagyobb szerencsével egészen  
átvonuló politikával együtt a fehér m ellény is  
végig húzódnék! D e  hisz  nem minden elm ésség  
igaz; azonban gr. Y . e lnevezése az élczért m égis 
em lítést érdemel. Az újévi köszöntések közűi föl 
kell emlitnünk, hogy vannak újévi kivánatok, 
melyekre adót vetnek. A kávéházi szolgák újévi 
köszöntő biletje egy zsebbeli naptárt is ajándé
koz a reggelinél, s az ember a jó  k ívánságot 
megfizeti zsebbeli pénzéből; de csak ez idén hal
lottam, hogy mint minden naptár a nap alatt, ez 
is fizeti a stemplit, s alkalm asint meg is bírja..

Az újévi ajándékok közt csak egyet em lí
tek. A lig  mondám k i fenebb szépirodalmunknak 
az újévi üdvözletét, ime e nagylelkű dáma egy  
igen becses ajándékkal lep m eg,— hű szolgája, 
a K isfa ludy-társaság á ltal. Anyagán gyönyör
ködjünk-e, melyre az emberi génius ráüté pró
báját, vagy  az alkotó kézen, mely oly szép ék
szerekkel rakta ki ? — Eszme gazdagság és al
kotásbeli m űvészet! —  Czime nem keve
sebb, mint „Az ember tragéd iába, s tárgya  
sem csekélyebb mint az em beriség múltja, je 
lene és jövője költőileg m egtestesítve egyének
ben. íróját mint országgyűlési szónokot ismeri az 
egész magyar közönség múlt nyáron tartott esz- 
medás beszéd éb ő l; de M a d á c h Imre képvise
lőben senki sem gyanita költőt, minőnek mű
vében ism erteti m agát.

Második eset, hogy a K isfaludy-társaság  
eddig egészen ism eretlen kitűnő irót fedez föl és 
mutat be a nemzetnek. E lső  esetben hazánk 
legnagyobb élő költőjét, Aranyt, mutatá be, iro
dalmunk legtökéletesebb eposzával „ T o ld i M ik
ló s s a l .  Most pedig maga Arany, a K isfaludy- 
társaság igazgatója talá lt meg egy  je lest, ki sze
rény elvonultságban tanult, tapasztalt, eszm élt 
és gondolkodott, m ielőtt Íróvá lett volna.

A K isfaludy-társaság egyike azon kevés 
intézeteinknek, a hol a hazafiság áldozatkész
sége minden nagy m egerőltetés nélkül üdvösen  
kamatozhatik közm űvelődésünk részére. A  tár
saság a szépirodalom érdekeit k épviseli és moz
dítja elő ; a költői szellem et, valódi Ízlést, agon -  
gondolatot és velők a nemzeti nyelvet ös^szel- " 
lem et fejti. M indenki hozzájárulhat e szép c z é l-  
lioz adakozásaival. N álunk minden szellem i köz
ügy a nemzet adakozására szorult, s már is m eg
győződhetünk, hogy aránylag csekély adakozás 
m ily nagy eredm ényeket mutat fel a szellem i 
téren. Minő csekély vá lla lat nálunk irodalmi 
és tudományos in tézeteinket adakozások utján 
lábraállitni, ahhoz képest, hogy a németek ada
kozások utján akarnak hadi tengerészetet lé te 
síteni. Igaz, h ogy eddig nem sokra mentek ; 
mert a pesti Luczenbacherekkel sem versenyez
hetnének ; de m ásfelől az is áll, hogy nekünk  
valódibb, nagyobb szükségünk van irodalmunk 
virágzására, mint a ném eteknek a v ízi dicső
ségre. Különben is egy  angol hajó egyszer csak  
m aga után akaszthatná az egész flottát, hogy  
karöltve m enjenek Londonba; de az irodalom  
sohasem  leh et contrebanddá, — védi és védje 
is örökre lobogója, a nem zeti szellem  !

SA LA M O N  F E R E N C Z .

Egy mozzanat a mivelődés 
történelméből.

(Az érd. orsz. múzeumot alapitó egylet III. közgyűlése 
nov. 25. 1861).

(Vege.)
De ennyit aztán elégnek is tartok, s minden 

túlbecslés és ebből következő túlzott követelések 
leien hatalmasan tiltakozom. Nem pártolhatom te
hát azt a harmadik nézetet is, mintha egy múze
umnak „működő tudományos, és a vidékinek neve
zetesen „honismertető intézetnek“ kellene lenni. A 
kik ¡Iveket állítanak, azoknál a jártasság, a tapasz
talás és dologértés hiánylukait takargatják a vér

mes temperamentumban fogamzott és igen befu
tott szobában kotolt ábrándok „purpureus pan- 
nus“ai. Nem, uraim, a kamara nem konyha ; a kasz- 
nár nem szakács ; a gazdatiszttől nem követelik, 
hogy ki is süsse kenyérnek a betakarított búzát, és 
a gyógyszerésznek nem kötelessége a „recipe“ 
írás. Nem kell igen erősen behatni a muzeumügy 
statistikájába s azonnal felfedezhetni, hogy az az 
„élő és működő tudományos muzeum“ oly légvár, 
oly ködkép, melynek a föld kerekségén egyetlen
egy ilynemű intézet sem felel meg. A látszó, de 
igazában a szabályt erősítő kivételek három rend
beliek, Első rovatot tesznek azok az intézetek, hol 
a múzeummal kapcsolatban ugyan, de tervezetben 
tőle egészen független tudományos működések van
nak tüzetesen rendezve. Ilyen a Smithsonian In
stitution, melynek nagylelkű alapítója maga mondá 
ki az intézet czélját e szókban : „a tudomány gya
rapítása és terjesztése az emberek közt.“ Itt a mú
zeum és könyvtár ugyszólva csak segédrészei az 
intézetnek, melynek tudományosan működő hivatal
nokai közt a gyűjtemények őrei n em  foglalnak 
helyet. Más példa a természetiek múzeuma mellett 
a párisi Jardin des Plantesban a természetrajzi tan
folyam, melynek tanára lehet ugyan múzeumi őr 
is, ha arravaló, de más is, és minden esetre k ü- 
1 ö n kinevezés nyomán, külön czimmel és külön 
fizetéssel. A második rovatba tartoznak a tanintéze
teket kiegészítő segédmuzeumok, melyek állításá
ban az eredeti czél csak az volt, hogy az illető ta
nároknak példányokat szolgáltassanak leczkéiken 
való előmutatás végett. Ha nagyobb részök e kor
látolt és úgy szólva szegényes állapotból magas 
polezra és csaknem önállóságra verekedett, köte
lezettsége azzal sem az intézet sem a közönség 
irányában nem szaporodott. Harmadik rendbeli 
látszatos kivétel, midőn kényelmes helyzetű mú
zeumi hivatalnokok t e l j e s  jó k e d v ü k b ő l  és 
s z a b a d  a k a r a t u k b ó l  tudományos búvára
tokat űznek s ezekre többek közt a közök alatti 
muzeum kincseit s adatait is felhasználják. Világos 
tehát mindezekből, hogy múzeumnak, mint múze
umnak s hivatalnokainak semminemű ismeretter
jesztő kötelezettsége az egész világon nincs. Még
többet..IS' mond a tapasztalás : azt t. tnrgy az
újabb időkben a mi nyereményei voltak a termé
szetrajznak. legeslegkevesebh contingenst adtak 
hozzá a nyilvános múzeumok és fiivészkertek. Ter
mészetesen, mert a tárgyakat akár pénzért, akár 
ajándékban, r e n d s z e r i n t  m e g h a t á r o z v a ,  
megnevezve kapják. Az illető gyűjtőnek volt gondja 
reá, hogy a tejről a tejfelet leszedje s aztán lássa a 
nmzeumőr, miből ¿öj>ül vajat. Egyetlen dicsőség, a 
mit még — ha roalérkezik, — kivívhat, critica és 
polémia fegyvereivel nyerhető. Ehhez is ritkán 
jut; mert mind a helyreigazítást, mint a netalán 
határzatlan tárgyak megnevezését rendesen nem a 
múzeumi személyzet, hanem monographiával vagy 
átalánosabb munkával foglalkozó idegen szaktudós 
ejti meg, kinek nincs egyéb gondja, mintsem hogy 
dőzsöljön a muzeum kincseiből. A mi a fiivészker- 
teket illeti, egy növényfaj megállapítására nézve a 
példányok tekintélyének ilyforma sorozata van: 
első a termő helyén szedett és hevenyében meg
vizsgált, leirt plánta ; második ugyanannak szárí
tott példánya. A harmadik, u. m. a füvészkertben 
termesztett példány, már csak messziről, mint lo- 
kaj az urhöigyet. kiséri megelőzőjét s fiivészkert- 
ből szárított növények gyűjteményének szakbeli 
füvész előtt nincs annyi becse, mint az itatós pa
pírnak, melybe takarva van, Mindezekből kitűnik, 
hogy a múzeumokat koránsem annyira tekinthetni 
arsenaloknak, melyekben a tudomány hadikészleteit 
gyártják és felhalmozzák, mint a Hprptius által oly 
szépen jellemzett diszfalaknak *), hová a küzdel
met vég/,élt vitézek fegyvereiket, örökítő emlékek 
gyanánt, felaggatják.

Szükséges volt mindezeket elmondanom, hogy 
antidotum gyanánt szolgáljon annak a maszlagnak, 
melylyel a M. Sajtó nov. 10. számában bizonyos 
kolozsvári levelező egy püffedt declamatios, álta
nokból és téveszmékből kevert zagyvalékban kí
vánta megszéditeni a közvéleményt a muzeumegy-

*) „Me tabula sacer votiva p a r i e s  indicat uvida 
suspendisse potenti vestimenta maris deo“ — és is
mét : „Nunc arma, defunctumque bello“ barbiton 
bic p a r i e s  habebit.

let harmadik közgyűlése megnyitása előtt. Meg- 
széditette-e, nem-e, nem tudom, a nov, 25-dikén 
megnyílt gyűlésben az illető szavazók részéről egy 
betű szemrehányás sem I.rllszott : történhetett a 
hallgatás discretióból is, D? tudom, inért éreztem, 
hogy a inuzeum tisztviselőit némi ferde világba ál
lította. Hasztalanul sugallta lelkiismeretűk, hogy 
kötelességeiket fejenkint híven és buzgóan telje
sítették. Önkéntelenül, elhárithaílanul nyomta az a 
gondolat, mintha magukat mentendő, igazolandó 
bűnösök képében állanának az egylet tagjai előtt. 
Ez aztán jelentéseikben néhány polemicus pontot 
csúsztatott he, kivált a titkáréba és csekély maga
méba *); mert a könyvtárnok a levelező merőben 
valótlan állítását, hogy a muzeum kéziratai közűi 
semmit sem adnak ki. azzal az egyszerű ténynyel 
czáfolta meg, hogy az Erdélyi történelmi adatok 
nem sokára megjelenendő IV. kötetében történelmi 
naplók vannak a gr. Kemény József kézirat gyűjte
ményéből kinyomtatva.

A szokott megnyitó elnöki beszéd , tisztvise
lői jelentések, alclnök és választmányi tagok meg
választása után a gyűlés elébe terjesztett tárgyak 
vitatása folyt. Legelsőbbcn is bele egyezett az egy
let a választmány javaslata nyomán . hogy az év
könyvekben kiadandó értekezések nyomtatott ivét 
némi tiszteletdijjal jutalmazzuk. A határozott díj 
kevés az igaz; oly kevés, hogy átallom a számot 
leírni; de mégis két előny van összekötve vele. 
Egyik, hogy az iró nem kénytelen egy s más bukó- 
félben levő szerkesztőtől alkudozni vagy kunczol- 
lálni az előfizetési programmban nagy hűhóval hir
detett díjnak devalvált részét. Másfelől annak sincs 
kitéve, hogy. mint az akadémiánál, titkos inquisito- 
rok döntsék el az értekezés ki vagy nem adását; 
midőn is az asztal alatt mennyi hamis kártyakeve
résre nyílik alkalom, önkint gondolhatni. A mi in
tézetünknél az illető szakosztály összegyűlt tagjai 
kölcsönös értesítés és vitatkozás után férfiasán 
nyíltan adják véleményüket s szózatolnak a beadott 
értekezés sorsa felett, A programm 2-dik pontja, 
mely épületeink szobái igy vagy amúgy használá
sát illeti, egészen kebelbeli kérdés lévén, a nagy 

_közönséget nem érdekli. A 3-dik nonL mely.azt. 
Iiírgyazz&7~fTÖg>r régiség és éremtárunkat, mely ed
dig munkás kéz hiánya miatt — könytárnokunknak 
segédestül csak négy van, s ez a könyveknek is 
alig elég — illetetlenül s rendezetlenül hever, 
bízzuk, mérsékelt dij mellett a titkárra, magában 
megint nem közérdekű. De azzá tette bizonyos 
egyleti tag egyébiránt tisztelt, tudós férfiú és lel
kes polgár, tüzes felszólalása, melyben azt a para
doxont tárgyalta, hogy éhes has a szemet a tudo
mányok üzésében vizsgábbá, az eszet élésbbé, az 
Ítélő tehetséget szilárdabbá teszi, szóval a tudós
nak minden tekintetben jovalmára van. Állítása il- 
lustrálása végett egy ismeretes tanintézet téjben 
vajban fürdő tanárait s az intézetnek az által oko
zott nyomorult állapotát hozá fel. A plusquan. • 
drastieus előadás minden oldalról s minden tekin
tetben czáfoló, heves szózatokat idéze elé ; nekem 
pedig, ki akkor hallgattam, szabad legyen e helyt 
a következő megjegyzést tennem. Szónok híres 
elődjéről. Sinopei Diogenesről nem olvassuk, hogy 
Athenae vagy Corinthus piaczán mennydörgő Ale- 
xandricnákat tartott volna a macedoni hős ellen ; de 
annál maróbb gunynyal utasította el kegyelmi aján
latát. azzal a kéréssel, hogy „ne fogja el a napvl= 
lágot előle!“ Másfelől őt magát főzte le Plató; 
mert midőn a nem csak „isteni,“ hanem egyszers
mind irói philosophus drága szőnyegein ime nyi
latkozattal járkált sáros lábával, hogv : tapodom a 
Plató kevélységét" ez csak azt feleié röviden: 
„nagyobb kevélységgel.“ -  Ezek s más vitatá
sok, melyekben a fellebbenő vagy rendszeres el- 

nem az ügy érdemét, hanem csak a ha- 
tá̂ ozajt modorát, iftytéfc, qz időt elfogyasztván, a 
tagok ebédre siettek § a tirgyafás í)cyég*é$o {tag
napra maradt.

Közebéd ezúttal nem volt.
Estvére (5 — 7 óráig) tudományos felolvasás 

vala rendezve. Tárgyaiul két értekezést tűzött volt

*) M*nt hallom, mert nem olvastam ; a nem annyira 
higgadt elméű, mint lúdmérgü levelező teljes satis- 
factiót vett magának ezekért a M. Sajtó hasábjain. 
Otrombaságaira csak azt mondhatom : „Uram bo
c s ^  meg neki, mert nem tudja mit cselek-
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ki a programi», Elsőben csekély személyem tar
tott szóbeli előadást „a természet képző erejéről 
átalában és corollarium gyanánt’a Feleki ismeretes 
gömbkövek alakulásáról.“ Ennek végével a gvii- 
lésbeli szerepléséről fenpebb említett tisztelt tag 
az utóbbi tárgyat még egyszer felfogván, rögtön
zött előadást tartott róla , még pedig a szakértők 
véleménye szerint mélyebbre hatóbban, világosab
ban, a hallgatók értelmére hatóbban, és a tárgyba 
s az illető tudományba avatottabban ismételte az 
általam fejtegetett elméletet. Én pedig örvendet
tem, hogy szerény véleményemet ily erős tekin
tély támogatja ; hanem az idő vele eltölt és könyv
tárnok Szabó Károly felolvasását a „Székely kró
nika“ vitatott autiienticitásáról s hitelességéről, 
másnapra kelle halasztani.

A másnap eljött s az egylet karai és rendéi 
a szokott órában egybegyiilvén a függőben levő 
tárgyalást bevégezték. Végeredménye, hogy az 
egylet titkára Finály H. L„ a ki a muzeum év
könyveiben a római viasztáblák nem könnyű olva
sásával és magyarázásával ai chaeologiai és philo- 
logiai jártasságának kitűnő tanúságát adta. a régi
ség és éremtári őrséggel meg lön bízva, Következett 
a IV, tárgy, melyet hadd adjak elő a programi» 
szavaival.

„Hogy az egylet tagjainak évenként a név- 
könyvvel együtt, még egv hasznos olvasmánynyal 
lehessen kedveskedni, egy tudományosan szerkesz
tett naptár kiadása indítványoztatik. Az e végre 
megkívánta tó költség előleges egyezkedés szerint 
200 ftot tesz, E naptár 1863-ra indulna meg és 
az egylet minden tagjának ingyen osztatnék ki."

E kérdés feletti vitatkozást egy tudós tag hu— 
moristicus felszólalása elevenítette. A tisztelt tag 
t. i. azt állitá, hogy „Naptár tudományos nem le
het.“ Minthogy nekem, a ki hivatalos teendőimtől 
szabad időm nagy részét épen tudományos naptárra 
vonatkozó csillagászati számításokkal töltöm, e 
tárgyban — következőleg — csak részrehajló szó
zatom lehetne, egyedül azt a felvilágosító megjegy
zést bátorkodom tenni, hogy a tudományos iroda- 

~ lom ez ágát akad. tag Nagy Károly e g y  ideig igen 
sikeresen mivelte; de e működése megszűnvén 
helyét még senki sem pótolta. A miveit nemzetek 
irodalmaiban pedig e ezikk sehol sem hiányzik. — 
Egyébiránt a javaslat helyeslést nyert, A programi» 
utolsó pontja megint csak kebelbeli ügy és az egy
leti tisztviselők fizetése kiadását szabályozza. El
hallgathatjuk, valamint egy pár hulló csillagként 
felvillanó s elenyésző magán indítványt is.

Az utóbbiak előtt még a múzeumi költségve
tést fogadá el a közgyűlés. Eredménye ; Bevétel —  
11937 ft, 45 kr. Kiadás (5148 ft. fizetésekre, 
5625 ft. kezelési költségre) =  10773; miszerint 
pénztári maradvány előre nem látható esetekre : 
1164 ft. 45 kr. — Aztán megballók a választott 
tisztviselők neveit, melyekhez járult dr. Szabó Jó
zsef alelnökké. választása következtében az uj el
lenőré is, u. m. korábbi választmányi tag Pál Sán
doré. A választmány tagjai névsora (* jeleli az 
újra választottakat, **a most elsőbben választottat) 
betűrendben : Berde Áron, Bethlen János, Engel 
József, ^Gyulai Pál, Hincz György, ^Horváth Pius, 
**Kővári László, Kriza János, Nagy Elek, Sámi 
László, *Takács János, Zeyk Károly.

Az estveli 2. tudományos ülésben Szabó Ká
roly olvasá fel értekezését, melyet egész terjedel
mében olvashatand a közönség a Múzeumi évköny
vek 11. kötetében.

Ezzel az ünnepélynek vége lön s vége az én 
tudósításomnak is. BRASSAI.

mórba ringató frázisokat, valljuk meg őszintén, 
hogy tekintetbe véve azon lassú haladást, gya
kori szélcsendet, rósz irányú nevelést, a műkö
dők, műkedvelők, s közönség egymás iránti hi
deg részvétlenségét, tekintve a szomorú politi
kai életet, mely a szellemi haladásnak mindenütt 
és mindenben akadálya szokott lenni, mondom, 
ily körülmények közt magunk is együtt bámul
hatunk és együtt örvendhetünk, valahányszor 
zeneirodalmunk oly dalművel gazdagszik, mint 
Mosonyi Szép Ilonkája.

Napjainkban, midőn még sokan kétkednek 
a felett, ha vájjon lehet-e a magyar zenét any- 
nyira fejleszteni, hogy egy dalmű követeléseinek 
megfeleljen ? midőn honi művészetünknek csak 
a kezdetén, az egykor teremni fogó fold egyen
letesével vagyunk elfoglalva ; másfelől ellenőr
ködnünk kell a nemzetiségünknek hízelgő, de 
nemzeti zenénkre káros hatású idegen ajkúak 
befolyása le le tt; midőn nem egyszer csalódott 
velünk együtt a közönség is némely nagy sza
vakkal előre hirdetett magyar müvekben, me
lyekkel olykor európai liirü művészek ajándé
koztak meg : nem csuda, ha egy nagyobbszerü 
mű születésekor mindenkinek első kérdése ez : 
v á j j o n  a mű v a l ó b a n  in a g y a r- e ?

Ne ütközzék meg bút az olvasó, ba viszo
nyainkhoz képest e legnevezetesebb uézpontból 
indulok ki, s mielőtt a mű egyes részei ismerte
téséhez kezdenék, röviden felelek e kérdésre: 
„vájjon Szép Ilonka stylje valóban magyar 
styl-e ?;l

E tekintetben Szép Ilonkát már maga a 
közvélemény éli telte, s ámbár kritika és köz
vélemény nem mindig szoktak összetalálkozni, 
ezúttal kénytelen vagyok a közönséggel együtt 
szavazni. Ugyanis a kérdéses dalmű stylje any- 
nyira sikerült magyar, hogy nem említve azokat, 
kik e felett az eddigi előadások alkalmával va
lódi örömmel teltek el, az élezeskedők is úgy 
nyilatkoztak, hogy : Mosonyi még a szünjeleket 
is kisujtásozta. Legyen o megjegyzés jó, vagy 
rósz akaratú élez, nem vitatom ; de a magyal 
zeue fejlesztésének barátaira csak jó hatással le
het, s jövönkre nagy horderővel bir. Mert az 
tetszik ki belőle, hogy Mosonyi oly eldöntöleg 
bebizonyította az eddig elméletileg felállitotta- 
kat a gyakorlati téren, miszerint a magyar styl 
megfelel a legszigorúbb puristák követeléseinek 
is; a kétkedőknek nincs több okuk kétkedésre; 
mert van magyar operánk, mely első ütenyétől 
zárütenyéig magyarnak nevezhető, elannyira, 
hogy e tekintetben Mosonyi egy egészen uj kor
szakot képzett.

E kérdés után egy sziníoly fontos máso
dik kérdés merül fel, mely Szép Ilonka zenei 
becsére vonatkozik.

Fontos,

vele huzamosabb ideig társalogtunk, s minél 
többször van erre alkalmunk, annál több szép 
tulajdonát fedezzük fel.

Szép Uonká a szépség, ártatlanság, egy
szerűség példánya; nem ismer ármányt, kétszin- 
séget; érzelmeit Mátyás vadász előtt senki sem 
költötte fel, senki sem csalta meg, s ennélfogva 
nem ismer fájdalmat, a csalódások nem tették 
gyanakodóvá, s ez eszményképe a legmélyebb 
érzelmeknek, ez egyszerű vidéki hölgy boldog, 
ha a mezőn egy aranyozott lepkét elfoghat. Szép 
Ilonka érzelmei ha lángra gyulnak, vagy végte
len boldoggá tesznek, vagy porrá égetnek.

Ilyen Szép Ilonka zenéje is. Egyszerű, át
látszó ; szerkezetén clömlik bizonyos Mozárt- 
szellcm; annyira gyöngéd, hogy alig lehet elég 
gyöngéden vissza adni; nélkülözi azon mester
séges eszközöket, melyekkel sokan hatni szok
tak ; érzelmi festései nem aft'ectáltak; azonban 
midőn a szenvedélyek öszpontosulnak, hatása 
szintoly erős mint. az egyszerű Ilonk'a halálos ’ 
szívfájdalma; meghatóbb, mint lm az újabb idő 
zivataros hangszereivel a színfalak egét akarná 
megrázni.

Ezen általános észrevételek után, melyek 
az egész műre vonatkoznak, átmenvén annak 
egyes részeire, s különösen a szöveget párhuza- 
mositva a zenével, olyan megrovandókat találunk, 
melyek az eddig mondottak lényeges becséből 
keveset vonnak ugyan le, de a melyek egy jobb 
esetben felette sokat emelnének.

Az első felvonás vadászkarral kezdődik; 
fellép Túri (Kőszeglii), Ilonka atyjának régi 
bajtársa; e közt s a vadászok közt mulatságos 
párbeszéd keletkezik; az öreg keresi fiát, de 
senki sem tudja útba igazitni.

A vig íiczkók végre énekelni kezdik : 
Kürtriadás hi a tanyára,
Rajta vadászok ! fel csatára !
Lesznek ott éh farkasok 
Lesz gödény, de sok, sok, sok.

hii-re az öreg mogon 
után magán beszédét:

ereszti a távozók

Zenészét.
S z é p  I l o n k a .

Dalmű 4 felvonásban,
Szövegét Vörösmarty után irta Fekete Mihály.

Zenéjét szerzetté Mosonyi Mihály.
Wenn David jc ízuud auferstüud von 

den Todten, so würde er sich sehr ver
wundern, wie doch die Leute so hoch 
wären kommen mit der Musica.

L u th e r .

Hát Lavotta, Csermák és Ruzsicska mit 
mondanának, ha hallanák Hunyadi László, Bá- 
thori Mária, Bánk és Szép Ilonka dalműveinket ? ! 
De magunk is, félretéve a nagyszerű és má-

rt ba sokan elismerik is, hogy 
tekuikáilag nem képtelenség egy csupa magyar 
rylhmusokból álló dalmű, attól tartanak, hogy 
ez esetben az eláradó egyhangúság halálos una
lommal fogja gyötörni a közönséget.

Nem tagadom, a purismus követeléseinek 
megfelelni nagy feladat, sőt — miként más al
kalommal érintettem — tanácsosabb lenne dal
mű szövegeinket olyan cselekvényekkel keverni, 
melyek megtűrik a közbeszött idegen elemeket 
i s : de a nélkül, hogy ezúttal azon gazdag forrá
sokról szólanók, melyek egy dalmü-iró rendel
kezésére állanak, a nélkül, hogy bebizonyitnára, 
miszerint a magyar rythmus megtűri a legkülön
bözőbb mozzanatokat, változásokat, árnyalato
kat a g r a v e  csendes tengerétől a prestissimo 
rohanó árjáig, az orgiák tanyájától a legilleme- 
sebb salónokig, csak azt jegyzem meg a puris- 
must illetőleg, hogy e téren sem képtelenség 
nagyot teremteni, s a kinek tán nem sikerül, a 
hibát ne a magyar stylben és purismusban, ha
nem önmagában keresse.

Mosonyi e tekintetben, a mennyire a keze 
alatti szöveg engedte, szintén jól oldotta meg 
feladatát, s nemcsak egy halom magyar rythmust 
állított elénk, hanem olyan zenét, melyben a 
műveltebb Ízlés, nemes irány mindenütt költői 
szépségekkel párosul; oly zenét, mely első pil
lanatra hasonlít, egy egyszerű szerény ifjúhoz, 
ki nem szokott dicsekedni, nem fitogtatja isme
reteit, s csak akkor becsülünk, nagyra miután

Sok gödény, sok gödény 
Farkasok !
Bánom is én, bánom is én,
Van nekem
(kondom de sok . . . stb. stb. .

Végre megtalálja szerelemittas fiát An
dort (Vári); érdekes párbeszédet kezdenek. Az 
öreg észreveszi a fiú szívbaját; ajánlja a házas
ságot ; ez vonakodik, s komikus feleleteket ad, 
melyekben mind Fekete, mind Mosonyi meg
nyitják humoruk tárházát.

Hogy az előadást illetőleg e tárgyra többé 
vissza ne térjek, ezúttal megjegyzem, miszerint 
Köszeghi egészen jól fogja fel szerepét, azaz 
mint komikus alak nem túlzó, nem komédiáz, 
mégis eléggé komikus. Vári egészen elrontja e 
párbeszédet, lia nem beszél, azaz, ha szavait ér
teni nem lehet; mert a szöveg nem tevén meg 
hatását, az egész jelenet unalmassá válhatik, 
holott az előbbi feltétel mellett az egésznek mu
lattató hatása bizonyos.

Mosonyi helyes lélektani szempontból fog
ta fel a szerelmes Andor helyzetét ; kitetszik ez 
azon jól sikerült zenei élezből, uialy tán többek 
figyelmét kikerülte, t. i. mikor leginkább perle
kedik atyájával s épen távoznának , meglátja a 
másik oldalról közelgő Ilonkát, (Hollósi), oly za
varba jő, hogy még az addigi hangnemből is ki
esik, s egy hanggal feljebb kezdi;

„Ezt a kis lányt szeretem“.
Következik Ilonka s a vadásznak öltözött 

Mátyás — Ellinger jelenete.
Ez megfeledkezik koronájáról, szerelmes 

vallomásokat mond a szép pillangó vadásznőnek, 
s végre elkíséri atyja hajlékába. — Vége az 
első felvonásnak.

Mátyás ez alkalommal egy ismert népda
lunk nyelvén ömledezik (Édes falum határa), 
mely szépen felhasznált dal az egész müven át
vonul, s az utolsó felvonásban, midőn mint va
dász megint e tájra jő, megújulnak emlékében a 
múlt napok szép álmai, s még egyszer eszébe 
juttatják ama dalt, melyen legelőször szólott
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Ilonkához. Viszont, egy vonás, m ely M osonyí he
lyes felfogása m ellett tanúskodik.

A m ásodik felvonással kezdődnek azon 
hézagok, m elyeket már az egész irodalom tudo
másul vett, de a m elyeket kevés változtatással, 
úgy Fekete, mint M osonyi részéről, jóvá lehetne 
tenni.

Peterdi, Ilonka atyja (Bignio), Ilonka és 
Mátyás az egész hosszú felvonás alatt csaknem 
gyászosan ülnek egy fa alatt, poharat köszönté
nek, Mátyás elbeszéli élettörténetét, az aratók 
először esti imát, később népies dalt énekelnek, 
mialatt Ilonka ábrándozik. Ez ellentét művészi 
teknikával, szépen van kezelve.

Nem csuda, ha e felvonást minden zenei 
szépsége daczára a cselckvényhiány miatt min
denki egyhangúnak találja. A kerten át bámuló 
aratók, kiknek csak a fejük látszik, (Fekete itt 
alkalmasint kertrácsozatot értett, nem pedig át
láthatón kerítést), mintha egy második kerítés
oszlop gombjai lennének, nem idylli, nem regé
nyes, hanem nevetséges látványul szolgálnak. 
De miért is bámul át a kerten azon sok egy
mást érő fő? tán a három buskomolyan vacso- 
ráló falatjait számlálja ? E helyett mind az 
uraknak, mind az aratóknak kedélyesen kellene 
mulafniok, s kivált ezeknek élénk mozgása a 
háttérben az egésznek inas szinozetet adna, sőt 
szintén énekelhetnének is minden fennakadás 
nélkül, holott igy, ismétlem, a kerítéshez támo
gatva nem lehet tudni szándékukat, s vagy zsi- 
ványolcnak képzeli őket a közönség, kik a házat 
lopva körülállották, vagy törvényszolgáknak, 
kik valakit clakaruak fogni.

De szükségtelen volt a tulajdonképeni 3 -  
dik felvonást egészen elhagyni, s a mostani har
madikban a király menete alkalmával következő 
pár szóval helyottesitni:

T ú r i.
,,Nézd e pórt, barátom, össze illenének;
E nap örömére adjuk össze őket.“

P e t e r d i .
, ,Hogyha visszatérünk Vertes erdejébe,
Összeadjuk őket; itt nem illenék az.“
M ert ez, hogy Peterdi szavaival éljek, ide 

valóban nem illik.
Túri és Andor épen azért vannak felvéve 

a mesébe, hogy kezdettől fogva fokozatosan ér
dekesebbé tegyék, nem pedig, hogy mikor a do
log dűlő félben á ll, akkor lépjenek elő mint 
leánykérök. így az egész hatása elvész, s a ké
rőknek semmi jelentősége. A mint eredetileg 
Fekete rendezte, hogy t. i. egy egész felvonást 
viszont ily kevés cselekvény, Ilonka kezének 
megkérése, töltsön be, szintén üres, sőt a meg
lehetős üres 2-ik felvonás után alkalmasint 
vészt hozó lenne. — Egészen másként áll a do
log, ha mindez a 2-ik felvonásban öszpontosul, 
ugy> hogy mind kettőből kimaradjanak a kima
radhatok; igv egyfelől Túri és Andor mint ké
rők, másfelől Ilonka és Mátyás, végre a háttér
ben ama tarka csoport egészen más szint adnak, 
s a cselekvény sokkal inkább fogja érdekelni a 
közönséget.

Ugyancsak a 2-dik felv. fordul elő Vörös
marty nagyszerű toastja, melyre szabadjon meg
jegyeznem, bogy minden kiséret nélkül szavalva 
sokkal hatósabb lenne; mert oly bevégzett szé
pen a zene semmit sem zománezozhat s legfel
jebb szépségeit elburkolja. — Azonban szín
házi körülményeink — ha netalán szerző is igy 
gondolkodott volna —- nem engedik az ily sza
valatokat, s Ellinger ur -  ki egyébiránt min
den elismerést érdemel — jél teszi, ha magya
rul nem szaval.

A 2-dik felv. végéig Ilonka egész szenve
délye lángra gyűl; kürtszó szakasztja félbe a 
társalgást, mely Mátyást elhívja kíséretéhez. 
Peterdi és leánya megígérik, hogy Budát meg
látogatják. A függöny legördül.

H a netalán a közönség e k issé  cselekvény- 
üres felvonás alatt unatkozik, a harmadikban 
bőven van kárpótolva. Itt M osonyi eléri hatal
mának tetőpontját, s hatása az első percztől 
kezdve m egragadélag, fokozattal em elkedik. E

felvonásra elmondhatjuk „ le  a kalappal uraim !“ 
Oly szép négyes, minő itt fejlődik ki a Buda és 
király látásán örvendő Túri és fia, s a csalódások  
oriáskinjaival küzdő Ilonka és Peterdi közi, 
mondom ily  szép négyes még eddig irodalmunk
ban nem létezett.

Azonban szabadjon e felvonást illető leg  is 
egy rövid észrevételt tennem, mely külsőségek
re vonatkozik ugyan, de az öszhatáshoz tarto
zik. Ilyen p é ld á u l: midőn a király egym aga j e 
len ik  meg egy szürke lovon. M egengedem, hogy  
az igazgatóság ily  jelenetek nagyszerű kiállítá
sára nem tarthat egy egész m énest (kivált mi
kor a szegény kardalnokokra és zenészekre is  
oly mostohán gondoskodik), de azért a királyi 
kísérethez legalább még két lóról gondoskodha
tott volna, s ezzel sem tett volna rendkívü lit; 
mert a színház évkönyveiben nemcsak egy, ha
nem három lóra is lehet találni. —  Továbbá a 
nagyszerű m enetet harangok zúgása teszi ünne
pélyessé. — Valam int egy úrnő nem harang- 
szóval harangozza be komornáját, úgy M átyás 
király jövetelét sem lehet egy kakukkos óra 
csengentyüjével hirdetni, stb. — Különbség van 
a páthosz és álpáthosz, hatás és hatásvadá
szat közt.

A negyedik felvonás valam ivel rövidobb 
lehetne, annyival inkább, mert az érzelmek a 
harmadikban már a legm agasabb fokra voltak 
csigázva, s az események annyira kibontakoztak, 
hogy a nézővel előre láttatják a kim enetelt. D e  
alig is lehet a 3 - ik  felvonás szépségei után so
káig úgy tartani a hangulatot, hogy az ne bá
gyadjon. Azon gyászkiséret , m ely meghatón 
é n e k li:

„Élet és halál e földön 
Csak parányi változás;
T úl a siron ott az é let,
Ott örök találkozás“

továbbá az Ilonka és Peterdi sirja m el
lett térdelő Andor és Túri, végre ezek után a 
boldog perczeire em lékeztető dallammal fellépő  
M átyás vadász hézag nélkül befejezik az egé
szet, sőt c gyors m enettel a harmadik felvonás 
hatását ha nem szárnyalják túl, nem csökkentik.

M indam ellett hogy a szöveget illető leg  
ennyi észrevételt tettem , annak nyelvéből egyes 
részleteiből, kedélyes humorából ítélve, megvár
hatjuk, hogy F ekete e téren sok szépet fog e lő -  
állitui, s ez annyival óhajtandóbb, mert e tér 
mindeddig egészen el ?v^t hanyagolva. Már azon 
körülmény is, hogy Vörösmarty e költem ényét 
átalakította, s abban ügyesen használta fel a 
tragicum és regényes m ellett a kom ikum ot: jó  
ízlésre, jó  tapintatra m utat; mert a lig  lehet dal
műre alkalmasabb s a zeneszerzőnek k inálko- 
zóbb m esét találn i, mint Szép Ilonka.

E lism eréssel kell szótanunk je les  karna
gyunk, Erkel Ferenczről, ki e sok tekintetben  
nehéz szerkezetű mű lehető legjobb előadására  
mindent elkövetett.

Szép Ilonka (H ollósi) mind énekével, 
mind játékával s öltözékével tanúsította szokott 
jó  íz lé sé t ; elm ondhatjuk, hogy született Szép 
Ilonka. — Azonban m égis nyomja valami a 
lelkem ct, s bár a mit m ost akarok mondani, 
nem Ilonkát, hanem M osonyit érdekli, engedje 
meg a tisztelt m űvésznő, hogy egy uj sor kez
d ése nélkül ide m ellékelhessem . A művészetben  
a trilla  nem czél, hanem csak eszköz. C sudála
tos az, hogy miután M osonyi m egátalkodott pu
ritánként m indenütt kerülte a világi hiábavaló
ságot, a közönséggel szemközt tetszelgő hatás 
eszközeit, tisztelt művésznőnk iránt annyi elő
szeretettel v iseltetett, hogy tetőtől talpig gyöngy
trillákba öltöztette.

Peterdi szerepe mindenütt a legsym pathi- 
eusabb, s B ignio is mindenütt a legderekasabban  
m egfelel a várakozásnak és kiérdemli a közön
ség  rokonszenvét. E két kedves alakra (Holló- 
sy  és B ignio) lia m ég több dicséretet halmozok, 
részszerént azért teszem , hogy az egészből osz
tozzanak meg M átyás vadászszal (E llinger), k i
től m éltánytalanság lenne szintazon elism erést 
megtagadni.

V égre dicsérettel kell szólanom az egész

zenekarról s különösen Huber és Kohne urakról. 
Csak is ily  művészi képességgel bírók adhatják 
vissza M osonyi sok tekintetben szokatlan ze
néjét.

És m ost utoljára nem tehetem , hogy m ég 
egyszer mindazokhoz ne forduljak, kik dalmű, 
irodalmunk terén kezdettől fogva működtek, s 
a közhaladás, közm űveltség szempontjából m in- 
deniket testvéri egyetértésre s közreműködésre 
ne szólítsam.

Ha ismótlem a szavakat, m elyekkel Szép  
Ilonka ism ertetését kezdtem, t. i. „D ávid tó l (nem  
F elician , hanem szent D ávidtól) W agner Bichar- 
dig, az első magyar dalmű Írójától, R uzsicská- 
tól, szép Ilonkáig annyira vitték a zenét, hogy  
azon örvendhetünk és bámulhatunk, szolgáljon  
ez dicséretükre az illetőknek, kik közül a kik 
kevesebbet tehettek, bizonyosan úttörők voltak, 
s a kik többet tettek , érdemeiknek egy része 
am azokat illeti. B ARTA1.US IST V Á N .

Magyar t. Akadémia,
Rég tudja már mindenki, hogy az Aka

démia 1861-ben, deczembcr 22-ikén tartá hu
szadik ünnepélyes közgyűlését a Muzeum dísz
termében. Miért halasztá deczemberig, midőn 
octoberben is megtarthatta volna a szokások 
értelmében; miért tette a gyűlés kezdetének órá
ját délelőtti 11-re, midőn 10-re is ’tehette volna; 
miért nem fűtötték be eléggé a Muzeum dísz
termét ; miért nem volt oly rendkívüli a rész
vét, mint az előbbi bárom közgyűlésen , s mi
ért volt az elnöki beszéd hidegebb, színtele
nebb, mint ennekelöttej: mindez oly kérdés, 
melyre több mint két heti gondolkodás sem 
elegendő. De nem egy könnyen feledjük Ipo
lyi Arnold szépen irt s még szebben olöadott 
értekezését a középkori magyar monumentális 
építészetről; és dr. Szabó József geologiakcrtc- 
kezése't, mely egyike azon, nálunk kevés 
munkálatoknak, melyek akármely mai nemzet
nél, hol a természettudományok virágzások te ■ 
töpontján állanak, még több figyelmet ébreszt, 
s több méltánylatot von maga után, mint ná
lunk. Jeles természettudósunk e munkája 
nemcsak azért dicsősége egyszersmind Aka
démiánknak is, mivel Szabó e testület egyik 
tagja, habár még csak l e v e l e z ő  tagja, ha
nem főleg azért, mivel e munka egyike azon 
igen keveseknek, melyek előállására az A ka
démia közvetlenül is befo lyt; mert ez segité 
elő tudósunk utazását a fekete tenger partjain- 
a Balkánon s Törökország ezekkel szom
szédos vidékein. A nemzet állal Akadémiánk 
fölsegitésére adott összegekből ju t már valami 
kevés arra is, hogy ily önálló vizsgálatokra 
utazásokat tehessenek szakférfiaink. Az ér
tekezés czime : „Egy continentalis em elkedés
ről és sülyedésröl Európa délkeleti részén.“ E 
tárgy, szakemberek állítása szerint eddig ho
mályban volt az európai tudományosság előtt. 
Érdekes volt végre egy irodalomtörténeti em
lékbeszéd T o 1 d y Fcreneztöl, B a j  z a József 
rendes tag felett. Nincs már élő ember, ki kö
zelebbről ismerné Bajza irodalmi pályáját, 
mint Toldy , ki kezdettől fogva végig mun
katársa volt a jeles elhunytnak irodalmi válla
lataiban. E munkálat tehát egy eredeti kút
fővel ajándékozá meg irodalmunk történetét.

A nagy gyűlés alkalmával számos uj tag  
választatott meg.

Tiszteletbeli tagokká lettek  a történet- 
tudományi osztályban gr. Teleky Domokos, a 
törvény tudományiban L  ó n y  a y  Menyhért. 
Rendes taggá lett a nyelv- és széptudományi 
osztályban J ó k a i  Mór, a történettudományi
ban I p o l y i  Arnold, a mathematicaiban H  o 1- 
l á n  Ernő.

Mielőtt e választásra nézve egy megro
vásunkat elmondanák, előrebocsátjuk, hogy 
a megválasztottak ellen semmi panaszunk 
nincs. Hibáz tiltásunk egy mulasztást tárgynz.
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Hogy eshetik a z , hogy a magyar tudo
mányosság oly veteránja, minő B r a s s a i ,  ki 
csaknem gyermek kora óta annyi becses szol
gálatot tett az ismeret csaknem minden ágá
ban, ki mint bölcsész, nyelvtudós, aestheticus 
is oly sok becsest és figyelemreméltót ir t ; de 
főleg mint természetbúvár a legelső sorban áll 
hazánk tudósai között még mindez ideig meg 
nem választatott rendes taggá ?

Az Akadémia tavaly, ha jó i emlékszünk, 
nem választott uj tagokat, mivel ezután fel
tünedező jelességek előtt nem akará betölteni 
a helyeket. Dicséretes határozat; mert igen 
jó, nem tenni olcsóvá az akadémiai tagság meg-

miatt a pesti Károly -laktanyában mint politi
kai vétkes fogva ült.

Legnevezetesebb választás mindenikközt 
az uj titoknok választása. Az egész haza he
lyeslése kiséré oly férfiúnak e hivatal általijd- 
tüntetését minő S z a 1 a y László. Az Akadé
mia szélesebb körű tevékenysége nagy föla
dattá teszi a vezetést, s a titoknok az Akadé
mia lelke és tudományos működésének vezetője. 
Ily feladatnak oly munkás, érdemes és tekin
télyes férfiú felelhet meg, mint Szalay.

De épen e tudományos munkásság teszi 
problematicussá, vájjon gyakorlati eszme e az 
Akadémiáknál a szakjokban fáradhatlanul

az Akadémia és nemzet részéről érdemes ne 
volna; s szegény dolog, ha annál nagyobb k i
tüntetést nem birt kigondolni, mint hogy legelső 
tudósát terheli mindazon gonddal, munkával 
és felelősséggel, melyet az Akadémia valaki
nek vállára képes rakni! Ez maximuma a ter- 
heknek, — több nem ált hatalmában az Aka
démiának. Szerfölött kevés nálunk azon ki
tűnő tudósok száma, kik csupán egy válasz
tott tanulmánynak élnek — egy volt ilyen, s 
azt sem akarjuk megtűrni!

Senki sem fog e szavaink alatt kétségkí
vül legkevesebb ^megrovást is gyanitani ha
zánk első rendű férfia ellen,hogy a megtisztel-
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tisztelő czimét. S mégis tavaly sem volt in
dokolva Brassai kihagyása a rendes tagok 
közül, s nem volt indokolva tán húsz év óta 
egyszer is. Mennyivel kevésbbé van most, mi
dőn az Akadémia közelebbről annyira neki buz- 
dult a választásoknak!

Oka e műlasztásnak'teljességgel nem az 
ismeretek, hanem a moralitás világában kere
sendő. Brassai sok tudóssal polemizált már éle
tében , s kihagyása nem lehet egyéb e miatti 
boszúállásnál.

,,Tantaene aniinis matliematicis irae ?f{
Belföldi levelező tag nem kevesebb vá

lasztatott húsznál. Nagy részét örömmel lát
hatta a közönség; de itt is föl kell emlitnünk 
két mulasztást, mely eszünkbe jut. L é v a y  
József kedvelt költőnk-és G y é r  g y a i  F e-  
rencz, ki a magyar nyelvészetben oly figyel
met érdemlő és sok tekintetben oly jeles 
kis munkát irt, mindeddig nem jutottak be az 
Akadémia hátulsó soraiba a levelező tagok 
közé. Megemlítendő még, hogy a magas 
kormány a levelező taggá választott Tóth 
Kálmánt nem erösité meg ezúttal, mivel válasz
tatása akkor történt, midőn „Bolond Miska"

búvárkodó tudósokat választani meg titoknok- 
ká, kivált nálunk, a hol a tudomány felső ma
gaslatára emelkedett szaktudósok száma még 
eddig csekély volt? — Nagyobb nemzetek, 
minő a franczia, angol és német, kielégíthetik 
azon fényüzési vágyat, hogy a legkitűnőbb 
szaktudóst válasszák meg az Akadémia ügyei
nek kezelésére; de mi ott állunk, hogy nem 
juthat eszünkbe a fényűzés, midőn a múlha
tatlan szükségeseken kell dolgozni.

Alig van hazánkban tudományos férfiú, 
kinek sajátszakában folytatott tanulmánya 
becsesebb volna ránk nézve, mint az Akadé
mia uj titoknokáé. Eltelhetik ez egész tizen- 
kilenczedik század, s nem lesz senki, a ki a 
magyar történetekben annyi ismerettel bírjon, 
mint Szalay. Minden óra, melyet tudományos 
vizsgálataitól elvonnak, a hazai tudománytól 
van elvonva, és tán pótolhatatlan , mig a ti-  
toknoki működés, mely sok részben expedi- 
tori munkásság, tán nem lett volna pótolha
tatlan.

Mindezeknél fogva az uj választás azon 
ecclesiát juttatja eszünkbe, a hol a pap haran
goz. Nincs az a magas kitüntetés,melyre Szalay

tetést elvállald. Midőn egy egész Akadémia jó 
nak látja ot részben elvonni eddigi foglalko
zásától, s uj terheket róni rá, a szavazatban 
oly erkölcsi kényszerítés van, melyet nem le
het visszautasitni. Mit mondanánk egy-egy 
országgyűlési képviselőről, kit a társai elnökül 
választanak meg, el ne fogadná, midőn más va
lódi okát nem adhatná, mint azt, hogy egy
szerű képviselői minőségben szónoklatával 
többet vél használni az ügynek ? — Az ön
megtagadás és convenance ily esetekben épen 
az elfogadásban áll. — Mindenki előtt tudva 
volt Pesten, ki az Akadémia ügyei iránt érdek
lődött, hogy Szalay nemhogy vágyott volna 
ezen — akár kitüntetésre, akár teherre — ha
nem ellenzé a mig lehetett megválasztatását.

Az Akadémia a nagyjutalmat, mely ez 
évben nyelvészeti és költői müvekre járt ki, 
Arany János lyrai költeményeinek ítélte oda 
oda. E költeményeknek a lefolyt hat évi idő
szakban nem volt versenytársa a magyar 
költői irodalomban, s az Akadémia máskép 
nem Ítélhetett. Faluhelyen kétségkívül azt 
fogják mondani, mily fényesen tud jutalmazni 
az Akadémia, midőn kétszáz aranyat ád egy
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két kötet bárminő szép költeményért. D e még 
eddig az Akadémiának jutalmai szegények 
valának, s szegény az említett is. E gy első ren
dű, irodalom-történelmi nevezetességű s a nem
zet előtt örök nevet kivívott költőnek is egész 
életére kétszáz aranyat adott az Akadém ia! 
— Ugyanannyit ád a legkitűnőbb történetíró
nak — vagy legjobb esetben is csak hat évi 
időközzel egy újabb jeles munkáért részesül
het e jutalomban. Arende3 tagoknak évi fizeté
se csekély, "s e csekélység is csak nehány tag
nak jár. A fizetéses fogságba bele kell _ vénül
ni, s bárminő érdemek elöl az veszi el a julmat, 
a ki régibb tagja a társaságnak. A tudo
mányra nézve nem lenne roszabb, az egyesek
re nézve nem igazságtalanabb e rendszer, 
ha betűrendben menne a fizetéstagság.

E fizetéseket is kidobott pénznek lehet 
nevezni a tudományra és jelesség kitüntetésére 
nézve. Van 800, 500, és 300 forintos rendes
tagi fizetés — papiroson. De ezek közül egyik  
sem elegendő arra, hogy rátámaszkodva, egy- 
egy ember egészen tárgyának s tanulmányá
nak élhessen, — legfeljebb arravaló, hogy 
valamivel jobb pamlagot, szállást és konyhát 
tarthat, mint különben, a mi a tudományra 
nézve merőben közönyös. Sőt fel kell emlí
tenünk, hogy az Akadémia még titkárát, je 
gyzőjét, könyvtárnokát sem látja el illen
dő és méltó fizetéssel.

Most, midőn az Akadémiának ötvenezer 
forint évi jövedelme van,a mi kevé?mngában az 
ország összes tudományos szükségeire; de eddi
gi jövedelméhez képest csaknem négyszeres 
összeg, megtehetné, hogy hivatalnokait oly 
fizetéssel lássa el, mely fölmenti minden egyéb
bel való foglalkozás alól ; valamint ne
hány kitünőbb tudósát is hasonló helyzetbe 
segítse. Miért ne lehetne az idő szerint legki
tűnőbb költőt, aztán a legkitűnőbb törtéuet- 
irót- és búvárt s igy minden osztályból a leg
nagyobb kitűnőséget megtisztelő czimmel s az 
élet gondjaitól fölmentő fizetéssel látni el, — 
mikor a rendes tagok közül különben sem ad
nak mindenkinek fizetést ? E gy-egy nagy 
tehetség és hosszas munkásság által a tudá- 
mány magas fokára emelkedett tudós mara
dandóbb, becsesebb munkákkal ajándékozná 
meg a nemzetet, ha független helyzetbe jöhet
ne, mint azon collegiális bizottmányok, melyek 
egyebet nem tesznek, mint rakásra gyűjtik a 
tudomány nyers anyagait. TAKCZALI

(Népismei rajz.)

(Yége.)
A biró itt első és hatalmas szem ély, kinek 

mindenki engedelm eskedni tartozik, kit az egész  
három napi idő alatt tekintélye elism eréséül, a 
bizalmas tegezést m ellőzvén, biró uram, érdemes 
biró uram -nak kell czimezni s kegyelmed-del 
m egszólítani, a kezet vállára helyezni, szemébe 
pipázni, vagy vele komázni szorosan meg van 
t i ltv a ; az asztalnál a felső szegletben van k i
tűzve m egtiszteltetési helye, előtte áll a nagy 
kancsó s a biró pálcza, m elyet kedélyesen fiatal
nak neveznek sugár term etéről; büntetési hatás 
köre (a  leányokat k ivéve) az egész ivó szem ély
zetére k iterjed ; a garázdálkodás, hetvenkedés, 
káromkodás (m ég az ebadott szó is),leán yokkali 
helytelenkedós, pajzánkodás, nemhogy m ég csók 
hanem az orczán csippenté3 is meg leven tiltva, 
ezeknek elkövetőit ott helyben annak idejében 
az ezen czólra választott hadnagyokkal megfo
gatja s kimondja büntetését, m elylyel a bünhö- 
dőt e lité li. A bűnhődő a kemencze nyaka alatt 
levő kis padkára ültettetvén egy vagy mindkét 
lába (a mily nagy a bűne) lánczczal a mester
gerendához felhuzattatik, úgy hogy kézén kell 
tám aszkodnia; s e helyzetben marad büntetése 
szabott idejéig. E zen kívül jön  a botbüntetés, 
olyan hatot vagy néha tizenkettőt is veret a 
bünhödőre, hogy becsületére válnék akármelyik 
bakakáplárnak.

A második személy a szószóló, a ki az ivó- 
jnulatságnak szónokát, ügyvédét, költőjét, (más

népeknél bohócz) öszpontositja egy személyben, 
a vendégeket ő üdvözli s vezeti a biró elé, kö
szöntéseket ő mond (többnyire rímekben), ő kül- 
döztetik a község házához szót emelni, lia valami 
baj van, ő emel szót védelmére az ivó bírája elé 
Állított bűnös mellett, ő mond tréfás verseket és 
élezeket minden kínálkozó alkalomkor.

A harmadik választott személy a koresmá- 
ros, a kinek a biró számadásába adván a meg
vett bormennyiséget, annak kezeléséről akként 
teszi felelőssé, hogy az ő tudta nélkül a csapot 
megereszteni nem szabad.

A korcsmáros megválasztása után mindjárt 
következik az úgynevezett sor-ivás legelseje, 
mely abból áll, hogy a korcsmáros az ivó-edé
nyeket a legények számához mérvén (számítva 
mindenikre egy meszely bort), megtölti, s a bí
rót ő maga megkínálván, az italos edényeket 
sorba az asztalra lerakja, miután a biró uram 
ivott (mely tényt nagy komolyan mindenki bevár 
s melyet a czigányok tús;huzása kisér), a legé
nyek tetszés szerint kiiszszák sorba illetősé
güket.

Az első sor-ivást egy rövid toborzótáncz 
követvén, a legények két táncemestert választa
nak magok közül; ezeknek van legtöbb bajok s 
legtöbb dolgok, ők vezetik be a lányokat, ők vi
selnek gondot reájok, ők ügyelnek a czigányokra 
hogy jól muzsikáljanak s le ne részegedjenek 
(mivel sok legény az ismételt sörivásoknál bor- 
illetőségével őket ajándékozza meg), a táncz 
rendjére ők ügyelnek, és mégis ők vesznek ab
ban legkevesebb örömrószt, mert addig, a mig 
minden legénynek nincsen párja tánczolniok nam 
szabad, s lia bármely idegen látogató vetődik az 
ivóba, annak rögtön átkeli adnia tánezosnóját s 
másikat vennie nem szabad, hanem be kell vár
nia, hogy hát ha a vendég azt a leányt leteszi.

A tánezmesterek megválasztatván, a czi
gányok a biró adott jelére indulót húznak (több
nyire a Rákóczyt), erre megkezdődik a mulatság, 
a legények, bánják induló vagy nem induló, már 
a mellett is neki ugranak a toborzóhoz, a biró 
leül szegletébe, hol csupán pár perczig hagyja 
ifjúi vére, helyét a szegletben maradt pálezája 
pótolván. Ezek alatt a tánezmesterek kiugranak 
a szabadba. A leányok már egész a templomból 
kijövet óta utánok lopózkodván a legényeknek, 
ott áosorognak a kerítés vagy ház vége mellett. 
Szemérmes szokásosság az azután, hogy itt da
czára annak, miként épen csak azért jöttek ide, 
mégis sok szóval és sok rántogafásokkal hagy
ják magokat bevonatni. A tánezmester kettőn
ként, egyet-egyet egy kezén, elsőbbségre nézve 
tetszése szerint behordja őket, gondosan ügyelve 
arra, hogy annyit vigyen, a mennyi legény van 
oda benn (persze előre megmondja mindenik, 
hogy melyiket vigye neki, s ha megkapja azon
túl nem is tánczol mással, folyvást az az egy a 
tánezosnéja, változtatni nem szokása. Egy adat 
a hűséghez, s ellentét a nagy világ-etiquette kí
vánalmaihoz.) A fiatal ujoncz legénykóknek, a 
kiknek még nincs megmondhatottjok, a tánez
mester találomra hozza és pedig a találom majd 
mindig oly finom tapintattal üt ki, hogy az ily 
úgy nevezett felfogott lány nemcsak e rövid pil
lanatokig lesz övék.

Kevés pillanat alatt csak a gyermekebbje 
marad kinn a leányoknak, az ott bámészkodó 
öreg anyókák és menyecskék közé bújva el hú
súitokban, hol azután mégis, ha szükség van 
reájuk, fel hagyják magokat fedeztetni, azonban 
előbb ingerkedésböl az őt keresők előtt gyer- 
mekiesen egy jó puskalövésre megfutamodnak.

Benn azután az ivóházban áll a táncz 
egész a déli harangszóig, annak m egindulásá
val a biró felkel csendre inti a zenét, a leányok 
haza eresztetnek, s a zene hallgat egész a dél
utáni templomból való kijövetelig. A legénység 
délután bevárja a második harangszót, ekkor 
kettenként (páronként érti a nép, ha leánya má
sik) sorosan (azaz egymásután), élükön a bíróval 
templomba mennek, csupán a korcsmáros marad 
honn, szinte sorjában jönnek vissza, s miután 
mindjárt a megérkezéssel sort ittak volna, a czi- 
gány tust húz rá s a legénység szürkületig ma
gányosan tánczolgat.

Estve a tánezmesterek rendre elmennek a

már délelőtt behúzott és felfogott lányokért, le
gények izenetével meghívják őket, a leányok 
sietve tánezhoz öltöznek, s a már előre ez alka
lomra elkészített ételeket, leginkább rétest, pe
csenyét, fánkot s gyümölcsöt kendőbe takart tá
nyérra rakva elviszik az ivó-házhoz, ott számon 
adják a kocsmárosnak, ki azután az első táncz 
végével egyenként előhordatván, a biró elé ra
katja a hosszú asztalra, hol azután közrebocsát
tatván vaosoraképen szolgál. A vacsora kezde
tén, közepén, végén, sor-ivások vannak. A va
csoramaradék a biró felügyelete alatt gondosan 
számon vétetvén, képezi a másnapi ebédet.

A leányok ott maradnak éjfélig s rájok a 
tánezmesterek mint nőőrök vigyáznak, minden 
táncz végeztével a legényektől külön egy oldalra 
sorakoztatván őket. Éjfél után csak hamar a bí
rónak egy intésére megszűnik a zene és táncz 
(az engedetlen büntetés alá esik, s há az a czigány 
talál lenni féllábon állás a büntetése.) A leányo
kat most már a legények kísérik haza egész a ' 
pitvarajtóig, ott elbúcsúzván vagy haza térnek, 
vagy visszamennek az ivóba mulatni, hol a biró 
és három napos előjáró társai állandóan ott ma
radnak.

Másnapon reggel a biró intésére sorba áll- 
van, szép rendben ismét a templomba mennek, 
élükön a biróval, azok a kik kissé borosoknak 
tapasztaltainak, a hadnagyok felügyelete alatt az 
ivóbankötelesekjózanodni(még a sor-ivásban sóm 
vehetnek részt, mig ki nem józanodtak).

A templomból visszajővén, addig mig a 
leányok meg nem érkeztek, a bűnösök megbün- 
tettetnek, s a mulatság a sor-ivással megújulván, 
ismét az azelőtt» a)ó napi renddel folyik le. A 
harmadik nap szinte hü ismétlése a megelőző 
kettőnek.

Kedden az utolsó napon éjfél előtt a biró 
mikor már idejét gondolja, az első kakaskuko- 
rikoláskor jelenti, hogy ast éjfél közel van, s már 
csak három táncz szabad (‘nem vitatom — de le
het hogy a „három a táncz"4 innen ered). Ekkor 
azután ugyancsak ki rak ám mindenki kedvére, 
mert tudja, hogy ez a legutolja a mulatságnak s 
az éjjeli harangszó, mely a böjt beálltát hirdeti 
véget vet annak. A harang legelső megkondul- 
tánál mindenik azonnal abban hagyja a tánezot 
a bíróhoz odamegy, megköszöni jó'akaratját, 
bocsánatot kér, ha valamit vétett s azzal tán- 
czosnóját,(többnyire szeretőnek nevezik) kézen 
fogja s haza kiséri, ott jelentvén a háziaknak 
megérkezését, bundáját vagy szűrét leteriti a 
padkára, s lefekszik alunni. Ezzel be van mu
tatva a háznál. Azontúl azután leginkább szom
bati napon a háziaknak már nem is jelentve 
magát, az első kakaskukorikolás után elmegy 
látogatóba, a leány pedig vasárnaponként köte
les a falu kocsmájába délután tánczolni megje
lenni (akármelyik megszegi e rendet, hacsak ki 
nem tudja magát menteni, vége a barátságnak).

Az ivó birója ha meg nem házasodik azon 
év alatt, úgy a jövő évig első legény nevet vi
sel, az igaz, ez idő alatt nem biróuramozzák, 
hanem azért mégis mindig tekintély marad a 
többi előtt. Ha megházasodik, az első legénység 
a nagyobb népszerűségtől függvén, leginkább a 
volt szószólóra vagy kocsmárosra marad; sok
szor azonban az év folyama alatt egy oly legény 
is kiválik, ki még eddig semmi ilyuemü tisztsé
get nem viselt, a kit vasárnap délúfani kocsmai 
tánezok alkalmával kitűnősége miatt a legények 
közvéleménye első legénynek állít ki.

Az ivó-mulatság, melyből már kötelezett
ségénél fogva is a legkisebb durvaságok kivan
nak tiltva s mellőztetnek, a magyar nép termé
szetes jószívűségéről s észjárásának azon józan 
irányáról is tesz tanúbizonyságot, hogy meg van 
győződve arról, miként saját önkormányzatában 
békésen és becsülettel tudja magát alkalmazni, 
mihelyt ólén oly személyzet áll, mely bizalmát 
birja és saját akaratának kifolyása: mert daczá
ra annak, hogy ámbár alföldön a kocsmákban a 
verekedések még egyesek között is úgy szólván 
igen gyakoriak, addig ellenkezően az ivóbeli 
mulatságok, hol pedig tömegesen vesznek részt, 
bennök verekedési eset csak nagy kivételesen 
furdulván elő, a békés jellemű mulatságok közé 
sorozhatók. ABONYI LAJOS.
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Egy török fiú Parisban.
m.

Kivettem pár heti ittlétem alatt hogy itt is, 
mint nálunk, két emberfaj létezik : urak és rabszol
gák. Öltözékük is különböző. Az urak fekete posztó 
ruhában járnak, a rabszolgák pedig kék ingben 
melyet a francziákblou- 
se-nak neveznek. Ná
lunk a rabszolgák csu- 
szó-mászó s megvetést 
érdemlő teremtmények: 
mig itten csak öltö
zékben különböznek az 
uraktól, külső viselet
ben pedig még udva
riasabbak. Nálunk a 
rabszolgák aljas lelküek 
s pénzért mindenre ké
pesek, mig Párisban 
nagylclküebbek mint az 
urak. Ezt alig Ingod 
hihetni, ha csak egy 
példával nem bizonyi
tom be állításomat. —
Tegnap félre cső ut- 
czán mentem keresz
tül, midőn egy szeren
csétlen nőt pillanték 
meg, ki kapuhoz tá
maszkodva dermedte.- 
állott s karjaiban el- 
kékült gyermeket tar
tott.

Előttem czifra s t-  
lyemruhába öltözött 
hölgy haladt. Szegény! 
sóhajtá e hölgy s mi
dőn vissza nézett sze-j 
meikönnyekbenusztají.

Későbbre újra -ez 
utczán visszasétáltam.

Ekkor a szerencsét
len nő előtt kék inges 
rabszolga állt; mim 
mozdulataiból ki veim 
lem a nő sorsa felől 
kérdezősködött.

Vég're a rabszolga 
zsebébe nyúlt s kihúz
ván tárczáját, pénzda
rabot vett ki belőle s 
ezt a nőnek átnyújtot
ta; aztán zsebébe visz- 
szadugván tárczáját, az 
elkékült gyermeket 
megcsókolta. A czifra 
hölgy csak sóhajtott, 
de semmit sem adott.

A rabszolga nem só
hajtott. hanem meg
osztotta fillérét.

Miért könyezett a 
hölgy, ha nem adott 
s miért nem adott, ha 
könyezett?

Félek, hogy c kö- 
nyek, mint a Hárem 
hölgyeinekkönyei.csak 
szenvelgésből eredtek.

Könnyebb volt az e 
téren gyakorlott szem
nek egy könyüt kifa
csarni. mint a selyem 
és bársonyból kibonta
kozni, a tárcát előke
resni, a pénzt kivenni, 
hosszasan helyt állani 
és megfázni. Láttam 
én ilyet már Konstantinápolyban is. — Megvallom 
neked kedves atyám, Párisban inkább húzok a 
rabszolgákhoz, mintáz urakhoz, még igazában ma 
gam sem tudom miért.

Oly jók e rabszolgák, szelídek, örömmel hall
gatják az ember tört franczia beszédét, nyájasan 
felelnek és soha sem ül gúny arezukon. Egy ily 
rabszolgával meg kell ismerkednem.

tam, hol a falon e nevet G a 1 i m á r számtalanszor 
láttam felírva, még pedig mindenféle sértő mellék
nevek kíséretében, mint például: buta , sz a m á r  
stb. stb. — Annyival inkább megütköztem e kö
rülményen, mert Galimár azon franczia, ki minap 
nálam volt; hírlapíró s egyszersmind festő. — Est
ve találkoztam vele a kávéházban. — Elmondtam 
neki, mit láttam. — Ő mosolygott és hallgatott. — 

Később vacsorára,vagy 
mind itt mondják, 
e b é d r e  mentünk. — 
Galimárnak jó kedve 
kerekedett s az ebéd 
végével igy szólt hoz
zám :

— Ön derék fiatal 
ember s pár hét alatt 
roppant civilizálódott, 
annyira hogy már a 
b é k á t is megeszi. — 
Ez engem mélyen meg
indít. s én önnek há
lából egy történetet 
beszélek el. — Hanem 
először egy kérdést 
kell önhöz intéznem,— 
tudja, mi az hir, vagyis 
törökül r e n o m m é e . 
— Tudom — felelék 
de nálunk ez nincs szo
kásban; a nagy urak 
akkor legboldogabbak 
ha senki sem beszél 
rólok.

— Elhiszem — vi- 
szonzá Galimár — fő
ként a török financz- 
minister. — (Ezt nem 
értettem).

— Tehát—folytatá — 
ön nevemet ma szám
talan helyen látta fel
írva a falon szidal
makkal kisérve — no 
lám — tudja meg hogy 
éjjel 2 — 3 óra felé 
átöltözöm rongyszedő 
ruhába s m agam  
tö l tö m  e l  Páris 
falait nevemmel s e 
sértésekkel.

— Lehetlen — mon
dám. s ugyan miért?

— Reggel az embe
rek igy szólnak: Sze
gény Galimár! már az 
mégis csunyaság.hogy 
a rendőrség nem szól 
közbe! ezek a rendőrök 
is csak pöffeszkedni 
tudnak a helyett hogy 
ilyesmit megelőzné
nek. Ki az a Galimár? 
Festő, hisz ott áll a 
szidalmak közt, még a 
szállása is. — Más nap 
számos látogatást ka
pok a városrészből, kik 
mindnyájan a rend
őrök felett panaszkod
nak; ezek közt akad 
olyan is, ki képet ren
del. — így terjed ne
vem. — Hanem még 
most ennél különbet is 
gondoltam ki. — Az 
ú js á g o k b a  k i- 
i r o m, hogy rablók 
törtek be hozzám, kik 
mindenemet elvitték, s

ezenfelül egy g y ö n y ö r ű  képet, melylyel ju
talmat akartam nyerni, szétléptek.

— S igaz ? — kérdezőin.
— No ez török kérdés volt.
— Ezek után búcsút vettiiuk egymástól. — 

Én mélyen elszomorodva távoztam, újból megerősíti e
hitben hogy Párisban a rabszolgák többel érnek 

mint az urak. (Az eredeti után közli) BOLNA1.

IV.

Minden francziában, kit eddig megismertem, 
különös dicsekvést vettem észre. — Mindegyik 
magáról beszél, s hőstetteit számlálja elő. A katona 
azt mondja, hogy ő vette be Sebastopolt, az iró 
hogy őt bámulja Európa, a festő, hogy az ő képe 
nyerend jutalmat, a rabszolga pedig komolyan azt

Szigetid mint Homonnay uram, Tóth Kálmán „Dobó Katicza“ 
czimfí népszínművében.

állítja, hogy a világ csak addig álland mig ő 
akarja.

Itt mindenki minden áron hírneves kiván lenni 
s úgy látszik, nem csak hiúságból, hanem azért is 
mert különben nincs keresetje. — Erre nézve 
csodálatos esetet hallottam, melyen talán nevetni 
fogsz.

Tegnap, sétám közt oly városrészbe jutót-



0! de boldog voltam 
0  ! de boldog voltam,
A boldogság alatt 
Szinte meghajoltam, 
Mint dalos madártól 
Hogy meghajlik az ág, 
Oly nehéz volt nekem 
Az a nagy boldogság, 
Az a vég nélküli 
Az a szép boldogság.

Oi de boldog voltam.
Azt mondták: „mért oly bús 
Ez a gyermek szegény,
Nem szól, s nincs mosolygás 
Sem ajkán, sem szemén,
Oly fiatal! hisz még 
Nem csalódhatott tán“ . . . 
Nem tudták, hogy e bű 
Merengésem csupán 
Zárkozott merengés, 
Boldogságom voltán.

S most — csevegve járok, 
Felemelem fejem,
Piros szalagot tart 
S fris virágot kezem,
Mondják: boldog vagyok —
S nem sejti senkisem,
Hogy büszkén hordozom 
S rejtve, vérző szivem,
Az emberek között 
Bús, vonagló szivem!

FLÓRA.

a  *tw8®TOií® Ha
Regény

B A L Á Z S  SÁ N D O R T Ó L

ELSŐ FEJEZET.

Csóka lán&s és barátai-
(E fejezet tu la jdonképen  be v ez eté sn ek  tekinlendö s 
csak  azé rt je le n  meg rén d c s  fejezet ezime a la tt , hogy a 
bevezetések tő l m éltán iszonyodó közönség  annak á t

olvasására  csáb iltassék .)

(Folytatás.)
E kél jó barát társaságában élte napjait János 

barátunk, már több mint tizenöt esztendő óta.
Vajha soha se is zavarta volna meg  ̂ e szép 

nyugodt csendéletet az élet vihara! He mi örök a 
világon?

Egv estén midőn Csóka barátunk irodájából 
haza tért, szomorú újsággal lepte meg őt háziurá
nak újságot ritkán nem tudó szakácsnéja. A Stett- 
ner meghalt. Nyugodjék csendesen ! mondá Csóka, 
nem is sejtve, hogy a boldogult Slettner nyugalma 
az ő nyugtalanságának és szívbajainak kezdete!

Mert közel volt Jakab-napja, s a boldogult 
Stettner hullája fölött még be sem mohosodon a 
sirhant. s már kiürített szállására Sajtár, a czipész 
költözködött be.

Ez eddig rendén van , a házakat azért építik , 
hogy lakjanak benne; de, vajmi gyakran ered a leg
rendesebb dologból egyik vagy másik felebarátunk 
szerencsétlensége. Sajtárnak leánya volt.

Hogy az olvasó átlássa, jnikép Csóka bará
tunknak a Sajtár-családdal, minden visszavonultsága 
s uj ismerkedésektől tartózkodása daczára közvet
len és elkcrülhetlen érintkezésbe kellé jönnie, csak 
annyit kell mondanom, hogy a becsületes czipész 
egyszersmind házmester is volt.

A nélkül, hogy e tisztes, háziélétünkben oly 
fontos szerepet játszó osztályt, csak legtávolabbról 
is bántani vagy kicsinyíteni akarnám, kimondhatom 
hogy a mindennapi tapasztalás bizonyítása szerint a 
nagyvárosi lakok e házi istenei anyagi kincsekben 
ritkán bővölködnek.

Sajtár c szabály alól csak annyiban képezett 
kivételt, hogy a rendes házmestereknél még szegé
nyebb volt. Nem létezik oly nagylelkű szatócs, ki 
összes ingóságaiért 50 forintot Ígért volna: ez pe
dig nem oly összeg, melynek birtoka, ha mindjárt 
nem is elrongyollolt bútor és házi szerekben, hanem 
tiszta készpénzben lenne is sajátunk,vagyonossá tehet
né az embert. De volt Sajtárnak egv kincse, mely
nek értékéhez hasonló vagyont Csóka barátunk és a 
mi hitünk szerint is a világ minden szatócsa sem 
lenne képes összehalmozni.

Ezt Csóka barátunk mindjárt első pillantásra 
észrevette s e felfedezés szivében és házi életében 
rögtön, forradalmat, idézettelő; mert hiszen barát- 
jai előtt csak nem hallgathatta el a dolgot, de kü
lönben is nem azért létezett közöttük oly erős mag- 
neticus összeköttetés, hogy* egymás előli titkaik le
hettek volna. .

A komoly, tapasztalt óra rögtön átlátta a baj 
veszedelmes természetét, s bár a fiatal és világban 
még Jvevésbbé jártas lámpás inkább csak ösztönszc- 
rüleg sejtette a szerencsétlenség közeledését még
is minden régi féltékenykedési es viszalkodast te
ledre a legnagyobb készséggel sietett egyesülni 
óra komájával közös barátjuk oltalmára,

„Bobó fiú ; mondá az óra, rögtön észrevevén

barátja sebesebb szívdobogását, ugyan mi jut eszed
be, szerelmesnek lenni 40 éves korodban ! Hát nem 
tudod-e, hogy e bohó érzés a fiatalság, az élet ta
vaszának kiváltsága, hogy az korodban csak sze
rencsétlenné, mi több, nevetségessé teszi az em
bert ; mind más, ha gazdag volnál, akkor mestersé
ges lavaszszal vehelnéd körül magadat s éveidnek 
számát pazar kényelemmel enyhíthetnéd ked
vesed előtt. De havonként húsz forinttal, ugyan mi 
jut eszedbe ?

— Ne hagyj el bennünket jó gazdám, — so- 
hajtá a lánjpás — e nyugodt csöndes tanya, ha. 
nem is bővelkedik gazdag örömökben, de búbánal- 
tal sem szomorít. No hagyd el egy szeszélyes gyér 
mckérl régi kitapasztalt barátaidat. Mi szeretünk 
téged, valljon fog-c szeretni az a kis lány, kit te 
meg nem is ismersz, s valljon ha szeretne is, méltó 
lenne e érette oly könnyedén feláldozni bennünket, 
kik csak érted élünk, s kiknek egyedüli ezélja, 
egyedüli öröme a te boldogságod, Oh! mert ne 
ámítsd magadat, hogy azért minket sem szűnnél 
megszeretni; mindig hallottam én, hogy a szerel
mes emberek barátaikat elhanyagolják, elfeledik, 
hogy egész gondjukat, figyelmüket és gyöngédsé
güket azon egyetlenre halmozzák kit szivük király
néjának választoltak, linó már is, bár még csak 
egyszer láttad e kis veszedelmes teremtést, s már 
hanyagolni kezdesz bennünket.

Szegény óra czimbora egész nap lótott futott 
veled, fáradt testének bizon már jólesnék egy kis 
pihenés, s le még is elfelejted ágyába fektetni; en
gem pedig, bár majdnem meghalok a szomjúság mi
alt, még mindig késedelmezel felfrisitni egy kis 
olajjal.

Ezt különben nem szemrehányáskép mondom, 
hanem csak érdekedben, mert hisz ha clgyengUlök 
vagy tán meghalok, ki fogja barátságos meleg fény
nyel vidámitani szomorú estéidet?

Csóka iiiit sem volt képes válaszolni baráljai- 
nak józan szavaira, hanem mcgszégyenülten akasztá 
fel óráját s töltötte meg lámpáját.

Ez igy folyt több napig; barátai naponta is- 
mótlék figyelmeztetéseiket, de mind hasztalan; a 
rettegett szerencsétlenség bekövetkezett: Csóka 
szerelmes lön!

Illendő dolog pár szóval megismertetnünk az 
olvasóval Csóka barátunk szivbeli veszedelmét.

Tizenöt éves gyermek volt, a neve Janka. E 
név (mely egyedüli hagyatéka volt korán hunyt édes 
anyjának, a regényes érzető boldogult Sajtárnénak) 
már gyermekkorában büszkévé tette a csak Zsu
zsikkal. Katikkal s legfeljebb is Marikkal társalkodó 
Jankát. Ezen büszkeség, mely tizenöt esztendős, 
háromhetes koráig, azaz azon napig, melyen először 
látta Csókát, elkísérte őt, sőt az évek számával foly
vást növekedett, ez okozta, hogy tekintetén még 
akkor is, midőn a házi élet legdemocraticusabb fog
lalkozásait végezte, bizonyos aristocraticus fénykor 
ragyogott,mi oly kirívó volt, hogy Csóka barátunk bár 
kétszer egymásután megkérdezte: „Ki maga szép 
gyermek ?“ s bár mindkétszer napnál világosabb 
feleletet kapott, mégis csak alig volt képes elhinni, 
hogy ama kékruhás kis tündér ki magát a házmes
ter leányának vallá csakugyan a házmester leánya.

Csóka kétkedésén nincs mit bámulni; az a 
büszke halvány arcz, azok a lenéző szemöldökök, 
azok a parancsoló sötét fekete szemek, az a kamé- 
liaszerii mosoly, az a sugár törékeny termet, az a 
hosszudad finom kis kéz, nem egy Csókát, hanem 
még nagyságos elnök urát is, a ki közbe legyen

mondva, nagy világfi volt, könnyen tévútra vezethet
tek volna.

A legtöbb regényíró azt állítja, hogy a szere
lem első pillanatra támad, s bár elbeszélő e tekin
tetben nem tart a regényírókkal, kénytelen beval
lani, hogy Csóka barátja példája mellettük bizonyít. 
Mert a jámbor férfiúnak elég volt egy pillantás e 
fenhéjázú szemek közé, hogy legjobb egyedüli ba
rátait, a komoly vén órát, s a délezeg ifjú lámpást, 
mint már fennebb érintve volt, egy egész estén át 
elhanyagolja.

Szüksége volt- c vagy sem, minek firtatni, 
tény az hogy Csóka barátunk öt nappal n végzetes 
péntek után beállított. Sajtárhoz, megmérette lábát 
s czipőt rendelt magának. Ez ürügy alatt beha
tolván a házi szentélybe, mélyebb ismeretséget; ké
sőbb barátságot kötött Sajtárral, minek folytán gya
kori, később mindennapi vendége lett házának.

Sajtár, ki mint czipész és házmester kétsze
resen nagyra látott, megtisztelve látta szobáját e 
látogatások által, s nein titkolt, örömmel fogadá 
mindannyiszor tekintetes szerencséjét.

Az apa sejtelmével s a házmesterek éles lá
tásával, azonnal felfedezte ő a látogatások titkos 
indokát, s bár nem csekély véleménynyel volt ön
maga felől, még sem volt annyira elbizakodott, hogy 
be ne vallja magának, hogy c gyakori szerencse 

■nem annyira őt, mint Janka leányát illeti.
Janka, ki nem volt annyira hiú, vagyis inkább 

sokkal hiúbb volt hogy sem c látogatásokat magá
éinak fogadta volna, maradt, a mi volt, mindig rao- 

. soly'gó, keveset beszélő, gondtalan gyermek, ki sem 
nem pirult el sem nem jött zavarba Csóka ur nagy
ságos főnökénél betanult illedelmes kopogtatásaira.

Csóka már a természettől hallgatag, Sajtár 
bőbeszédű, Janka pedig sokat mosolygó természetet 
nyervén, a barátságos esték miket együtt töltöttek 
vidáman és gyorsan folytak le. A házban kevés lakó 
volt. és igy Sajtárnak csak ritkán kellett odahagyni 
tőkéjét, hol a világon logelégültcbb arccal végezte 
hivatását, folytonosan hányva vetve kedvenc tárgyát 
a magas politika napi kérdéseit. Csóka ki nem volt 
politikus, természetesen mindenben osztotta Sajtár 
uram nézeteit, Janka pedig egyformán megmoso
lyogta Törökország közel felbomlását, az olasz há
borút és a nagy germán faj egységi törekvéseit, 
mikről Sajtár gazda journalistikai bőbeszédűséggel 
szokott értekezni. Hetek múltak el s Csóka csak 
gyakori arcpirulásaival nyilatkozott miket azonban 
Janka leányasszony (mert a kisas ̂ onyozást Sajtár 
uram kereken kikérte magának) észre sem vett, 
vagy legalább sohanem viszonozott.

Csóka barátunk, kiről szavunkra tán elhiszi az 
olvasó, hogy életében először volt szerelmes, nem 
vette zokon e közönyt, sőt, ilyen balga az először lán
goló szív, a szokásos mosolyokban bátorító biztatást 
látott s bár százszor feltette magában, hogy ma lesz 
a napja, hogy a leánynyal beszél, csak azért nem nyi- 
lakozott érthetőbben, mert mindannyiszor bátorsága 
oda hagyta őt.

Barátai, kik előtt természetesen szive hullám
zása nem maradhatott titok, hasztalan integették és 
tanácsolgalták őt. Az óra váltig mondogatta : „Vén 
bolond, ha már egyszer megesett rajiad a szeren
csétlenség, legalább légy férfi s beszélj a leánynyal," 
s a lámpás hasztalan sohajtgatta, hogy ez az állapot 
kiállhatatlan, hogy igy vagy úgy, de végét kell sza
kítani, Csóka ellenséges bútordarabjai nem kis kár
örömére maradt, a mi volt; habozó, félénk szemér-
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metes tekintetes ur, kit őszintén beszélve, a kis Janka 
napjában tízszer is kinevetett.

így folyt'ez jó ideig, mig végre egy estén 
Sajtár gazda azon leverő újsággal kért tőle enge- 
delmet el nem fogad hatásáért, hogy a gyermek meg- 
hűtötle magát, beteg s ágyban fekve halálra szé- 
gyelné magát a tekintetes ur előtt. Sajtár ez éjsza
kán le se hunyta szemeit ijedt aggodalma miatt, de 
meg a jövőn s harmadikon is csak édes kicsi volt 
az, a mit átszundikált, mert Janka leányasszony be
tegsége nem, mint eleinte az orvosi tudományhoz 
keveset értő apa szavaira ő is elhitte : átmeneti téli 
láz, hanem valóságos tüdőgyuladás volt.

Három nap eltelte után Csóka barátunk nyug
talansága már annyira növekedett, hogy irodájában 
sem tudott megmaradni s a mi példátlan eset volt 
életében, betegség ürügye alatt főnökétől engedel- 
met kért a hazamehetésre; épen jókor érkezett 
mert a doktor ur épen akkor végezte be tize
dik receptjét, melynek elkészíttetésére a házmes
ternek már pénze nem volt, mely pedig a doktor ur 
határozott biztatása szerint kétszer -  kettő — négynél 
bizonyosabban meggyógyitandná a szegény gyer
meket.

Sajtár a barátság szabadalmánál fogva min
denekelőtt Csókára gondolt s a mit gondolt, végre 
is hajtotta.

Ha van olvasóink között szegény ember az 
elhiszi nekem, hogy Csóka barátunk életének leg
boldogtalanabb pillanatja az vala, midőn irulva pi
rulva bár, de végre is ki kelle mondania, hogy biz 
Isten hónap utója felé jár az idő, nincs neki egy fil
lérje is.
_  Még szerencse, hogy Sajtár uram kissé na- 
gyott hallott és hogy Csóka barátunk e szomorú 
szavakat kissé halk hangon ejtette ki, mert ily mó
don Csóka barátunk legjobb barátjának alkalma lön 
áldozatkészségét felajánlani, mielőtt késő lett volna.

„Elmegyek éh jó gazdám“ szólt az óra komo
lyan, ki bár eleinte ellensége is volt az egész sze
relmeskedésnek, de most midőn gazdáját szükség
ben látta, a kipróbált cselédek hűségével lépett 
elő — elmegyek én s szívesen vállalok kezességet 
érted, vagy ha kell, rabszolgának is eladatom maga
mat, csakhogy szived nagybujánkönnyithessek kissé.

Mit mondjunk többet, félóra múlva Csóka 
barátunk elévült bársony mellénye zsebében tizen
nyolc forinttal tért vissza a bújában politikát, kap
tákat és kapukulcsot elfelejtett Sajtárhoz.

Megvallom, toliam gyönge leírni azon érzel
meket, melyek u két derék férfiú arcán visszatük
röződtek. midőn a pénz átadása és átvevésekor 
egymás kezeit megszorították.

Sajtár szivére tett kézzel az ég felé emelé 
szemeit. Csóka pedig biztatólag tekintett az ágy 
felé, melyben Janka leányasszony feküdt nagy be
tegekként csak nehezen véve lélegzetet. . .

De nem volt idő a halogatásra, az aggódó apa 
a patikába küldött Csóka pedig szomorúan bár, de 
mégis némi elégültséggel ment fel szobájába. Nem

akarjuk a tisztes férfiút tán testbeli gyengeségek
kel vádolni, de mindenki átláthatja, hogy egy ilyen 
nagy feladat végezte után szüksége volt a nyuga
lomra, meguzsonnáltatta tehát lámpását és fáradtan a 
szoba egyik sötétebb szögletében búslakodó, rit
kán igénybe vett roskatag karszékbe dőlt.

A mindig nyájas lámpás enyelgő lángjai játszó 
árnyakat rajzoltak a falra, a kimerült gazda ábrán
dosán nézte őket; képszeleiében ott látta maga körül 
a kis Jankát, mint mosolyog reá tüzes fekete sze
meivel, s diadalmasan épen meg akará kérdezni 
mindig példálódzó barátját, a tapasztalt órát: „hogy 
mit szólsz ehhez öreg,“ de képzelhetni mint szi
vébe nyilalott, midőn zsebébe nyúlva, nem találta 
ott. Ah ! most más hallgatja okos ketyegését, szép 
regéit! '

Szegény Csókával a szoba kerengeni kezdett, 
háló borult szemeire, nincs nincs, legkedvesebb leg
drágább barátomtól is elszakadtam, sóhajtó is
mételve , — a lámpás és mintegy ijedten gazdája 
e szenvedéseire élénken fellobogott, lármásan per- 
czegett, mig végrre maga sem bírva a nagy fájdalom
mal , egy éles pattanással tudató, — hogy kiszen- 
vedetl. Csóka hirtelen felemelkedett helyéből — 
de már késő volt, a szoba sötét , csöndes és hall
gatag lön; csak a sánta asztal, az ellenséges ágy és 
székek vigyorogtak gúnyos kárörömmel.

Csak az Isten tudja, milyen rémes álmai 
voltak derék barátunknak, épen egy magas szikla
tetőről akarták ledobni a tengerbe, midőn az ajtón 
egv ¡óltevő kocagás megszabaditá; a -védangyal, 
Sajtár volt, ki atyai örömmel jelenté, hogy „bála 
Istennek, a gyermek már jobban van s nagyon jó 
iz.üen evett egy kis levest!“

Bár nem lehet tagadni, a nyugtalanság és kí
váncsiság erőt vett szivén, de mindamellett volt 
annyi erély a jámbor férfiúban, hogy e szerelmes
nél nem hibáztatható érzelmeket leküzdje, látogatá
sát még pár napig elhalasztó. Végre elérkezett a 
nevezetes vasárnap ; Csóka ur talpig fekete ünnepi 
ruhában, keményített ing gallérral, és mindenek 
felett mosolygó nyájas orcával bekopogtatott ama 
szobába, hol szivének felüdült királynéja egy karos 
székben mosolygott. A háziúr a legőszintébb öröm
mel a legnagyobb tisztelettel fogadó, mindamellett 
valami balsejtelemtől ösztönöztetve, érdemes bará
tunk nem kis zavarba jött, látván a tőke előtt egy 
szép barna kikent bajszú, nálánál nem kevésbbé 
ünnepi attilába öltözött ifjút. „Varga József segé
dem ! mutató be egy valódi céhbeli mesterhez 
illő önérzet és méltósággal Sajtár ur. A tekintetes 
ur cim soha sem esett jobban Csókának, mint ez 
estén a kaczkiás segéd ur előtt, kit maga sem 
tudta miért, de már első látásra kezdett nem sze
retni.

A társalgás nagyon rövid volt, s bár Sajtár 
ur uj segédje nem kis bámulására többször bele
fogott a magas politikába, Csóka János tekintetes 
urat nem lehetett maradásra birni; szüksége volt, 
hogy ez uj házi tag megjelentén csendes szobájá

ban elmélkedhessek, Kalapját véve „csendes jó éj
szakát után távozott, a mester és segédje illedel
mesen egész az ajtóig kikisérték, csak Janka ma
radt ülve székében s elégnek tartotta egy mosuly- 
lyal kisért alásszolgájával búcsúzni el a tekinte
tes űrtől. -  Máskor elég is volt, hajh, de rnosl! 
Vargha József a tatai nemes céhmesler fia, (e kö
rülmény még jobban ellene láziiá a jámbor Csókát) 
csakhamar a ház kedvencze lön. Sajtár, kit, miután 
atyjának iskolalársa volt, „uram bátyámnak“ szólított, 
nagy jövőt jósolt c jámbor magaviseletü fiatal em
bernek, s idősb Varga ur iránt igen lekötelezve ér
ző magát, hogy fiát tanulmányai befejezésére sze
rény házába küldő. Nem egyszer megesett az is, 
hogy Csókának fájdalmas szivvel kelle hallgatnia, 
mint szólítja a gyűlölt ifjút Janka leányasszony „édes 
Józsefnek.“

A dolgok ilyetén állása melleit nem lehetett 
sokáig habozni. Csóka János tehát egy napon azon 
komoly elhatározottsággal ment az irodába : „hogy 
elég lesz már az epekedésből, megkéri a leányt.“

De Isten máskép rendelő.
Az est megérkezett és véle Csóka barátunk 

is. A kapuban ki volt; kivel először találkozók ?
Ki lett volna más ? maga Sajtár! Nyájasan fo- 

gadá, elébe állott, s mint rendesen szokta, midőn va
lami nagyot akart mondani, mosolyogva tipegett ide 
s tova :

„Minek kerülgessem tekintetes uram, szólalt 
meg végre, hisz házunknak mindig jó barátja volt. 
— Janka leányom jegyet váltott Varga Józseffel, kit 
szintéit ismerni tetszik.

Vakmerő és háladatlan kísérlet volna e hir ha
tását ecsetelni. A jámbor ember annyit mondott 
csupán, hogy legyenek boldogok s azután az e rej
télyes viseletén álmélkodó Sajtárt gyorsan elhagyva 
felsietett kisded szobájába.

Olyan nehéz volt a szive, szemei elhomályo
sultak a könyöktől, s a nevető irigy bútorokhoz 
bűnbánókig monda „Igazatok van, nevessetek k i!

Hű barátja az óra idegen kezek között, a 
lámpás betegen, szerelmében ily gúnyosan csalódva, 
csodálhatni-e, ha egy perczig sem akart többé szo
morúsága, fájdalmas emlékei helyén maradni s a 
nagyságos ur nem kis meglepetésére felmondván 
az irodában, — elhagyni készült nemcsak a „kis- 
pipa" útezát, hanem általában a testvér fővárost.

Szegényebb szerencsétlenebb volt mint va
laha !

A jó-sors végre módot nyújtott óhajtása tel
jesülésére; hogy mikép ? megtudja az olvasó a máso
dik fejezetben. *)

*) Mutatványul közöltük e fejezetet munkában levő 
regényünkből, melyet e lapokban szándékoztunk ugyan 
egészen közölni, de melyet, minthogy több számra nyúló 
közleményeket jövőben adni nem szándékozunk, kényte
lenek vagyunk megszakítani. „A v i s s z a t é r t  f e c s >  
k e“ különben még ez év folytán önállólag megjelenik.

S z e r k.

Vegyes rovatok
/

Nemzeti muzeuvi.
— Említettük volt, hogy derék hazánkfia Xantus 

János, kinek arczképe lapunkban közelebbről megjele- 
nend, mily nagyszerű gyűjteményt ajándékozott a mú
zeumnak — ez ajándékok elhelyezésére most uj szekré
nyeket kell készíttetni, lévén a mi múzeumunknál még 
a szekrényekben is nagy hiány!

— A múzeumi sétány fentartási költségeit a nagy 
teremben tartott hangversenyek fedezik, az idén azon
ban csak 100 forint jött be — szükségeltetik pedig éven- 
kint legalább 600 frt, ajánlandó tehát hogy az illetők a 
lapok azon figyelmeztetéseit,miszerint uj hangversenyek 
rendezessenek — figyelembe vegyék. Eléggé disztele- 
nitik a sétányt, a fájdalom, roszul sikerült szobrok, még 
más tekintetben is disztelenkedjék ?

Hát a régen várt vas rácsozat ugyan mikor ké
szül el!? Valóban mindig pirulnunk kell midőn idegen lá
togatókat látunk — mosolyogni.

Kisfaludy-tál'saság.
— E hasznos irodalmi társulat február 6-án tart

ja első nyilvános n a g y  g y ű l é s é t .  Könyvilletmé
nyei közöl január 1-jén küldte szét a jeles ,,Bede 
Ádám“ czimit regény 2-ik kötetét.

Iskola és egyház.
— A pesti magyar királyi egyetemnél e téli fél 

évnél 1543 hallgató van beírva. Ezek közűi theologus 
70, jogász 810, orvosnövendék 315, sebésztanuló 168, 
szülésznő 54, bölcsész 31, gyógyszerész 95. Vallásukra 
nézve: 588 r. kath., 21 g. kath.. SO g. n. e. 157 ágostai, 
217 reform., 6 unitárius, 234 izraelita.

— A m. helytartótanács a zentai főelemi tanoda
4-ik osztályú tanítójává G y ő r f f y Iván eddigi erzsé- 
bet-városi főelemi tanitót, s ugyan e tanodánál rajzta- 
nodai állomásra B e 11 é r Péter eddigi szegedi rajzta- 
nodai segédet nevezte ki.

— Az esztergami al-reáltanoda igazgató taná
rául Z aj i e s e k  János áldozár és képezdei tanár ne
veztetett ki.

Egyleti tudósítások.

— Budavárosa legközelebb egy jótékony intézet
tel szaporodik, nemsokára megkezdik a Víziváros oskola- 
utczájában az árva-ház építését.

— Lúgoson „magyar olvasó egylet“ alakult.
— A budapesti láuczhidtársulat gr. Károlyi György 

elnöklete alatt dec. 21-én tartá meg nagygyűlését.
— Az első magyar általános biztositó társaság 

szép pártfogoltatásnak örvend; ez évben már 500,000 
ft. tőke iránti biztosítás van bejelentve és tárgyalás 
dl&tt.

— A Szt.-László-tár&ulat egri osztálya deczem- 
ber 29-én tartá meg alakitó nagy gyűlését, mely al
kalommal Berger J. prépost és kanonok ur ö nga el
nökölt. A beirott tagok száma 400.

— A budapesti hajósegylet folyó hó 8-án gróf 
W a 1 d s t e i n János elnöklete alatt közgyűlést tartott.

— Az orsz. kertészeti társaság f. h. 7-én tartá 
meg nagy gyűlését, elhatározván , hogy működési kö
réből minden nyerészkedő üzérkedést kizár.

—Debreczen városában z e n e d e  alakul. 82 ala
pitó 1200 frtot irt alá, egyleti tagokul 140 en íratták be 
magukat, az évi dij 6 frt.

— A helybeli izr. magyar egylet magyar nyel ■ 
ven tartott felolvasásai igen látogatottak. A bemenet 
díjnélküli és minden tiszteséges embernek szabad.
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— A győri kör január 1-én tartá meg évi köz
gyűlését.

— Az első magyar utazási-társaság alapszabá
lyai a m. k. helytartó tanács által megerősittették

— (Felhívás). Az Írói segélyegylet igazgatói vá
lasztmányának intézkedése folytán — a helybeli la
pok t. ez. szerkesztői és mindazon helybeli egyének, 
kik az irói-segélyegylet számára aláírókat gyűjtöttek 
— tisztelettel felkéretnek, hogy az aláírási iveket és 
ez ideig hozzájuk e czélra befolyt összegeket f. hé 10- 
éig alulirthoz beküldeni szíveskedjenek. A vidéki la
pok szerkesztői és vidéki egyesek pedig arra kéret
nek, hogy a fennebbi czélra tett intézkedések ered
ményéről ezen hó végéig értesítést nyújtani ne ter
heltessenek. S z a t l i m á r y  Lajos,

Az irói segélyegylet id. pénztárnoka.
(Üllői-ut köztelek.)

— Egy magyar gazdákra nézve igen hasznos 
társulat van alakulóban s e z a z  á l l a t b i z t o s í t á s i  
(még pedig részvényes) társulat. Eddigi tagjai lennének : 
gr. Károlyi György, gr. Szapári Antal, Lónyai Gábor, 
Lónyai Menyhért, Cséry Lajos, Morócz István, dr. Sza
bó Alajos, Érkövy Adolf, Galgóezi Károly.

— A freibergi bányászati egyletnek jan. 2-án tar
tott gyűlésében a jeles tudós C o tt  a több rajzot muta
tott be magyar- és erdélyországi liegyhelységekböl. E 
rajzokat J ó s s á  ezredes készité, s önállókig is kia- 
dandja. ...........................................

— Az erdélyi gazd. egylet titkára jelenti hogy a 
géphozató szakosztály, mely mint géphozató társulat 
gazdasági gépek hozatala s megismertetése végett ala
kult volt, miután ideje az elmúlt 1861-ik évben kitelt, 
megmaradt gépeit elárvereztetni határozta. Az árverezést 
fogja tartani folyó hó 16-kén délután 3 órakor a városi 
redoute-épület udvarán. Elárverezendi: 1 Philadelphiai 
kaszáló-gép; ára volt 3000 ft 2. Egy londoni vas váltó - 
eke; ára volt 100 ft. 3. Egy eredeti angol Howard 
vaseke, a mely egyszersmind kapáló, töltögető és fúró 
ekéül is használható; ára volt 196 fr.; G Howard-eke, fa 
gerendélylyel; ára volt 56 fr.; 5. Egy váltó-eke Lipcsé
ből; ára volt 40 ft.; 6. Ramsomcs és Simstöli száraz 
malom járművel, felállítva Rajka Péter ur udvarán ; ára 
volt 1600 ft. Kolozsvárt, jun. 7-kén 1862. A szak
osztály meghagyásából.

Nagy János m. k, 
egyleti titkár.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— A magyar zenekedvelő közönségnél egy eddig 

nagyon érzett hiány rövid időn pótolva leend. Nem kell 
tnajd ezentúl külföldi nagyobbára német, fejzavaró 
munkákkal bajlódni, mert zeneirodalmunkban is kitii- 
nőleg ismert t. munkatársunk B a r t a 1 u s István gond 
és tanulmánnyal irt z o n g o r a  i s k o l á j a  nemsokára 
nap világot lat. ítélve abból mennyire elterjedt hangszer 
a z o n g o r a  hazánkban, hiszszük, hogy ezen e nemben 
első magyar műnek nagy kelete leend.

— A termékeny Szigligeti több uj szinművet irt. 
És pedig a nemz. színház számára, egy Thurzó Imre 
történetét tárgyazó vígjátékot, melyben a lieidelbergi 
diákok is szerepelnek. Továbbá a budai népszínháznak: 
,A nagyidai czigányok“ és „Háromszéki leányok“ czi- 
mü népszínműveket. Utóbbi Jókay hasonczimü beszélye 
után Íratott.

— Nem tehetjük, hogy jó iránya es kivált újab
ban változatos tartalmánál fogva olvasóink figyelmébe 
ne ajánljuk a „ D i v a t c s a r n o k “ czimü szépirodal
mi hetilapot; régi lap, melyet előbbi kiadói Werfer stb. 
bukása daczára is derék szerkesztője, csakhogy a kö
zönség rövidséget ne szenvedjen, noha saját erszényé
re, folyvást fentartott. Valóban az ilyen áldozatkészség 
kivált nálunk elismerést érdemel. Előfizetési ára : egesz 
évre 10 ft, félévre 5 ft, negyedévre 2 ft 50 kr.

— Művész hazánkfia R e m é n y i  Ede Becsbe 
utazott hangversenyezni, s ott a körülményekhez képest 
elég jó sükerrel már fel is lépett.

H o 11 ó s y Kornélia, fájdalom, april elejével 
csakugyan lelép a színpadról, mint mondják, utódja a 
külföldi diadalairól ismeretes B o g y a  R ó z a  lenne.

— Flóra lapjának („Virágcsokor“) megjelenése 
april hóig elnapoltatott, februárban mindazonáltal mu
tatványszám fog szétküldetni.

— Dr. S c h u s e 1 k a Ferencz uj évtől kezdve 
politikai lapot ad ki.

— Az „Erdészeti lapok“ szerkesztői, az „Erdé
szeti műszótár“ érdekében felhívást intéznek mind
azokhoz kik talán e műhöz (csak pár szóval is) járul
hatnának, hogy ebbeli küldeményeiket mielőbb hozzájuk 
intézni szíveskedjenek.

— Egy humoristikus lappal ismét kevesebb: 
„Tatár Péter“ előfizetők hiányában megszűnt.

— Mindenesetre jó gondolat, hogy a londoni vi
lágkiállításra a szegedi tanyaiskolák alaprajzait is be
küldik.

— H a r a i Viktortól, kinek neve az irodalom
ban már ismeretes a budai népszínházban közelebb „Szé
kely támad, székely bánja“ czimü színmű kerül színre. 
Nagy buzgalom és szorgalommal lévén Írva, hiszszük, 
hogy sikert arat.

— Mit az illető szaklapok tenni elmulasztottak mi, 
mint encyclopaedicus lap sietünk jóvá tenni. Nem lehet 
emlitetlenül hagyni dr. L i n z b a u e r  Ferencz kedvelt 
egyetemi tanár és orvoskari jegyző ép annyi szorgalom 
mint bő ismerettel szerkesztett magyarhoni egészségügyi 
cod ex-ét. A Lét erős kötetnyi műben az olvasó igen 
érdekes adatokat, krónikái kivonatokat stb. talál. Főleg 
orvos és jogtudósainkra nézve érdekes. Ugyané szor
galmas tanártól jelent meg a magyarhoni összes orvosok

sebészek stb. statistikúja. Általában tanári működésén 
kívül e téreni szorgalmas munlcálódása elismerést ér
demel.

— A „S—ny“ Írja: H o 11 ó s y L.-né. jeles, első 
énekesnőnkről ismét más versio kering. Azt állítják, 
hogy a művésznő még egy évig tagja maradna szín
házunknak, — mihez az „on dit“ még azt csatolja, hogy 
előbbi határozatának e megmásitása szerződésének lé
nyeges változtatásával állana összeköttetésben. Na
gyobb dij ? az nem lehet; hosszabb szabadság-idő ? talán 
a nyári évszakban három vagy négy hó, ezt meglehetne 
adni; természetesen ugyAhogy a színház magát ez eset
ben a kedvencz énekesnő mellett vagy egy kitűnő másod
énekesnőről , vagy egy jeles vendégmüvésznőről biz
tosítaná.

Törvénykezési hírek.
— Dosios, ki a görög királyné ellen meréuyt kísér

lett meg és ezért halálra Ítéltetett, fólebbezvén ügyét, 
ezt a semmisítő törvényszék még egyszer az esküdtszék 
elé utasította. Rajongó ifjú, talán meghagyják életét!

— Az izraelita jogvégzettek azonfolyamodványára, 
hogy ügyvédi működésűk megengedtessék, a m. kir. 
tábla tagadólag válaszolt, miután ez még a fenálló tör
vényekkel ellenkezik. E tekintetben az országgyűlés bi
zonyára részükre határozott volna, ha intézkedni al
kalma leendett. „A türelem rózsát terem 1“

Közlekedés.
— A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal ér

dekében I v á n k a  I m r e  a „Pesti Naplóban“ mele
gen irtczikket közöl. E czikkből megtudjuk, hogy az en
gedély e vonalra már megvan ugyan, de a szükséges 
Pénzerő még mindig hiányzik, valamint azt is, hogy a 
kormány hajlandóbbnak látszok az arad-szeben-vaska- 
pui — mint eme vonalt pártfogolni, bárha ez országos, 
de különösen nemzetiségi érdekből ránk magyarokra 
nézve sokkal előnyösebb és hasznosabb. Arra hivja fel 
tehát czikkiró a nemzetet, hogy mivel az állam mostani 
zavart pónzviszoiiyaiban különben sem építhet vasutakat, 
egyes honpolgárok buzgalmának kell azt felépitui, más
ként e fontos fővonalok ismét valamely cosmopolita társa
ság kezébe kerülvén, ez nem az ország érdekét, de azt 
tartandjn szeme előtt, miként és hol fog az legrövidebb 
idő alatt minél többet jövedelmezni, és akkor vasutját 
minél előbb a gazdag Duna völgyére vezetendi le és ak
kor a természet áldásaiban oly gazdag, de pénzben oly 
szegény Erdély ismét elmarad.

Pénzt kell tehát mindenek előtt teremtenünk, 
még pedig úgy, hogy a részvények minél, előbb elkeljenek 
és minél több maradjon az országnak. A kinek lehet, 
vegyen 100—50—10 részvényt, a ki nem vehet legalább 
egyet, vegyünk ketteu, öten, tizen egy részvényt, alakít
sunk a nagyobb községekben társulatokat, melyek együtt 
vegyenek részvényeket — és a mellett hogy hasznosan 
ruháztuk be pénzünket, hazánk iránti kötelességünket is 
teljesítettük. Lelkes kereskedőinknek ismét nyilik alka
lom hazafiuságukat kimutatni. A legtöbb készpénz az 
ő kezükben vau,annak egyes elcély része ha az első épité- 
tésl években nem is kamatozik, a vasút megnyitása után 
annál dusabban fog jövedelmezni óhajtjuk, hogy e me
leg szózat ne hangozzék el a pusztában.

—A polgári és katonai S z i s z e k  közötti hid elké
szült, mi a sziszekieknek nem kis örömére szolgál. A 
hidat egy lelkes zágrábi nagykereskedő P o n g r á t z  
G u i d ó épitteté fel. A hid története következő : 
Pongrátz két sziszeid nagykereskedővel 10,000 forintban 
fogadott s ez összeg kifizetésére kötelezé magát, lia a 
hid jan. 1-ig el nem készül. A két kereskedő ennek 
ellenében 1000 forintot tett le. A hid csakugyan elké
szült s Pongrátz a megnyert fogadási összeget. Sziszek 
szegényeinek ajándékozá, saját költségén pedig ezenkí
vül a hid felépülésének megünneplésére fényes tánezvi- 
galmat rendezett. Mit nem tehet egy lelkes kereskedő !

— Fővárosunk szomszédságában legközelebb há
rom vasút építtetik. Budáról a Zugligetbe, a budai indó- 
háztól a Dunáig és Pestről Rákos-Palotára.

— A vállalkozó L u c z e n b a c h e r  testvérek 
uj gőzöst építtetnek, mely jövő tavaszon Pest és Pozsony 
közt fog közlekedni.

— Az utazók kedvéért megemlítjük, hogy ez év 
elején a Nagyvárad és Szeben közt járó Biasiniféle 
gyorskocsik újonnan felszereltetvén az ilyen utazó ko
csikban fellelhető legnagyobb kényelemmel látvák el.

Gazdasági, ipar és kej'eskedelmi moz
galmak.

— Kecskeméten kereskedők és iparosokból ipar
egyesület alakult, melynek czélja az ipartökélyesités, s 
az iparműkiállitás rendelése, mely 1862. julius hónap 
1-én fog rendeztetni Kecskeméten.

Az egyesület csatlakozásra hivja föl a honi 
iparosok és kereskedőket, mondván: „Egyesüljünk és 
tegyünk; egyenként gyengék vagyunk, egyesülve mint a 
csomóba kötött vessző erősek leszünk! “ — Az egylet 
első szükségnek látja, egy pénztár megalapítását, hogy

igy az iparosok a pénztőzsérek uzsoráitól mentek legye
nek, erre nézve kétségldvül legjobb mód az önként e s 
adományozás. Semmi kétség, hogy derék iparosaink ez 
eszmét fellcarolandják.

— A hazai ipar mezején ismét egy jelentékeny 
vállalat van keletkezőben, ugyanis a Mátra hegységben 
eddig csak kisebb erőkkel működött bányász-társulat 
„Mátrai bánya-egyesület“ név alatt akarja a bánya
művelést nagyobb mérvben folytatni. Sikert a nemes 
czélnak.

— Egri hazánkfia F i s c li e r oly gépet fedezett 
fel, mely 24,000 lóevővel bir, különböző czélokra hasz
nálható, s alkalmazásához csak 6 ember működése szük
ségeltetik.

— Szerény dolog, de mégis megemlítjük kolozs
vári polgár Popini Nándor ur uj találmányi! folttisztitó 
vizét, mely mindenféle szövetből a pecsétet kiveszi, a 
nélkül, hogy az eredeti szövet színéből vesztene.

— Tudva levő dolog, mily kiegészítő részét képzi 
az élelemnek testvér hazánk Erdélyben a k u k o r i -  
c z a ;  az idei termés roszul ütött ki s igy csak dicsé
rendő abrassói kereskedelmi kamra azon eljárása, hogy 
nevezett czikket mindenünnen siet az országba behozatni.

— Uj évtől kezdve a beszterczei, szászvárosi, deé- 
zsi, dévai, k.-fehérvári és szamos-ujvári íávirdahivatalok 
ünnepnapokon reggel 9—12, délután 2—7 óráig nyitvák. 
Vasárnap ellenben csak reggel 8 —9-ig, délután 2—5-ig.

— Ménes és Gyorok vidékén külföldi borkereske
dők hazánk terméseiből tetemes bevásárlásokat tettek.

— A lapok k r i s t á l y  p a l o t á n a k  nevezik 
pedig csak egyszerűen kertészeti kiállítási épület lesz, 
melyet egy a muzeurn igazgatójánál tartott ülésben a 
múzeumi parkban rövid időn felállittatui hátároztak.

— A várhatóság a rákospataki „ördögmalom“ 
tulajdonosának engedélyt adott egy g ő z m a l o m  épit- 
hetésére.

— A mulatni szeretők, különösen pedig a sör
barátok kedves hírül veendik , hogy Tüköry ur híres 
„sörcsarnokát“ újonnan átépitteté, s pár ezer vendéget 
magába fogadó óriási étteremmel látta el.

— A londoni világkiállítás ügyében kinevezett 
országos bizottmány, beadta részletes kimutatását a 
tárlatba küldendő műdaraboknak. A nevezetesebbek 
ezek közöl; Eszményi tájkép.“ Markótól a muzeum 
tulajdona. Deák Ferencz arczképe Györgyitől,, s fest
mények Lotz Than és Székelytől. Gerster Frey és 
Ilenszlmanu az akadémia palotájára benyújtott tervei
ket jelenték be. Markó festményeiből Becs is küld né
hányat Londonba. Gaster jeles bécsi szobrász pedig 
Markó márvány-, és Széchenyi István érczmellszobrát 
küldi oda.

— A s z e g e d i  takarék pénztár csődöt hirdetett 
az ott felállítandó takarék-pénztári épületre nézve. Ha
táridőül e hó 10-ikc lévén kitűzve, addig 9 terv kül
detett be de mint a Sz. H. jelenti, a még f. hó 24-én 
tán beérkezendő tervek is tekintetbe vétetnek. *'

Egészségügy.
— Jenában a sárga-láz oly mértékben dühöng, 

hogy 100 beteg közűi rendesen 75 lesz áldozatja. Erre 
nézve a gyógyegyetemekhez felszólitások történtek or
vosok küldése végett. A magyar kir. egyetemből dr. B a- 
1 o g h Kálmán jeles fiatal orvos vállalkozott az elme
netelre.

— Dr. Siklósi vizgyógyintézetében, a vizen kívül, 
ezentúl az anyira magasztalt Schrothféle borgyógymódot 
is alkalmazandja.

— Szebenben alakosokra nézve igen veszélyes eb
düh ütött ki, még eddig semmi baj nem történt, s a kellő 
elővigyázati intézkedések — igen helyesen — már meg
tétettek.

— A pesti kir. magyar egyetemen fürdészeti tan
szék fog felállittatni; tanárul a derék Peti Zsigmond tr. 
van kiszemelve, s engedve a közóhajtásnak hiszszük, 
hogy meg is választják.

Személyi hírek.
— D e á k  Ferencznél uj év napján a Pesten 

mulató képviselők tisztelgettek.
— D e á k  F e r e n c i n e k  a budai leánynö- 

velde nővöndékei karácsonfát készitettctjmelyhez min- 
denikök egy-egy kézi munkával járult. Deák a leánykák
nak viszont saját faragványaiból ajándékozott, melyek 
készítésében igen jártas.

— Gr. S z é c h e n y i  Ödön a fővárosba érkezett 
és a telet itt töltendi.

— A lelkes és irodalmi téren is ismeretes gróf 
B a t t h y á n y  A r t h u r n é  súlyos beteg.

— D u n 1 o p angol követségi titkár, ki huzamo
sabb ideig fővárosunkban tartózkodott volt, a konstanti
nápolyi angol követség első konzulévá neveztetett ki.

— A. budapesti rendőrigazgatóság vezetője W o- 
r a w k a József ur rendőri tanácsos, dijelengedés mel
lett, kormánytanácsossá kineveztetett.

— C a s s i a n M. ur a dunagőzhajózás üzleti
gazgatójává kineveztetett.

— A vitéz tábornok Perczel Mór, nemkülönben 
liarczias testvére Perczel Miklós ezredével az Ohio és 
Missisippi összefolyásánál állomásoz. A vidék nagyon 
egészségtelen, ezredének majdnem fele megbetegedett. 
Csatája még nem volt.

— B. P o d m a n i c z k y  Frigyes az elmúlt or
szággyűlés harmadelnöke Brüsselbe utazott b. Józsika 
Miklós látogatására.
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— Újólag nehány külföldön időző hazánkfia ki
tüntetéséről tndasitanak. — Olaszország királya Mo- 
gyoródy alezredes és Scheiter őrnagy hazánkfiait a 
saeoyi keresztrenddel és lovagi czimmel ruházta fel. 
A savoyi keresztrend csakis csatatéren szerezhotö meg, 
s elnyerésével nemesi rang és 400 fr. évdij jár. Idegen
nek igen riktán adják, s hogy említett hazánkfiai mégis 
elnyerték, bizonyítja, hogy nem mindennapi érdemeket 
szerezhettek.

házasságok.
— Erdélyben báró B o r n e m i s s z a  Károly

múlt hó 7-én tartá jegyváltását gr. M i k e s E t e 1 le a 
kisasszonynyal. .

— M. Vásárhelyt A l s ó - C s e r n á t o n i  D o 
m o k o s  Antal f. hó 14-én tartja meg esküvőjét, a kel- 
leindus S e b e s t y é n  M a r i  kisasszonnyal.

— B e t e 1 h e i m S a mu ,  az aradi vállalkozó 
kiadó-könyvárus, e hóban vezeté oltárhoz S z e g e d e n  
E i s e n s t á d t e r  E m m a  kisasszonyt.

Halálozások.
— A magyar journalistika egy nagy tehetséget 

veszett el. V i d a Károly az egykori „Magyar Futár“ 
„Figyelmező“ „Budapesti Hírlap“ szerkesztője, s szá
mos nagytudományu, kitűnő publicistái tehetségre mu
tató mű szerzője f. h. 4-én Nagy-Váradon, hová csak 
nem régen költözött elhunyt.

— N o s z i c z i  T h u r z ó  M i h á l y  Trencsén- 
megyének volt alkotmányos főügyésze, f. hó 1 én 53 éves 
korában elhalálozott.

— A pesti hengermalom teremtője s a budai 
alagútnak is egyik fő előmozdítója F e h r Vilmos dec. 
28-án Zührichben meghalt.

— A l b e r t  herczeg az angol királyné férje, dec. 
10-én elhunyt.

— K a p d e b o R o z a  Vertán Endre az elmúlt 
országgyűlésen biharmegyei képviselő szeretett neje, a 
derék honleány és jó anya, deczember 23-án élte 34-ik 
évében hirtelen elhalálozott

K o s s u t h  Z o l n e n s i s  An n a ,  kinek férje 
K o s s u t h  L aj o s s a 1 egy ágból származott, Kos
suth nevű helységben nov. 29-én hunyt el, vagyonának' 
felét Kossuth Lajos fiainak hagyományozván.

— A n t a l  J á n o s  ügyvéd, volt országgyűlési 
képviselő, Baranyamegye bizottmányi tagja, f. é.jan. 
7-én Pécsett elhalálozott.

— B e z e r é d y  I g n á c z  udvari tanácsos élte 
79. évében Kis-Görbőn Zalában elhunyt. A boldogult 
több éven át Györmegye első alispánja s orsz.ággyülcsi 
követ volt.

Hazafias áldozatok.
— A pesti jótékony nőegylethez hazánk leányai 

az idén is tetemes nagyobbára önkészitette ajándé
kokkal járultak.

— A szegedi takarékpénztár az akadémia palo
tájára 50 irtot ajánlott meg.

— A Markó képtár megvételére a nemzeti mú
zeum számára, újabban b. Vay. Miklós volt fő, ésSző- 
gyény László volt alkanczellár urak 29—29 forintot 
b. Podmaniczky Annin 10—10 forintot küldöttek be.

— Az illetők szellemi emelkedettségéről nem 
csekély tanúságot tesz : hogy a holdmező-vásárhelyi 
kaszinó 400pfrtot szavazott meg könyvekre.

— A Szt.-István kőszénbánya igazgatói egy neui 
kevésbbé értékes mint becses újévi ajándékkal lepték 
meg a nőegyletet és ez kitűnő jóságu 50 mázsa kőszén.

— Bibornok herczegprimás ő eminencziája üd
vös és jótékony tetteit egy gyei ismét növelé: Sz. Ist
ván jobb keze számára uj ereklyét készíttet. A szek
rény Lippert épitész terve szerint készül, s csak a 
hozzá szükséges ezüst mennyisége is SO fontra megy.

— Kalocsai érsek K u n s z t József ő excellent. 
44 ezer forintnyi alapítványt tett le 9 szegény plébá
nia dotatiojára.

— S z a b ó  K á r o 1 y titkár jelenti az 1861 évi 
decemberben az erdélyi muzeum részére beküldött jóté
kony adományokat:

I. K ö n y v e k  és k é z i r a t o k :  Özv. gróf 
Bethlen Jánosnétól XVII. és XVIII, századi eredeti 
okiratok. 185 darab. — Báró Radák Istvánná, szül. gróf 
Rhedey Klárától 6 darab eredeti levél a Horavilágról. — 
A bécsi cs. kir. Geolog. Reichsanstalttól az általa ki
adott évkönyvek és értekezések, 35 köt. — Drottleff 
Domokostól 39 köt. könyv. — Veszély Károlyiéi Gyula- 
fehérvári füzetek. Kolozsvár 1761. 1 köt. — Gámán 
Zsigmondiéi, A lelánczolt Prométheusz, ford. Zilahi 
Karoly, Pest, 1861. 1 köt. — Sckopper Györgytől. 
Emlékbeszéd Márkfi Samu ihlett. Buda, 1861. 1 köt. — 
Gyulai Páltól, Balleydier. Histoire de la guerre de Hon- 
gric. Bruxelles, 1853. 1 köt. — Horváth Piustól, A ma
gyar kegyes tanitórend évkönyve. Pest, 1861- 1 köt. — 
Albert János tordai unitar lelkésztől 2 eredeti levél a 
XVII. századból. — Szabó Károlytól Kczai Simon kró
nikájának forditása. Pest, 1862. 1 köt.

II. É r m e k :  Zeyk Sándortól egy Közön arany. 
— Fiuna Istvántól 7 római, 11 középkori ezüst, 1 római 
s egy török réz érem.

III. K é p e k -  Báró Radák Istvánnétol Zrínyi 
Péter, Nádasdy Ferencz életnagyságu mellképei, a le- 
fejeztetésöket ábrázoló jelenetekkel együtt (9 láb hosszú, 
3'/j láb széles, egykorú olajfestvény). — Özv. Burián 
Pálnétól néhai férje aquarell-arczképe,

Természeti tünemények.
— A V e z ú v  lassankint lecsöndesedik. E bor

zasztó természeti jelenségnek kis áldása is volt, mert 
Tőrre dél Greco közelében 30 foknyi meleg ásványvizet 
tartalmazó forrás bugyog fel. Egyszersmind arról is 
tudósitanak, hogy azon hegylánczolatokban, mélyek 
C h i l i t  környezik, uj v u 1 k á n támadt. Ez a Certo 
de Cliillauban van, kis síkságon, melyet ö r ö k  h ó  f öd,  
a várostól mértfolduyire, a chillani fürdők közelében.

— Újabb felfedezés szerint csakugyan léteznék 
óriás polyp. Egy franczia hajó Tueriffától 40 mértföld- 
nyire látta meg. Több golyót lőttek belé, szigonyokat 
vetettek reá s utoljára megkötözték. Testének azonban 
csak megkötözött részét vonszolhaták a hajóra , mert 2 
részre szakadt s egyik a tűz alá bukott. A golyók által 
lett sebekből pézsma, szagú vér ömlött ki. Az állat vö
röses szinti s 18 lábnyi nagyságú.

Nemzeti színház.
Nem emlékszünk időre, hogy e nemzeti intézet 

egy vagy más tekintetben zavarban nem lett volna. Hogy 
most úgy van, nem csudáljuk, mindent megmagyaráz egy 
erélyes igazgató hiánya. Újabban az operánál állottak 
elé zűrzavarok ; a legjobb tagok elhagyással fenyegetik 
az intézetet. Hollósy Cornélia visszalép, Bignio elmegy, 
Markovits Ilka eltávozásáról is beszélnek. Lesz e egy
hamar, ki mindezeket pótolja, még megoldatlan kérdés ?

A hirdetett „tett erélyes fellépéseknek“ „intézke
déseknek“ elég okunk van már nem hinni.

A népszínműi téren oly kedvelt, s az operettekben 
is sikerrel működő B o g n á r  V i l m a  szintén el
távozni készül, haliogy méltányos igényeinek eleget nem 
tesz az igazgatóság. Vonakodnak neki megadni azon 
népszinműéuekesnői dijat, melyet egy ilynemű színésznő 
az ezelőtti években is mindig megkapott; természetesen 
akkor a ballerinákuak nem lehetne annyira kedvezni!

A játékrendben is nagyon csekély a változatosság; 
a magasabb dráma egészen száműzetett azon háznál, 
mely tnlajdonképen számára épült. Örülünk, ha egy-egy 
jobb vígjátékkal olthatjuk dráma utáni szomjunkat. Eb
ben még olykor-olykor van részünk, s meg kell adnunk 
szinészeinknek hogy e téren sok ügyességet fejtenek ki. 
Átalábau a vígjátékok a nemzeti színpad legsikerültebb 
előadásai közé tartoznak, s ha színészeink egy része az 
aesthetica körén túlcsapó túlzásoktól elszoknék, s a kar
zat tapsaiért az egyszerűséget és természetességet oly 
igen gyakran föl nem áldozná, a nemzeti színház e nem
ben Európa bármely színpadával kiállaná a versenyt. 
„Az utolsó levél“ a közelebbi napok ujlonsága (s fájda
lom, ez is íördit^sj-pár tele házat gyűjtött s ügyes szöve
vényeivel valóban mind végig feszült érdekeltségben tar
ja a darabot először látó nézőt. E darabban különösen 
lei kell emelnünk Szerdahelyi (a fordító) és Prielle Kor
nélia eleven, ügyes s Ízletes játékát.

Budai népszínház.
Az előadott uj darabok között legnagyobb érdek

kel „ E 1 s ő I s t v á n k i r á 1 y“ birt. Színpadi ismeret 
és nagy szorgalommal irt mű, mely elöadatva még több
ször fog szép közönséget egybegyiijteni, — hihetőleg a 
nemzeti szinházban is színre kerül, a mikorra is a bő
vebb ismertetést fentartjuk magunknak.

Az érdekesebb újdonságok közé tartozik még a 
jan. 6-kán előadott „ N a g y i d a i  e z i g ú n y o k “ czi- 
mü népszínmű Szigligetitől. Valahányszor e nagy tehet
ségű és termékeny Írónktól kerül valami színre, azon 
meggyőződéssel megyünk színházba, hogy egy vagy 
más tekintetben találunk valami érdekeset, mulattatót. 
És ritkán csalódunk. így a mai különben minden maga
sabb igény nélküli műben, a czígányéletből nehány jól 
talált kerek genre-kép van, melynek kivitelében a mű
ködött színészeket sem kevés dicséret illeti. — Figyel
meztetjük a közönséget az igazgató által kiadott uj 
bérlethirdetményre, mert valóban szégyen leuue, ha 
Budán a magyar színészet nem tarthatná fen magát. 
Molnár ur társulata még most gyönge és hiányos ugyan, 
s igazgatói eljárása ellen is tehetnénk sok kifogást, de 
hisz ez uj ház homlokán ez áll vagy legalább fog állani: 
„Hazaliság a nemzetiségnek!“

Megjelent uj könyvek.
(Eugel és Mandello kiadásában).

„N é p i s m e“ az ifjúság számára irta az ügyes 
tollú Almásy Tihamér, a kiállítás igen díszes, a 327 
lapból álló kötet öt kőnyomata képet tartalmaz.

» R e g é k “ Grimm után. A mythologiából vett 
regék az ifjabb nemzedéknek kétségkívül kedves és ta
nulságos olvasmány. A csinos kiállítású művet 12 kép 
disziti.

„A m a g y a r  J a k o b i n u s o k “ Pulszky F e
rencz regénye, fordította és pedig sikerültén, Beniczky 
Emil. E művet eléggé ajánlja azon körülmény, hogy 
már Il-ik kiadást kell belőle rendezni.

„M a g y a r  n ő k  é v k ö n y v e  1862“-re, szer
keszti Emília. Nagyon elterjedt mű, dús tartalom és 
csinos kiállítással.

„ N e f e l e j c s e k “ ügyes tollal és hazafias ér
zülettel irt elbeszélések a közelmúlt történeteiből. Ára 
1 frt. 20 kr. Pest, Lauffer és Stolp.

R á k ó c z y  F e r e n c z  történeti rajz. Mühl
bach Luiza után forditotta Ács. Pest Hartleben K. 
Adolf 1861. A három kötetnyi mű „az olvasó tár“ 75 
stb. kötetei közé tartozik, örvendetes hogy e vállalat oly 
szépen fentartja magát. Jelen regény melyet egy idegen 
nemzetbeli és még hozzá Írónő, hazánk történetéből irt, 
természetesen kétszeres érdekű a magyar olvasó előtt.

Uj zenemüvek.

Ú j é v i  A j á n d é k ,  6 magyar dallam Bernát 
Gáspártól; Zongorára átírta s a hazai zenetanuló ifjú
ságnak ajánlja Mosonyi Mihály. Ára 54 kr.
, Má r i a .  Románcz, Zongorára szerzetté Richardt. 

Ára 50 kr.
S i b i 11 a. Románcz Zongorára szerzetté Ri- 

chárdt. Ára 50 kr.
V i c t o r i a éjidal. Zongorára szerzetté Richárdt. 

Ara 50 kr.
L’a r g e,u t i n e Mazurka Fantasia. Zongorára 

irta Ketterer. Ara 80 kr.
H o v á  s z á l l a s z  k i s  ma d á r .  Ábránd zon

gorára ,• szerzetté Hess. Ara 50 kr.
S z e g s z á r d i ,  s z ü r e t i  c s á r d á s .  Zongo

rára szerzetté Mérty. Ara 50 kr.

A szerkesztő postája.
T. ez. g y ű j t ő in k n e k  szives buzgalmu

kért köszönetét mondunk. Az érdem nagyrészben 
övék lapunk gyors megalakulásánál. Kik tisztelet- 
példányaikat tévedésből nem kapták' volna meg, 
szíveskedjenek reclamálni.

A l. f e s tő k , m ű v é s z e k  ó sm ű b a r á -
t o k k a l  tudatjuk, hogy a beküldött s általunk fel
használható kisebb rajzokat rövid leírással egy 
darab aranynyal díjazzuk. A nagyobbakat magán 
egyezkedés szeréül. Ez feleletünk a hozzánk inté
zett kérdésekre.

A z o n  t. e lő f iz e tő in k e t  kik lapjain
kat pár nappal későbben kapták, elnézésre kérjük. 
A rajzok nyomtatása oly lassan megy, hogy a ké
sőbb érkezett megrendeléseknek a legjobb akarattal 
sem le h e ttü n k  a kellő időre eleget. Ugyanazért tisz
telettel felkérjük t. előfizetőinket, megrendeléseiket 
jövőre mindig lehetőleg korán tenni meg, költséges 
lapunkból fölösleges példányokat nem nyomatha
tunk.

T. ez. dolgozó társainknak. Több 
felől jött jóakaró figyelmeztetés következtében jö
vőben többé megszakított dolgozatokat adni nem 
fogunk. Azért ezenuel fölkérjük t. dolgozótársainkat, 
hogy lapunkba csak egy számba beférő s az arányt 
nem zavaró terjedelmű czikkeket szíveskedjenek 
küldeni. Óhajtásunk, hogy lapjaink minden száma 
külön külön egy-egy egészet képezzen.

— Sz. K - n a k. Természetesen küldjük a 
lapot és várva várjuk az érdekes leírásokat, sőt 
ha lehet, a rajzokat is a kihirdetett föltételek mellett.

- A  m ű l a p o k a t  i l l e t ő l e g  tettész
revételekre első czikkünk felel.

— Gy. M-k. A postára tettük. — A dalt 
csak valamelyik jövő számban adhatjuk.

— Ft. H. M. urnák B-s. Nagyon szigorúan 
Ítél. A czél épen nem volt bűnös, a vétség pedig 
nem oly igen nagy, Sértés és kicsinyítés az illető 
írónak épen nem volt szándékában. Hisz ő maga is 
buzgó catholikus. A humornak sok minden szabad.

— N. S. u r n á k  K-s. A kezdet nagy ne
hézségekkel jár. Jóakarata figyelmeztetését kö
szönjük.
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