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m i n d e n i i ó 1 - jé n é s 1 5 - k é n .

Xantus
Egyike most a hazában
és a külföldön egyaránt
legismertebb neveknek.Ott
ismerik s becsülik a ma
gyar tudóst, ki a sok jeles
közt is oly hamar kitűnt,
mi még ezenkívül sokat
szenvedett hű honfitársun
kat szeretjük benne.
Egyike ő azon tudomá
nyosan miveit emberek
nek, kik nemcsak négy
fal között, könyvhalmaz
mellett szerzett elméle
tek, de valódi a tapaszta
lás vértjével megdönthetlenül álló ismeretekkel
tűnnek ki. Tanult, szen
vedett, tapasztalt.
Mint annyi jelest öt is
a kivándorlás sorsa érte.
Az idegen földön, egye
dül állva, a sors oly mos
toha helyzetbe juttatá,hogy
a kegyhajhászatot gyűlölő
magyar, napszámos-mun
kával volt kénytelen élel
mét megkeresni.
Végre Amerikába ki
jutva, itt tehetsége nem
maradt elismerés' nélkül.
Tértani munkálatai min
denütt első kitüntetésben
részesittettek, csakhamar
amerikai polgárrá és tengerész mérnökkari tisztté
lön kinevezve.
Múlt évben végzé be egy nagy feladatát „a
csendes tenger bizonyos részeinek tanulmányozása
meteorologiai szempontból, főleg pedig a dagály és
apály viszonyainak meghatározása.
E művet az
amerikai kormány fogja kiadni, a kongressusi tagok
számára. Amerikai útleírásai, és rajzai kétségkívül
a leghasznosabb és legtanulságosabbak mindazok
közt mik még eddig e nemben megjelentek.
A mi pedig Xantust, mint embert mint haza-
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iit, is oly becsessé teszi előttünk a z, hogy hazájá
ról hazája tudományos, nyilvános intézeteiről soha
sem feledkezett meg s mindig nagybecsű ritka
küldeményekkel igyekezett érdemesíteni. Legköze
lebb „mexicói ütazása“ kerül ki sajtó alól. Lapunk
számára is szerencsénk volt megnyerni közremükö-
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K iadók :
EN G EL ÉS M A N DELLO.
Kiadói hivatal :
EéY©tero-«tcsa 2 -dik szám.

Mexicó.
( T ö r t é n e l m i r aj z. )

Az északamerikai egyesült államok déli ha
tárán, a nagy óCzeán és a mexicói öböl közt majd

nem 35000 □ mfldnyi
terület kanyarul dél felé,
melyei a gondviselés való
di paradicsommá alakított.
A tenger mellől merede
ken emelkednek a partok,
a honnan — bármerre for
dul a szem — az ég mély
kékjén éles körvonalait
látja kinyomva az óriási
Cordilleráknak, miknek ha
talmas sziklakupjai, mi
ként eget ostromló titá
nok kövületei merednek a
szemlélő elé, mig a rop
pant bazaltfalak a legbizarrabb kanyarulatokban, mi
ként egy megmérhetlen
váromladék elpusztult osz
lopcsarnokai vonulnak az
ország belseje felé. A hol
pedig a sziklák sora pil
lanatra félbe van szakasztva, a hasadékon át szán
tóföldek, le g e lj, erdők és
emberi lakhelyek moso
lyognak a vándor felé. —
Egyetlen nap alattaz egyen
lítő forró hőségét a jégregió fagyos légkörével cse
rélheted fel és a növény
világ mindazon csoportjai
val találkozhatok melyek a
tropikus égaljtól felfelé
az örök hó magasságáig gyorsan váltják fel egy
mást ; a czukornád és kávéfa, a rizs és tengeri, a
búza és a szőlő, az olajfa és a burgonya — mind
ezek honosak itt. A mit a természet ide ültetett, az
mind szép, jó, bájoló, nagyszerű — csak egy nem
sikerült : az emberek vagy - ha az amerikai tan
szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, —
csak az emberek kimivelése, kifejtése, tökélyilése
az, a mi Mexicóban hátramaradt. Öt mérföldön át
lagosan csak e g y ember lakik és — m i 1y e n em
berek voltak ezek még alig tiz évvel ezelőtt! —
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Néhány szomorú maradványai azon s p a n y o l nem kot osak átnézetesen rajzolandjuk, csak a pártok az egyház embereit és minden világi jószágaitól
irányával ismertelendjük meg olvasóinkat, kik előtt megfosztó A bevándorlóitokat,mint a spanyol uralom
zedékeknek, melyek a szellemi rabszolgaság elő
látható maradványait, kegyetlenül leölte és vagyo
mozdítása és terjesztése által szereztek magoknak a negyven évig dúló polgárháború részletei ér
nukat elrabolta. Ez által ezer meg ezer érdek sér
dekkel nem túrhatnak.
kevéssé irigylendő hírnevet, egy két millió k r e o l ,
tetett és legrövidebb idő alatt mindezen megsér
Míg a spanyol uralom ónsulya az egész or
kiknek a természettől nyert gazdag tehetségeit egy
tett érdek vivői hatalmas reactiói sereggé egye
lelkiismeretlen kormány rendszeresen tönkre tette, szágra nehezedett; az egyes tartományok egymás
és egypár millió i n d i á n u s , kik csak kevéssel hoz való viszonya alárendelt fontosságú volt, — sültek és a fennálló rendet felforgatták. De a győ
zők sem voltak ildomosabbak a legyőzőiteknél; ők
centralistikus vagy főderalistikus r a b s z o l g a emelkednek a buta állatok fölé.
A tizenhatodik század első felében a spanvo- s á g-e ? az a rabszolgára nézve teljesen közönbös. sem nem tanultak, sem nem felejtettek semmit; egyik
lók birtokába jutott az elébb független birodalom, Hanem
most, midőn azz ország hosszú
fuldoklás után szélsőség helyébe a másik lépett ; nem az ellenté................._________
h
azaz spanyol domíniummá lett, melylyel az „atyai“ szabadabban lélekzhetett, előtérbe lépett azon kér- tek kiegyenlítése, nem egy józan kormányrendszer
fejedelem a tengeren innen csak annyiban gondolt, d és: vájjon erős k ö z p o n t i hatalom által kor- megállapítása, hanem a boszuállás és korlátlan haa mennyiben G — 7 millió dollárnyi jövedelmet Ilii- mányoztassék-e ezen roppant terület, vagy vissza talom vala a jelszó! És így rövid idő múlva uj
zott a „leányországból“ és ez áron szabadon zsák- kelljen-e állítani az egyes részek régi ö n á 11 ó s á- forradalom állott be és a felforgatások körfolyama
mányoltatta ki az ott megtelepedett 80000 spanyol g á t , mely csak annyiban volna megszorítandó, a megújult! Bármelyik párt vala épen alul, bárra
,___ J ___ ezt a közös
____ érdek mulhatlanul követeli ? Ivik
lyik törekedett
törekedett aalenállónak
lenállónak mro-hiiktatására
megbuktatására, mmináltal három hosszú századon át! Hogy a spanyol mennyiben
vagy főderátió — ezek voltak itt is *a dig találkozott egy kalandor-sereg, mely szolgábornak keletje rövidséget ne szenvedjen, Mexicóban Centralisátió
"
"
jelszavak, melyekkel azonban a pártok jobbadán latát ajánlá fel neki, mindig találkozott kalandor-vemegtiltatott a szőlőmivelés. Dohányt csak két he
zér, mely a lázadás élére állott. Ez Mexicó törté—
lyen volt szabad ültetni és ezt is oly áron kellett a csak önző czéljaikat takargatták. Az e s c o s e s e s ,
azaz az aristokralák, a főpapság, katonaság, és a nete az utolsó 40 év alatt! Ma az északi tartokormány kezébe szolgáltatni, hogy ez utóbbi 150
percentet nyerhetett az eladás mellett. A spanyol spanyol bevándorlottak még mindig remélték a mányokban, az ország legdélibb csúcsán és a parhonos „liberálisok“ voltak a győztesek, hol
bevándorlókat kivéve Mexicó területe zárva volt spanvol uralom helyreállítását; ők a köztársaságot tokon a»»«»
nap a birodalom belsejében fészkelő „reactió!“
minden idegen előtt; hajók pedig csak Vera Grúz gyűlölték
t>j--------- és
-- szivük
— --- mélyében a monarchiát kíván
1858. tavaszán mind a két párt ismét fegy
ták
vissza.
E
kívánat
teljesítésének
könnyebbitésére
mellett köthettek ki és olt kellett minden árut vá
erős központi kormányt törekedtek létrehozni, úgy verzetien álla egymással szemben, a liberálisok, kik
sárolni a cadixi kereskedőktől. A bírói székeken ki
zárólag spanyolok ültek; tanodák a ritkaságok közé hogy aztán egyetlen merész mozdulattal az egész a nemzetőrség karjaival és a kikötők vámjövcdeltartoztak; egyházi dolgokban a jezuiták a legna birodalmat lehessen ismét egy monarcha, legörö- mével vitték a háborút J u a r c z - et ismerték el
elnöknek, ki Vera Cruzban székelt; a reactio a
mestebb egy spanyol herczegnek kezébe szolgál
gyobb szigorral őrködtek a felett, a mit ők igaz hit
nek hirdettek, de a minek semmi köze nem volt az tatni. Ellenben a y o r k i n o s vagy demokraták a rendes hadsereg ereje és papság pénzével támo
Üdvezitő szereteten épült vallásához. Hírlap csak nép tömegéből, nevezetesen a kreolokból és indiá- gató Mexicó városában székelő eln őkének Z u l u 
a g á n a k hatalmát. Ez utóbbi Miramon tábornok
nusokból állottak; ezek a tartományok mennél nae g y létezett: a hivatalos lap; még tudományi
könyvek is ki voltak tiltva; a spanyol kormány gyobb önállóságát védték, mert épen ebben látták ban jeles hadvezért is talált, de mégez hiába is ostro
......vnlt •politikája
á t anegyszerű
i»o-i,ntnlmn«ahh
p-át.nt.
a ámonarchikus
kormánvmolta Vera-Cruz-ot; katonái hősileg harczoltak,
gátot a monarchikus kormányés világos
volt:
t a— a leghatalmasabb
mexicói
a clerus roppant áldozatokat hozott — hiába ! Há
rendszer és különösen a spanyol uralom visszaté
l á n o s b u t a s á g és — a bevándorlóit spanyo
rése ellen. E két párt változó szerencsével, de rom évi véres küzdelem után a l i b e r á l i s o k
lokat kivéve — á t a l á n o s s z e g é n y s é g . Mi
g y ő z t e s e k m a r a d t a k és 1861. jnlius 1 .
folytonosan élethalálra küzdött egymás ellen. Mond
ként a lovat koplaltatják, hogy szelíd és engedé
Juarez minden nagyhatalom által a mexieói köztár
keny legyen, úgy a mexieói népnek is anyagilag és tuk már, hogy e küzdelem részleteivel nem foglal
kozunk ; azoknak száraz elősorolását minden Con- saság alkotmányos elnökének ismertetett e l ! . . .
szellemileg szegénynek kelle maradnia, hogy vala
E kimenetel gondolkozóvá tette a reactiót, fürkész
miképen eszébe ne jusson, miszerint ő emberekből versations Lexiconban találhatni ; a ki pedig ala
posabban akar megismerkedni Mexicó legújabb ni kezdte, valljon honnan van az, hogy ő megve
áll, kiknek még jogaik is vannak, mindenekelőtt pe
retett, ámbár ő rendelkezhetett az ügyesebb had
történelmével,
az
olvassa
el
Uhde
Adolfnak
az
imént
dig azon elévűlhellen jog — a szabadságra.
De miként a koldus, ki téged dőzsölni Iát, és Heidelbergben megjelent tanulságos munkáját „Die vezérek, a gyakorlottabb hadsereg, a legdusabb
pénzbeli segédeszközökről, és most érezni kezdé,
kit, midőn egy falat kenyérért esdeklett, szívtelenül Länder am unteren Rio bravo del Norte.“ Jelen
hogy a 40 évi küzdelem alatt uj nemzedék serdült
visszautasitál, az éj homályában mint rabló állja uta- soraink feladatának szempontjából elég lesz futóla
fel, melynek helyesebb fogalmai vannak a szabad
dat és mellednek szegzi kését, úgy a mexieói nép gos pillantást vetnünk egy-egy kiválóbb eseményságról, mely állhalatosabban ragaszkodik a maga
szivében is egyre halmozódott a düh kérlelhetlen re és csak azokat emelni ki, melyek a mostani
jogaihoz, mely lelkesedésével pótolja azt, a mi a
elnyomói ellen. A kreolok egyes lázadási kísérletei helyzetet közvetlenül előkészítették,
nesztelenül és úgy, hogy Európa alig hallott róluk,
Kell-e még többel mondanunk , mint hogy a liberális pártnak anyagi segélyforrásban hiányzik!
E lelkesedés kimerithetlen volt, mig a reactió ha
vérpatakokban fojtatlak el, de e szerencsétlenek mexieói köztársaságnak 1823-tól máig, tehát 4(J év
di és pénzbeli ereje egyre apadt; — mig ez utób
vére ég felé kiáltott, azon Mindenható trónja felé, alatt 58 elnöke és 27 különböző alkotmánya volt? !
bi már alig bírta tartani a maga zsoldosait, a libe
ki az árlatlan áldozatok nyöszörgését elébb utóbb, Kell-e hozzá tennünk, hogy ily tömérdek változás
rális párt, mintha a földből teremtené elő, mindig
de még mindig meghallgatta , és midőn 1809-ben közt egyetlen elnöknek sem volt állandó hatalma,
uj meg uj légiókat állított sikra ! — Az e d d i g i
Napóleon vas keze az anyaországban cserepekre egyetlen egy alkotmány sem lépett igazán éleibe ?!
utón — ez most szilárd meggyőződéssé vált — a
törte a bourboni trónt, ama gyűlölet a Rio del Norte Lesznek, kik e miatt föltétlenül törnek pálezát a
partjain is túláradott és 1810. sept. 14. kitört az köztársasági kormányrendszer felett , de — ok reactió czéljai már nem voltak elérhetők; más
nélkül! Csak annyi igaz, hogy a „non datur saltus eszközökről kelle gondoskodni! Az uj kormány
első mexieói forradalom. Valóban sajátszerüen mű
kimélvtelen eljárása (a püspökök nagy része számű
in natura“ a politikára is alkalmazható és hogy szá
ködik a Nemesis! Mig a spanyol kormány a pap
ságban vélte látni elnyomási rendszerének legbiz- zadokon át rabszolgaságba görbedt emberekből nem zetett, a papi és egyházi jószágok elkoboztattak, a
tosb támaszát, épen egy pap - Hidalgo Miguel lehet egyszerre republikánusokat csinálni. Minden zárdák eltöröltettek stb.) kétségbeesett lépésekre
,
7 ,. Ssztöne a természettől a szabadság felé
l.ajtá a legyőzött pártot és ennek legügyesebb cmplébános — vitte első a lázadás zászlaját. A sze
cinbernek ösztöne a™
véekénen ki nem béréi útnak indultak - Európába,
gény plébános 1811, júliusban a vérpadon hullatta van irányozva es ez ösztön s0 ,
t
it_
Az egymást követő zenebonák alkalmával
fejét, de azon nagy lelke a világnak, melyet sza
irtható ^ folytono^ny os ,dö ^ h0SSJ g gyakoí i at több britt alattvalónak vagyona is elprédáltatott;
badságnak nevezünk, nem kevésbbé halhatlan, mint
ható,
hogy
azta
tevékenységre
ébred.
Az
épugyanez
történt több francziának tulajdonával ;
az egyes ember lelke és Hidalgo kimultával koránsem múlt ki a mexieóiak szabadsági vágya. 1821- S ' miL T L fiatal korában tagjait összekulcsol- Spanyolországnak követelései voltak Mexicó iráÍ
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át
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természetellenes
helyzetben
nyában
:
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három kormányhoz fordultak tehát a leben lturbide ezredes, ismét nehány pap által gyánillanatában nem lehet azon- győzött partkuldonczei. követeléseik megújítására és
inolitva, a második nagy forradalmat hozta létre ; J;1k és neteK
P ¡k6nt a gyermeknek, ismét - ha még sem teljesittetnének - fegyveres bé
1823-ban Mexicó Spanyolországtól független k ö z- hagyjak, a sza
kelj jsm6t tenni a avatkozásra serkentvén őket. Napóleon császár
t á r s a s á g l ö n és az maradt is, daczára annak, nái ^ n a s , .
ezményeit. aztán folytonos nagy készséggel ragadta meg ezen alkalmat, Amehogy a főpapság, maga a szent atya által is támo járni kell tanú
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gok mozgékony- , ¡ka ügyeibe elegyedhetni: S panyolodig, «.elv
gatva, a spanyol uralom visszaállítására törekedett.
! K 7 u 1 n, g a U .. sen, leijein,. A .Sely níp még
« . feledheti. hogy a,„a paradicsom va, Eddig némi hasonlatosság volt Mexicó és
..................... . ..................
,
s‘f a “
t .tallh zsarnokság által századokig tar- lamikor öve volt, oromest csatlakozott hozzá es
ésaokamerikal saabad államok közi, mmdkettdoek j M j « J 1
, „köles, és saellcmi fejlődésé- mié most Anglia sem mmradlialoU hátra. A három
sikerűit azidegen uralomjármát lerázni. De Anglia tóztatou ie
* Jtolékek egvszerü lehullásával - hatalom közös expeditiót indított Mexicó felé.
a maga északamerikaigyomaijait csaka n y a g i
»
a szabadság legmagasb fo- azon Űrügy alatt hogy követeléseit akarja érvényefüggőségben tartotta volt. s z e l l e m i fejlődésüket még
mon(ljuk> hogv a köztársaságnak csupa sileni. valósaggal azonban egészen más ókból, mika/onban nem gátolta; ez okból Eszakamerikaba
kár •
* herosokból kell állnia, hanem nek ellensúlyozására Anglia még utolsó perezben
midőn a megváltás órája ütött, nem hiányoztak a a‘ Pj
ázüksége van bizonyos á t l a g o s mi- vétette lel a szerződésbe azon határozmányt, mina»y nemes jellemek, kik bizton vezették élőié a
]y n(-,lkül a szabadság mindig anar- szerint a beavatkozó hatalmak mindegyike megígéri.
„énét a szabadságnak eleinte mindig oly gorongyos v
S •
Jd
hogy a maga dynastiája számára n e mve e ndi
ösvényén. Spanyolország azonban a szegény 1 es
Mpxicóban
olog!! A rögigénybe Mexicó tróniát. ha
-Mexicóban is
is igv
igv történt
történt aa ddolog
mA11Ait
hulilás művét,
mellett a butítás
művét is folytatta Mexicóban.
Mexicóban, es
és
igénybe Mexicó trónját, ha ezen ország ismét mo
midőn a láncz darabokra tört, nem volt erős kéz, tön felszabadult nép többé semmi korlátot nem is  narchiává találna lenni. Angliának csakugyan sem
mert,
semmi
jogot
nem
tisztelt,
semmi
vezény
mely a széthullással fenyegető elemeket a szabad
mi nevezetesebb érdeke nincs az egész expediletnek nem hódolt. Hatóságokat adott magának, de tio körül; ő csak azért csatlakozott hozzá, mert
ság által együvé tartani képes lelt volna.
azonnal elkergette, mihelyt tekintélyüket érvénye
Azon szomorú korszakot, mely most kezdő
kötve hisz a szomszédnak nem akarja Francziaordött, — de nem, mely csak az elébbi kétségbeejtő síteni akarták. Mert a papságtól a spanyol uralom szágot amott a tengeren túl minden felügyelet nél
állapotnak más alakbani megújulása volt, e korsza- alatt sokat kelle szenvednie, most üldözni kezdé kül gazdálkodni hagyni, mig Francziország Juricn

51
de la Graviére adinirált egyenesen oda utasitá, hogy
a Mexicóban netalán mutatkozó monarchikus tö
rekvéseket t á m o g a s s a .
A hírlapokból tudják olvasóink, miszerint Na
póleon császár Ferdinand Miksa főherczegct kinálta meg a majdan felállítandó mexicói trónnal; a
franczia császárra nézve természetesen nem cse
kély elégtétel volna az, ha a Habsburgház egyik
ivadéka a suffrage universel párnáján nyugvó ko
ronát fogadna el és a legyőzött aristokrata-katonai
clericális párt e választással tökéletesen egyetér
tene; de „pohár és ajak közt“ nagy hézag van,
melyet még a hatalmas franczia császár sem tölt
het ki a maga kénye kedve szerint. Igaz, hogy a
spanyolok Vera-Cruzot már megszállották és hogy
az ottani kikitőben a franczia hajóraj zászlója lo
bog, de Juarez elnök lelkes kiáltványt intézett ho
nosaihoz , melyben a külvcszélylyel szemben
egyetértésre hívja fel őket és ha kormánya e mel
lett még ildomos is tud lenni és az ellenfél meg
sértett érdekeit némikép kiengesztelni, akkor még
koránsom bizonyos azon titkos tervek sikerülése,
mikkel a hadviselő hatalmak egyike vagy másika
talán viseltetik és akkor a trónbirtoki kérdés ta
lán elveszti jelentőségét azáltal, hogy — nem is lesz
mexicói királytrón.
Háttérben állva, mozdulatlanul nézi a történőket
az északamerikai unió ; kezei le vannak bilincsel
ve a déli államok lázadása által. De ha e lázadás
valamikép véget érne, azonnal fordulna a koczka
és Jonathan bácsi magasra emelné izmos ökleit,
hogy egy e 1 v é t és egy é r d e k e t védjen vele.
Az elv azon „Monroé-doctrine,“ melyet Mon
roe elnök 1823-ban az Európában mindenható
és mindenbe avatkozó szent szövetségre czélozva
állított fel és melynek veleje az, hogy Amerika
nem avatkozik az európai ügyekbe, de azt sem
fogja ám tűrni, hogy az európai hatalmak avatkoz
zanak Amerika ügyeibe. Erre Monroé a n y u g o t i
f é l g ö m b mi n de n s z a b a d á l l a ma i na k
solidaritását hirdette. „Lehetlcn" — ugymondá ő
dec. 2 —ki izenetében — „hogy a szövetséges ha
talmak (a szent szövetségbeliek) politikai rendszeröket az amerikai szárazföld bármely részére is
alkalmazhatnák a nélkül, hogy saját nyugalmunkat
és jóllétünket veszélyeztetnék és senki nem hiheti,
hogy déli testvéreink (Mexicó,Közép- és Délaraerika)
ha magokra hagyatnának, ama rendszert szabad
akaratból fogadnák e l ! E Monroe-tant az észak
amerikai unió mindig dogmának tekintette, annak
tekinti még most is. és érvényesíteni fogja, mihelyt
csak lehet.
1)
•; az unió é r d e k e is azt kívánja,
Mexicó köztársaság maradjon, főleg mióta az unió
déli államaiban is monarchikus törekvések nyomai
merültek fel, mert akkor e déli államok két sza
bad köztársaság közé lévén beékelve lassanként
magok is fogékonyabbakká lennének szabadelvű
intézmények irányában, mig egy mexicói monarchia
állandóvá tenné az unióbeli déli államok elszaka
dásának veszélyét.
A három európai hatalmasság aligha nem
sejti, miszerint az unió nem fogja mindvégig nyug
ton nézni a beavatkozást és azért felszólítok a
washingtoni kabinetet : csatlakozzék ő is a közös
hadjárathoz. És mint felelt Lincoln elnök ? Hogy
elismeri a három hatalom abbeli jogát, miszerint
követeléseiket, ha jó szerével keresztül nem vi
hetik, fegyverrel is érvényesithessék, de az egye
sült államok elvből nem szövetkeznek európai álla
mokkal, azonkívül pedig Mexicó mint szabad kö !■
t á r s a s á g és szomszéd állam irányában b a r á ls á g o s i n d u l a t t a l viseltetnek. Egyszersmind a
washingtoni kormány Mexicót pénzbeli segélvlyel is
megkínálta , valamint közbenjárásra is ajánlkozott.
A közbenjárásnak nem volt sikere és a hadjárat
megindult. Mig ez utóbbi, állítólagos ezélján - a
három hatalom követeléseinek érvényesítésén, túl nem megy, az. unió tűrni f o g j a a be
avatkozást. sőt azt tűrnie k e l l , mig a pol
gárháború által ereje le van bilincselve. De ha
az unió legújabb győzelme a helviszálv kiegyenlí
tésére vezetne és ha az európai, interventió azután
Mexicó belkormánvzatára is akarna nyomást gya
korolni : Washingtonban ez ellen fel fognak szólalni
és nem hihető, hogy az európai hatalmak ez ügy
miatt háborúba fognak ereszkedni az egyesült ál
lamokkal, — nem Spanyolország, mely erre na-

.gyon gyönge, — nem Anglia, melyet az egész ügy
csak kevéssé érdekel, — és még kevésbbé Francziaország, melyre nézve merőben lehetetlen, hogy
a külpolitika terén Amerikában épen ellenkezőjét
tegye annak, a mit Európában czélul tűzött ki
magának. Napóleon ismeri a közvélemény súlyát és
fél tőle, a reactiót helylyel-közzel eszközül hasz
nálhatja fel, de sehol nem fogja azt komolyan párt
fogolni. Csak azon egyetlen esetben, ha kilátása
van arra, miszerint egy mexicói monarchia segít
ségével az olasz kérdést békésen megoldhatja és
ezáltal az európai közvéleményt kiengesztelheti,
csak ezen esetben fog ő komolyan törekedni egy
tengerentúli uj monarchia megalapítására; ha ily
kilátás n em kecsegteti, lassan-lassan vissza fog
vonulni az ügytől, vagy ha addig az uj mexicói trón
felállittatott volna, ennek birtokosától is és talán
még szabadelvjiségének bizonyságául tüntetendi fel
a világ előtt azt'; hogy végre mégis enged Monroé
elvének, miszerint „Amerika az amerikaiaké ma
radjon. Mi módon tarthatná fenn aztán az uj ural
kodó a maga hatalmát, ez az ő gondja lenne ; —
mikép is hihette akárcsak pillanatra is, miszerint
III. Napóleon csak azért segité egy uj trón meg
alakulását, hogy amúgy puszta courtoisieból aján
dékozza oda másoknak?!
FALK MIKSA.

Két hét története.
Pest, február. 12.

Gyönyörű kor volt az a 48 előtti! Az idős
bek úgy néznek rá vissza, mint a gyermek-és ifjú
kor tavaszára, a legifjabbak mint az eget ostromló
Titánok korszakára. Hogy egyebet ne említsek, min
den év bőtermést hozott. Annyi egyesület kelet
kezek, hogy alig lehetett tudni szerét-számát. Oly
gazdag volt a föld, hogy egv-egy szép szó azonnal
tetté iparkodott válni, úgy hogy ha azon időben
Írunk vagy beszélünk, őrizkednünk kell vala minden
frázistól, hogy rögtön valami uj egylet keljen ki
belőle másnap reggelig, — oly egylet, melynek
alapszabályai ódái stílben szerkesztvék, melynek
zsebében csak nehány garas, de képzeletében arany
hegyeket ígérő remény van. A tömérdek egyesület,
társaság számáról fogalmat adhat egy -érdekes eset.
Talán 18-16-ban történhetett, hogy az iparegylet nagy pártfogójának eszébe jutott, hogy a
Budapesten létező minden egyletet összehívjon,
azon czélból, hogy egy közös orgánumul szolgálandó
lapot létesítsenek. Az összegyűlvén kitűnt, hogy
körülbelül 40-en vannak, — s oly kevéssé érthet
ték meg egymás érdekeit és tendentiáját, mint a hires
hogy gyűlés. Az egyletek e babyloni gyülekezete
prágai
hát eredmény nélkül oszla szét.
És mindezen egyesületek, társulatok közt alig
volt egy is úgy megalapítva, mint kellett volna —
kivéve a Széchenyi alkotmányait, ügy indult majd
mindenik a nagy élet pályára, mint kortársuk Pe
tőfi, ki mikor telviz—időn feneketlen utakon, gyalog
s nem a legépebb ruházatban, melynek zsebében öt
huszas vala, Debreczenből egyenesen Pestre jött! —
A különbség csak az, hogy Petőfi vállalkozása fé
nyesen sikerült, mig egyleteink olyan öt huszasos
pénztárakkal maradtak továbbra is.
Ha meglevő egyleteinket, társaságainkat el
nézzük, azt látjuk, hogy az Akadémiát 1859-ben
1860-ban kellett újra megalapitni a nemzetnek,
hogy még oly országos intézetek is, minő a nemzeti
színház és nemzeti muzeum, szerfölött gyengén voltak
megalapítva, hogy a Kisfaludy- Társaság 48 előtt
nagy ur vala egy pár ezer forintnyi tőkével!
Mai egyleteink és vállalataink körül is ta
pasztalunk egy figyelemre méltót: S e m m i f é l e
ü g y m é g c s a k m e g s e m m o c z e z a n , mig
aristokratiánk tettlegesen nem pártolja; ellenben a
mit aristokratiánk kezd, annak legalább anyagilag
nyert pere van. A mit mondok tény, s ha tán hí
zelgést foglal magában aristokratiánkra s némi
megrovást többi közönségünkre, nem én vagyok
oka, hanem a tények. Kürtölheted az ország mind a
hetvenöt magyar lapjában valamely intézet, társa
ság és egylet üdvös voltát, az aristokratia kezde
ményezése nélkül akad ugyan nehány pártfogó, de
tömeges pártfogás nem. Midőn a nemzet nagy
költője halálával arról vala szó, hogy valamely na
gyobb tényben mutassa ki háláját és a férfiú emléke
iránti kegyeletet, aristokratiánk kezdé s legl'őképen
az tett össze rövid idő alatt több mint 160,000

forintot e ezélra; az Akadémia alaptőkéjére és palo
tájára több gyűlt be az országban egy milliónál s
ehhez minden osztály járult kisebb nagyobb ado
mányaival ; de nemcsak hogy az aristokratia járt
elől, hanem az összeg tetemesebb rósze tőle került
elő. Egy estve szóba jön a pesti nemzeti easinóban
egy lovarda szükséges volta, s nem beszélünk na
gyítva, hogy p á r n a p alatt együtt volt megalapí
tására a két százezer forint. A nemzeti színház pár
évvel ezelőtt igen szorult állapotba jutott. Aristo
kratiánk egész csendben mintegy 400,000 forintot
irt alá a színház segélyzésére, mely midőn együtt
volt, e hazafias tény ez indítóin kivül eső akadályok
gátiák meg teljes használatát intézetünk javára.
Érdekes tanulságokat menthetünk e tüne
ményből. 48 előtt az egyletek és vállalatok nagy
része azért nem sikerült, mert a legvagyonosabb
és befolyásosabb osztály nem vett része bennük.
Mig az aristokratia egy egészen külön osztályt ké
pezett , s politikai előjogai társadalmilag is mintegy
külön kaszttá tevék, keveset lenditett, s ha egyesei
nek akkor is sokat köszönhetőnk, az osztály nagyobb
tömege idegen maradt nagy részben a nemzet ke
belében támadt szép törekvésektől. Ma már minden
téren egészen magáénak vallja közmivelődésünk
fontos ügyeit. Figyelmére méltatja, főgondjai közé
számitja, s tesz. fárad és áldozik érettük. Semmivel
sem mutathatná ki jobban, hogy teljesen egygyé
vált a nemzettel, hogy nem érzi magát kasztnak,
melynek k ü l ö n é r d e k e i is lehetnek a nemzet
érdekeitől, úgy hogy midőn fenebb egyszerűség
kedvéért az „aristokratia" szót használtam, azt ér
téin alatta, hogy „az e g y k o r i aristokratia“, vagy
az „ország nagyobb és tekintélyesebb földbirto
kosai."
Tartozunk ez elismeréssel, méltó fölemleget
nünk ez örvendetes tüneményt, s alkalomszerű is;
mert az irói segély egy létről akarok rövid említést
tenni, melynek első alapköveit aristokratiánk telte
le, és azonnal felkarolták ügyét a legkülönbözőbb
állású hazafiak ; ezen egylet jövendőjét, virágzását
tehát biztosnak tekinthetjük Azon zeneestély, mely
ez egylet javára folyó 3-dikán tartatott fényes volt
mind magában, mind eredményére nézve. Az esz
me, úgy halljuk, gróf K á r o l y i Györgyé volt, a
rendezésre Rosty Pál vállalkozott. Értesülünk arról
is. hogy ez egylet már három ¡ró özvegyét és
árváit részesíti nyugdíjban.
A múlt két bél eseményei közé tartozik fő
városunkban a Kisi'aludv-Társaság közülése is, mely
nek leírásában napi és heti lapjaink megelőztek.
Ezen, a forradalom előtt legnépszerűbb társaságok
egyike anyagilag szinloly félszegül volt megalapít
va, mint 48 előtti intézeteink nagyobb része. A
nemzeti költészet, a nertízeti szellem ezen egyik fő
ütere és éltetője, melynek ügyét a „KisfaludyTársaság" a maga ügyének vallja, egyszersmind az
egész nemzet ügye. Igen fontos tényező lehet az,
ha fenállása biztosittatik, s megvallom, fontosabbnak
tartom irodalmunkra nézve az irói segélyegyletnél.
Első magának az irodalomnak ügye, s csak azután
következik az egyeseké. Mit mondanánk oly kor
mányról, mely hadserege fölállításában nagyobb
gondot fordítana kórházaira, mint a katonai szellem
élesztősére és ébrentartására ? Szép a jótékonyság,
és emberi kötelesség; dicséretes, ha az ember még
mielőtt vénségre jutna.' megkegyesedik ; de ezzel
legalább is megfér, hogy azt mozdítsuk elő, mi a
közönségnek is szellemi érdekében áll. | 5
A Kisfaludy-Társaság nyilvános ülésében az
elnök, báró Eötvös szépen kifejté a költészet fon
tosságát és a Társaság nagy föladatát. Az utána
következő titoknoki jelentés pedig arról győzött
m eg, mily csekély anyagi erővel rendelkezik az a
nagy ezélra : tőkéje mindössze alig megy hét ezer
forintra.
A közgyűlés azonban érdekes volt, s a mú
zeum termét szép közönség töltő m eg, s nagy ér
dekeltséggel hallgató a Szász Károly. Jókai és
Arany költeményfelolvasásait. Ez utóbbi eposának
fölolvasása volt azonban a nap eseménye. Valódi
lelki élvezet volt az. a hallgatóságra, melyben
kitörő lelkesedést idézett elő e fölolvasás, — mint
várni lehetett oly költői nagyság és oly művészi
tökély megszemélyesítőjétől. Arany a „Toldi" ezimfí
hármas eposnak közbelső részéből, melynek külön
czime „D a li á s id ő kk‘, két éneket olvasott fe l; a
másodikat és harmadikat; az első ének régebben
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megjelent a „Losonczi Phoenix“-ben. Alább külön ditja és ösztönzi; mert ösztönnek, a nemzeti jellem él az öntudatlanul is, s nincs egy uralkodóbb szen
vedély, egy kiválóbb jellemvonás, egy átalánosabb
czikk szólván ez énekekről, nem marad egyéb hátra, ösztönének tarthatjuk.
érzelem, melynek régi története ne volna, mint
Lehetséges-e, hogy az eposra való hajlam,
mint letenni toliamat.
X.
mely annyiféle korban s megannyi formában mindig házi eszközeinknek, dolmányunknak és süvegünk
nek. A nemzeti lélek fő tulajdonságainak látható
felüti magát irodalmunkban, épen csak a nyomtatás
történeti folyama megszakadhat, nyomát veszíthet
behozatalán kezdődjék? — Lehetetlenség nincs
„Toldi“ má so di k ré sze.
benne, de kalandozó észjárás kell hozzá, hogy a jük, mint a sziklák alá tűnő pataknak; de kiüti ma
nemzeti költészet e nyilván veleszületett hajlamát gát néha százados rabszolgaság után is a tett- és
Irta A r a n y J á n o s .
három századon át különféle okokból ismételt vélet- kitartásbeli hősiség, bizonyos hajlamok, képessé
I.
gek, indulatok és érzelmek.
lenségnek tulajdonítsuk. Nem inkább hihetjük-e,
A valódi epost minden nemzet legszebb di
Nem lehet ugyan iker, a mi nem egyszerre
hogy mindez csak utóhangja a korábbi századok
csőségei egyikének tartja. Lehetnek egy nemzői
születik, de a családi hasonlatosság igen szembe
költészetének ? hogy a nemzeti jellem, mely sok
nél nagy philosophok, mély vizsgálók és mély ér
tűnő
lehet
az ősök az unokák között; a századok
egyebekben
oly
sokszor
ismétli
magát,
a
költészet
zelmű lyricusok ; de nagyobi» nyereségnek tartom a
nem ismétlik ugyan magukat, de ugyanazon nemzet
philosophnál a nagy történetírót, a lyra virágainál ben is csak megtartó l'ajbeliségét?
Maga azon elfajzott, száraz krónikává aszott életében gyakran variálják ugyanazon egy thémát,
a monumentális epost és drámát, egy-cgy theologiai értekezésnél, sőt egy lelkesült imánál a strass- cpos, mely a mohácsi vész századából fenmaradt, s ha még az egyes nemzetek küleseménveiben, di
egy korábbi virágzás megodvasodott fájának férges, cső tetteiben és katostrophaiban is van bizonyos
burgi Münstert. Az emberi jellemet és emberi lel
hasonlatosság , mennyivel inkább megvan az a
teket ábrázoló költészet a mellett, hogy az elme fonnyadtan született gyümölcse.
Tinódin, llósvain csak végződhetik, de soha szellemiekben: az irodalomban és művészetben,
nagyobb világosságát, az érzelem egészségesebb
melyek a lélek legbelső sajátságainak tükrei!
sem
kezdődhetik
a
költészet
egy-egy
korszaka.
voltát s többoldalúságát tanúsítja, egyszersmind
A magyar költészet több század után ráakadt
a lelkesedés szabályozott energiájának szüleménye. Volt és lenni kellett elejétől fogva magyar eposnak.
Azon nemzet, melynek kitűnő eposirói vannak, s Mint Arany kimutató, már a honfoglalás nagy eposát ismét azon gazdag bányaérre, melyből az egykori
hol az eposra nagy fogékonyság mutatkozik, jelleme éneKelniök kellett az első pár század dalnokainak; hegedősök annyi rég elveszett kincset fölhasznál
első krónikáink nemcsak említik, hanem részeket tak, a népi költészetre. A troubadourok annyi ideig
életrevalóságáról győz meg.
megszakadt traditiója kiütő magát a jelenkorban
Fel-fclhozták elleneink, s pirulva ismerék vesznek át belőle, melyek az idegen prózán keresz
tül is hőskülteményi formatióra mutatnak. Később,
ismét, s a hegedősök nemzeti naiv eposának rokoni
el többször barátaink, hogy a magyar népnek ős
hasonlatosságot kelle mutatnia az ujabbkorival.
midőn
a
keresztény
özönvíz
a
pogányság
minden
kori, naiv eposa nincs, sőt még balladákat sem igen
emlékeit romba dönté, előállott a romanticus,
Miután századunk költői annyi kísérletet tő
/ „ O x l i X e , .: nnehány
o h W hharamja-mona r a m ip - m n n ítartott
—í . í i r-----fen népköltészetünk
dán kiviil népdalaink szerelmi dalok. Feleletünk e pogány helyett a keresztyén világrend, az epopoea
nek újra construálni a honfoglalás ősknri
vádra leginkább abból áll. hogy. mint krónikáink helyett a romanticus epos. és igen hih-tően a balját s majd minden Iraditoi nélkül a z e s v é n íf f i S e í ’
kétségtelenül bizonyítják, naiv eposaink voltak még lada; a táltosok hitregéje helyeit a magyar íróba'bői teremteni újra annak mvthohJiáiát
magában
felette
kétes sikerű,Jnagy vállalat, de még
............korszaknak
’ ' tárgyilag
"
*' külön
-•
»»
Mátyás király idejében — s csak abban vagyunk dour regéje : mindkét
böző, de nemre nézve egy kiváló költői formája
kétesebbé válik a classicai formák követése miatt.
menthetetlenek, hogy el engedtük veszni — írás
volt — az epos. A térítési buzgalom kiirthatta a Aranyban maga a naiv eposköltői szellem támad föl
ban és nyomtátásban nem állandósítottuk őket.
újra, „Arany“ nem a pogánykor hőskölteményeinek
Felelhetünk azonban egyebet is, s többek bevándorlás kora után közvetlenül keletkezett da\okat; de a költői szellemet ki nem irtható. — A elvesztéért akar kárpótolni, hanem hegedőseink
közt, hogy az epos iránti előszeretet irodalmunk
lovagi
balladáiért, históriás énekeiért és romanticus
kisebb
dalok
vadvirágai,
a
balladák
gazdag
bokrosa
történetében csaknem állandó. Az irodalom és a
eposainkért, melyekben aligha voltak már pogánymellett valónak képzelhetjük még Mátyás korá
nemzeti szellem nagy elhanyatlása koraiban, vala
mint diadalmas föléledéseiben az epost látjuk első ban is az opüsok cserfáit és blikkjeit, sőt egész kori makhinák. Tárgyukra nézve amaz elveszett
énekek lehetnek különbözők, a kor- és a költői
sorban. Ha a XVl-ik század első hatvan évében élt bükkösét. S mindez ép oly naiv költészet volt két
egyéniség színezete lehetett más, mint az újkori
ségkívül, mint a honfoglalás nagy epopoeája, mely
Íróink költő nevet érdemlenének, Tinódi és llosvai
epósköltő műveiben; de a költői felfogás és szellem
ről
nem
tudjuk
volt-e
Homérja,
ki
a
számos
episonem volna más, mint opos-költő. A XVII—
ik század
rokonságát megalapítja köztök nemcsak a külforma,
ban. midőn a vallásos polémiák uj lángra lobbant- dot rendezze, vagy pedig csak Homér előtti rhahanem az, hogy teljesen magyar és naiv költészet
ják a hitet, gondolatot s általuk nyelv és irodalom psodiákban vala ismeretes. íme a bizonyíték, hogy
életet nyer, egy a szó magasb értelmében veendő Mátyás alatt nemcsak epicai költeményeink, hanem volt mind az uj mind pedig a régi.
És mintha magában a magyar közönség lel
epos, a „Zrinyiász“ fejezi ki a hit, hazafiság s Írói épen naiv eposunk vala: Galeoti, Mátyás király ud
kében is egy lappangó, homályos traditió élt volna az
lelkesedés elemeit, mintegy a fénykor befejezéséül. varának hírneves tudósa írja a magyar hegedősök
elveszett lovagkori eposról. Midőn Arany „Toldi“—ja
Nem szólok a Gyöngyösiekről, Gvadányiról. Az e ről . „Vannak, úgymond, zGnészek és hegedősök,
1847-ben megjelent, minden, ki magyar anyától
kik a v i t é z e k t e t t e i t honi nyelven az asztal
század elején hajnallott nemzeti és irodalmi újjá
tanult beszélni s öröklő a magyar lelket, e művet
születés kezdetén Berzsenyi és Kisfaludy Sándor nál lant mellett éneklik. M i n d i g v a l a m e l y
lyrai tehetsége melleit egy eposirói tehetség is j e l e s t e t t é n e k e l t e t i k ; nem is hiányzik olvasván, önkénytelenül felkiáltott: „ez az valahára!
az anyag." Ez utóbbi szavak bizonyítják az ének ez azon valódi magyar nyelv, hang, kedély, gondol
feltűnt Csokonaiban. 1825-ben a politikai föllelke
sedés poesisa nem a sokkal későbbi „Szózatában, ‘ tárgyainak, az opusoknak, sok féleségét és gazdag kodás, ép lélek és észjárás, melyet ily valódiságá
hanem „Zalán futásá“-ban s mellette csaknem egész ságát. S az cposok nyelvére nézve ezt írja Galeoti’: ban nem ismerénk.“ Merőben uj tünemény volt,
„a magyarok akár nemesek akár parasztok, majdnem minden ismerhetett előzmény nélkül, s mégis oly
sereg más hőskülteményben található fel.
ismerős, mintha rég élt volna sejtelmeinkben, mintha
A szónoki korszak is eposformában hagyá ugyanazon szavakkal élnek s minden külöbség nél
fen monumentumait, s az epos tévé azon hatást kül szólanak ; ugyanazon kiejtés, ugyanazon szavak, már gyermekkorunkban vagy álmainkban hallottuk
közönségünkre, melyhez hasonlítható nem volt még ugyanazon hangsúly mindenütt. . . Innen van, hogy volna e hangokat, ismertük volna e formát, láttuk
volna az egésznek ez arczúlatját.
a magyar nyelven szerzett ének parasztnak és pol
azelőtt irodalmunkban. Nem volna-e hát csoda,
gárnak, közép- s alrendünek egyformán érthető,"
Arany elbeszélő művei mint az egykori he
hogy a későbbi magyar romantica, azaz a népköl
Más
szókkal
azaz
ének,
melyet
Mátyás
király
asz
gedősökéi,palotában és kunyhóban egyaránt érthetők
tészet csak Petőfi lyrájában nyilatkozók ? Ha cso
tala mellett mondának a hegedősük, a nép költésze
és élvezhetők lesznek: az ép érzelmű népnél ép
dának nem, rendhagyó tüneménynek lenne nevez
úgy, mint a valódi művelteknél. Nincs irodalmunk
hető. Petőfinek költészeti forradalmat hirdető lantját te volt *). Elég ennyit tudnunk , hogy a naiv lelke
sedés, az ösztönszerü költői alkotás, az a hatalma
ban mű, melynek oly valószínűséggel jósolhatnánk
kisérte nem sokára a népies epos hatalmasabb, mé
lyebb zengésű hangszere, s a magyar naiv költészet san megtestesítő nyelv, az a természetes, eredeti örök életet, mint Arany eposai. Nem lösz kor. nem
észjárás, ép érzelem, keresetlen báj, egyszerű nagy
lesz irodalmi változás, mely képes legyen feledtetni.
Toldi-ban éré el tetőpontját.
ság elképzelése fájdalommal töltsön el, hogy mindez Az irodalmi divatok majmai szaladhatnak más-más
Hogy a meddig a nemzeti költészet Írott em
szoknyába öltözött frivol múzsák után; de a közön
lékein visszamehetünk, minden korban a kor saját elhangzott örökre, s csak homályos sejtelem,, lap
szellemében és színezetében az epos más nemekhez pangó érzés alakjában szállt az utókorra; mert még ség zöme, a nép, középosztály és valódi értelmiség
az sem vész el teljesen, a mi régen elhangzott. A örök időkig belső élvezettel fogja olvasni ama mű
hasonlítva mindig képviselve van, s legtöbbnyire
ebben culminál nemzeti költészetünk; nem bizo- legrégibb nemzedékek szokásai, erkölcsei, tettei és veket. inig a magyar magyar lesz. Kivált a népnél
művei, ha elenyésztek is, ha még a monda sem tartó el nem avulhat. Igen régi tündér meséinket, s oly
nyitja-e, hogy a mi a nemzeti szellemben költői
is fen a feledékeny utókor számára, s az egész krónikáinkat, minő „fölemelte Kádár szemeit az égre“,
rész, kicsinyli a lyra szelíden andalgó, sőt a komo
mintegy tenger alá sülyedt világnak látszik. tovább ma is árulják ponyvájokon a nép könyvárusai. Nyelv
lyabb óda magasztosb szárnyalását, mely utóbbi
es ízlés sokkal nehezebben változik a tömegnél,
hoz azonban már nagyobb vonzalommal viseltetik
*) Galeoti e helye bővebben magyaráztatik a
mint a felsőbb körök g o u r m a n d-jainál.
férfias jelleme, nagyobb mérveket, szélesebb Iái
„Szépirodalmi Figyelő“ I. évi folyama 2-ik számában.
kért kíván, s ha nem is a földgömböt, az emberi
Arany a „Toldi“—féle nagyon töredékes, for
Ugyanazon értekezés folytán van kifejtve, mi világos
séget, a hazát és egész nemzetet kívánja magába nyomai vannak krónikáinkban ősrégi eposainknak.
mátlan és száraz mondából már két mesterművet,
ölelni. Nincs oly alpesi magaslat, a mint Danié, nincs
Egy-egy valódi epos a legszebb tünemény a nem
két monumentális epost alkotott. Egyik Toldi Miklós
a tenger mélysége és végtelene, mely Milton nyu zet szellemi életében: nem annyira az ősöket dicsőíti, pályája kezdetét, másik élete alkonyát mutatja fel.
godt fenségében tükrüdzik ; de vannak méltóságteli mint azon nemzet szellemét, melyben e szerfölötti ritka Mindkettő befejezett egész, de mintegy csak két
ság képviselőt és fogékony közönséget talált. Dicsőség
Kárpátjaink, s tenger gyanánt az alföld síkjai. Lehet lehet a nagy philosoph, a nagy lyrai költő, a nagy vizs
szárnyát teszi egy úriásiabb épületnek, s a mint a
ez másodrendű, de azért legkevésbbé sem közép
gáló a nemzetre nézve ; de nagyobbnak tartom a philo
még el nem készült központi épület látott részeinek
szerű. Valamint történetünkben sűrűn találjuk a sophnál a nagy történetírót, a lyricusnál az epos- és óriási arányaiból kivehetjük, a közbelső rész domidrámaköltőt,
s
a
legélesebb
eszü
bibliamagyarázó
theoszerencsétlenség között is a nagyság, vagy a nagy
náló nagyságban fog kiemelkedni a két s z á r n y
logusnál, úgy vélem többet tőn isten és nemzete dicsősé
ságra törekvés példáit, úgy irodalmunk történeté
felett: „Toldi“ ezen második részében a lovagkori
gére a strassburgi Münster alkotója : szép az elmúlkeol,xn.._-^
? . ..
nek nehány fényes!) szakában is látjuk azon nagyobb dés, mély érzelem és az élesen bonezolgató elme — de elbeszélés egyv rp.nfls7P.rA«£>bK
rendszeresebb h/C
hőskölteménv
-ihltíl!
ölti. Toldi nem paraszt fiúból lesz —--mérvekre törekvő hősiséget, mely epos-irásra buz- még szebb a megtestesítő alkotás.
ujoncz vitéz
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többé, s mé-g nem halni készülő zsémbes öreg. Élte
delén van. Hősiségének is szélesbb tér nyílik, nem
párbajok, hanem csaták vannak készülőben. Nagy
eseményekre készít elő a bárom első ének : a barczi
játékok’ helyett-hadjáratot rendez Lajos király. A
költő honién részletességgel és egyszerű nagyság
ban tünteti szemeink elé azon százezernyi liadsergot, mely a nagy király egy lába toppantására sereg
ük össze, hogy boszút álljon a Nápolyban orozva
meggyilkolt testvérért, llosvai mondája nem ád
többé anyagot az énekekhez, a költő a történet nagy
févliainak egész seregét és nagy eseményeit hozza,
elénk, s az első rész idylli, az utolsó rész humoros
hangulatai mellett már az első énekek a magasabb
Iragicum hangjait hallatják. A lovagkor ariosloi
változatosságban, és tömegességben kezd Icltünni
előttünk: méltán választae második résznek a költő
külön czimet s épen ráillik a „Daliás idők“ ezime.
Közelebbről részletesebben szólok felőle,
SALAMON FERENCZ.

Czigány? vagy magyar zene?
Bocsánatot kell kérnem a „ c z i g á n y ? v a g y
m a g y a r z e n e ? “ rőpirat Írójától, a sallangok, sujtások, frázisok, agyrémek, képtelenség, badarság, nyegle
ség s több ily telepofáju tulajdonok fáradhatlan üldöző
jétől, a józan ész jogainak erős bajnokától, hogy röpiratának homlokzatát soraim fölé tettem. Egyetlen okom az,
hogy igen alkalomszerűnek találtam.
Még mindenki emlékében élhet azon liarcz , mit
összes lapirodalmunk folytatott egyik nagy hazánkfia el
len. Nincs oly neme a szellemi fegyvereknek, mit e had
járatban ne használtak volna, s nem tudok képzelni ma
gyar embert, ki a félelmes megtámadtatás hírére szeren
csét ne kivánt volna hitfeleinek, s aggodalommal ne várta
volna a harcz kimenetelét.
Ezen hadjárat Liszt hazánkfiának czigányokról
irt könyve ellen volt intézve, s habár a különbbféle czáfolatok, röpiratok, sóhajok és feljajdulások közt csak a
„czigány ? vagy m a g y a r z e n e ? “ Írójának adhatunk
cserkoszorut, de a többitől sem lehet megtagadni a jó 
akarat, hazafi lelkesedés érdemjelét.
Nagyszerű volt a lelkesedés, valamint az ellenség
is nagyszerű !
Ily lelkesedésnek diadalmaskodni kell a pokol ka
puján, s beveri ezt ökleivel, mint hajdan Byzantiumét.
De távol legyén mintha ezen beyégzett liarcz me
zején, azon tanyákon hol a hősök estenként tűz
körül heverve pipáztak és tanácskoztak, a hamvak közt
még most is eleven szenet keresnék ; távol legyen, hogy
ama harezot meg akarnám ujitani.
Csak azon nagyszerű lelkesedést akartam vissza
hívni olvasóm emlékébe, mit egy pár szó képes volt anynyira felzuditani, s azt hiszem, hogy e jelenetre minden
ki velem együtt ilyenformán fog gondolkozni: k i m é r 
né ta gadni a magyar zene fé ny e s j övő
jét, sz em ben egy eg é sz nemzet l e l k e s e 
désével?
Nem veszem rósz néven, ha ilyenkor az optimista
szabadon bocsátja pegasusát, s bebarangolja a messze
jövőnek azon tájait, hol a magyar zenészek egyszersmind
magyar ajkúak és fehérek, hol a magyar opera megha
ladja Wagner Tristán-ját, s a legkisebb dalmű 24 felvo
násból áll, mit csak egy hét alatt lehet egészen végig
játszani.
De vegyük rendre azon zenei eseményeket, me
lyek ama nagy lelkesedés óta egymásután következtek.
Miután Liszt eszményitett czigányairól letéptük
a költészet bársonyát, az arany hímzéseket, a sujtásolcat
és sallangokat; miután a czigányt magunk is illustráltuk, úgy, a hogy czigányt kell és leh et: csaknem egy
évvel ezután megjelent Brassai röpirata:
„C z i g á n y ? v a g y m a g y a r z e n e ?“
Hol vala ekkor ama nagy lelkesedés a magyar
zene iránt ? A röpirat — Liszt annyiszor említett köny
vének bírálata — szintoly kevés zajt csinált, mint a mily
nagy forradalmat okozott maga a corpus delicti. A lapok
tudatták egy pár szóval — a mint szokás — a röpirat
világra jöttét, s alig lesz vakmerő állítás, lia azt mon
dom, hogy egész Magyarhonban csak négyen olvasták.
Ez-e ama nagy lelkesedés ? Vagy tán a fényesen
kivívott győzelem után mindenki meggyőződvén a felől,
hogy a magyar zene valóban a magyaré, s nem a czigányé, e boldog öröm leple alatt a megfeszített figyelmet
édes pihenésnek eresztette ?
Kevéssel Brassai röpirata után világot látott a
Zeücszeti Lapok programmja is, s elég bőven kifejtette :
hogy fő törekvése lesz a m a g y a r z e n e művelése, s
a művészetek sorába emelése.
Ismétlem: a programúi világot látott; de fájda
lom, a világ nem látta a programmot.
Azonban a kiknek e programra (lia úgy tetszik
nevezzük előfizetési Ívnek) mégis véletlenül kezükbe
akadt, nem hiszem, hogy abban egyebet láttak volna,

mint hogy zenészetünk még csak kezdetleges állapotban
van, mit művészetnek nevezni nem lehet. Azt sem két
lem, hogy valaki lenne hazánkban, a ki ne óhajtaná ama
programra teljesülését.
De hová lett ama lelkesedés, melylyel Liszt ha
zánkfiát üldöztük, hol maradtak az előfizetők, kik egy
ily sok költséggel, fáradsággal, önfeláldozással járó vál
lalatot csak a legsilányabban is jutalmaztak volna.
Azt hiszem, hogy midőn e zéne ügyeinkre nagy
horderejű körülményt az olvasóval meg akarom ismer
tetni, helyesebb lesz kerülnöm a költői kifejezéseket, s
jobb előadnom magát a tényt és száraz számokkal be
szélnem.
A Zenészed Lapok előfizetőinek száma az első
negyedévben felment 2u0-ig, de azonnal leapadt, úgy
hogy a középszámot csak 100-ra tehetjük, mely jelenleg
csak 20-al növekedett. Ebből Erdélyre esik mintegy 15,
Pestre a legnagyobb rész, s Magyarhonra a legkisebb.
Bátor vagyok e számlát a nemzetnek bemutatni,
a nélkül hogy a jobb érzéseket meg akarnám sérteni.
Nem haszonlesés, hanem zeneügyüuk szeretete vezeti
toliamat, s úgy szintén a Zenészed Lapok szerkesztősé
gét sem. Mert hisz beszéljenek az előbbi számok : mig
más lapok 3—400 előfizető mellett képtelenek fennállani, a Zenészed Lapok oly hideg közöny, csekély pár
tolás s költséges kiállítás daczára ma már leélték éle
tüknek 16-ik hónapját.
Nem kívánnak a Zenészed Lapok munka társai
ez úton pesti háziurakká lenni , sőt saját életük
fentartása sem kötötte őket ama vállalathoz ; de annyi
• segélyt óhajtanak a nemzettől, a mennyi által képesek
legyenek az elkezdett nehéz utón tovább haladni. E nél
kül összeroskad a legerősebb akarat is.
Nem akarom hinni, hogy azon forradalom előtti
korszakban élünk, mikor egy országos zenede eszmé
jének kivitelére némely megye csak 20 kr. -ral áldozott
Tinódi oltárán*), melynek következteül az országos ze
nedéből le tt: B ú d a-P e s t i H a n g á s z e g y l e t i
Z e n e d e , mely mindenkinek inkább köszöni első lé
teiét, mint MagyavhonnaU és Pest magyar ajkú polgá
rainak.
Vagy tán egy zenészed szaklap még igen korán
kezdődött, s a nemzet ne legyen arra megérve ?
Ezelőtt pár évvel egy tekintélyes főur úgy nyi
latkozott bizonyos közgyűlésen, hogy művészeti szakla
pot irni nem leh et: mert nincsenek művészek, kik azt
Írni tudják.
Melyik igaz a kettő közül ?
Elismerem, hogy solid zeneközönségünk nincsen;
de azt sem lehet kétségbe vonni, hogy a zenét valahol
nagyobb mértékben gyakorolnák, mint épen nálunk, s
épen ezért egy zenészed szaklapra sehol sincs nagyobb
szükség, mint Magyarhonban.
Mert egyfelől a serdülő magyar ajkú ifjúságnak
utat kell mutatni a magyar zene fejlesztésére ; másfelől
ellenőrködni kell a zenészed civilisatorok eljárása
felett, kik a magyar zene fejlesztését vagy agyrémnek
tartják ; vagy — a mi ennél sokkal roszabb, — képtele
neknek érezvén magukat e téren valamit tehetni, min
dent elkövetnek, hogy saját önző nézpontjukból civilisálhassanak.
Elég sajnosán érezzük, hogy régibb zenénkről
mit sem tudunk, mert a keresztyén vallás felvételével ez
egészen elmosódott; most viszont elnézzük-e eme ci
vilisatorok sáfárkodását ?
Hogy az előbbi vélemény daczára keletkezett
Zenészed Lapok hivatásuknak mennyire feleltek meg,
midőn egyfelől a civilisátorok rósz akaratával, másfelöl
a nemzet közönyével találkoztak, ítélje meg az elfo
gulatlan szakértő. Azt bizton állítom , hogy e lapok
szerkesztőjét rósz iránynyal s hamis tanok terjesztésé
vel senki sem fogja vádolhatni.
Szabadjon megemlitnem még egy körülményt,
mely viszonyaink közt nem csekély fontosságú.
Kiknek kell áldozni a magyar zenészei felvirá
goztatására, s ennek egyik eszközére, egy zenészed
szaklap fentartására ?
Azoknak, kik magok is zenészek akarnak lenni,
vagy már épen zenészekké lettek ? Mindezek összes szá
ma még felette csekély. Tán a szegény és roszul fizetett
kántor ? vagy a saját erején küzdő kezdő zenész ? ki
csak nemrég (s alkalmasint némely esetben ma is) ha
mint művész nem tudott német,vagy akárminő más nyel
vet. szomorúan kellett éreznie, hogy magyarnak szü
letett, s fájdalom, épen saját hazájában . .
A zene mindenütt fejedelmi kegynek, s nagy ál
dozatoknak köszöni léteiét. Nálunk zeneügyeinken len
díteni az aristocratia és nemesség teendője. Csak igy
remélhető a magyar zene felvirágzása s önállósága. El
lenben mint hajdon, s mint ma is, minél inkább meg
gyökerezik a világzeneirodalom, annál többet veszt a
magyar, s örökre csak bölcsőjében marad.
Akarnak a hon nagyjai valódi atjyai leírni a ma
gyar zeneművészetnek? igaz-e azon lelkesedés, mit nem
zeti zenéjük iránt tanúsítnak.
Ha igen, hozzanak áldozatot egy országos zenede
alapítására, hol legfőbb gondot fordítsanak magyar ajkú
tanítok képzésére.
Ez esetben a nemzeti színházra áldozott pénz is
jobb alapra lesz tévé s többet kamatoz a pillanat él
vezeténél.
S végre, ha meglátogatnak az hidegen utazók,
kik tudományos czélból utaznak, de leggyakrabban á
a külszínből Ítélnek, nem fognak olyan könyvet irni ró*) E zt is csak egy pár megye tette, az egyik, mint
mondom, adott 20 krajezárt, a másik valamivel többet s a
többi semmit sem.
jj

lünk,mint Liszt,ki a magyar embert csak tánczolni látta,
s zenélni csak a czigányt hallotta.
így senkinek sem jut eszébe a kérdés :
„Czigány? vagy mag ya r zene?
BAKTALUS ISTVÁN.

Magyar festészet és a m agyar
festők.
M edve I m ré tő l.
1.

Sokszor volt már és sok helyen elmondva,
hogy nemzetiségünk egyetlen horgonya, egyetlen
réve az irodalom és művészet, mely élethajónkat a
sok vihar közepeit elmerüléstől megmenté. Ébe
rül is örködének sok jeles férfiak őseink e nagy
becsű hagyománya, mint egyik legfőbb kincsünk
fölött mindeddig ; miért volnánk hát mi háládatlanok, s miért hagynék pangani, mit két kézzel kell
felkarolnunk, hazai művészetünket?
Midőn tehát egy részről hazafiul szempont
ból vcszszük a festészetet, mint oly eszközt, mely
mivelődésünk öregbítéséhez hatalmas emeltyűként
járul, más részről európai általános nézpontból kell
arra tekintenünk, hogy azon nagy átalakuláshoz,
mely jelenleg készülőben van, mi is erőnkhöz ké
pest hozzájáruljunk.
Nekünk nem kell fegyveres hadsereg, hogy
birodalmakat hódítson, nekünk csak magyarul do
bogó szivek kellenek, hogy a világátalakulás nagy
munkájához egy kis, de bátor csapatot adhassunk
hadjutalékul, mely meg merjen állani az európai
világműveltség sorompói előtt, hol a ludomány
ilélőszéke számon kéri a századok gazdálkodását.
Mi nem játszunk politikai hazárdjátékot, ha
a művészet és irodalom szent oltára körül kívánjuk
öszpontositani a nemzet legjelesebb és leglelke
sebb fiait, hogy ne feledjék el szent hagyományain
kat és apáinkat, kik tettel s szóval járultak nemzeti
dicsőségünk templomának felépítéséhez. Fájdalom,
mikép akadnak sokan, kik azt sárral dobálják, de
mit törődünk velők, ha a nagyobb rész velünk tart.
Belátták már ezt sokan e hazában s erejük
höz képest mozditák elő az irodalmat és művésze
tet, úgy hogy, hála az égnek, megnyugvással tekint
hetünk irodalmunkra, mely a világ irodalmi törté
nelmében helyet vivőit ki magának, de még nem
úgy vagyunk a művészettel, különösen a festészet
tel. E téren, mig az irodalom fejlődött, magunk vol
tunk kissé hanyagok. Hogy csak egyet említsek,
ezelőtt 10 évvel nem mertek volna magyar feslészre bízni főuraink valamely nagyobb képet, most
pedig már rövid idő alatt csak Pesten számos na
gyobb kép készült fiatalabb festészeink műtermé
ben is,
Ha azt hinné valaki, hogy nekünk nincs mű
vészetpártoló közönségünk, az nagyon csalatkoz
nék. Igaz, hogy a lapok most általában panaszkod
nak a részvétlenség ellen, mely a művészet irá
nyában mutatkozik a közönség előtt és magoknál a
művészeknél, hogy egyetlen művészet előmozdító
egyletünk, a pesti mőegylet termei is üresen álla
nak, de az még nem nagy baj, kivált jelenleg mi
dőn mással vagyunk elfoglalva s kellő iigvelmet
nem lordithatunk ezen intézetre.
A pesti műegylet 1839-ben alakult, 1852ben ujja alakita magát, és állandó műkiállitást ren
dezett. Az állandó műkiállilás eszméjét s jótékony
ságát
mind a művészetre általánosan, mind kivallkepen a hazai művészetre — szükségtelen
magyarázni.
A műegylet alapszabályaiban első helyen áll
az intézet czélja, ezen első szabály Így hangzik •
„A részvények utján felállított egyesület közvetlen
czelja: a művészet szereidének terjesztése s »•/
Ízlés nemesbítése hazánkban; mégpedig először
évenkénti mukiallitással - most már állandó
Másodszor: jó és a részvényesek között sors utján
kijátszandó restvények vétele; - haimadszor: be

55
esés és mindenik részvény után egy példányban a
tagok közt kiosztandó műlap kiadása által,“ *
Az alapitó tagok, midűn az alapszabályokat
alkoták, szükségtelennek tartván a hazai művészet
pártolását is bele tenni, — minthogy úgy hiszszük,
ez lévén az indító ok csupán, megnyugodtak abban,
hogy az igazgató választmánynak, mint az egylet
képviselőjének ez leend mindenkor vezéreszméje,
s nem magam meggyőződését mondom, midőn a
jótékony áldozatra kész közönség, mely már eddig
4000 tagra szaporodott, — szintén ezen nemes
eszmétől indíttatva hozta a művészet oltárára ál
dozatát.
Hogyan és miként sáfárkodott az igazgató
választmány a társulat vagyonával, azt megvizsgálni
nem e sorok körébe való, — ott vannak az évi
számadások. De azt kimondani mégis sértés nél
kül merjük, hogy a választmány igen loyalis volt
eddig a külföldi művészek irányában, mert azok
műveit az egylet a külföldi műtárlatokból és meg
bízott üzérkedőktől nagy költséggel ide szállítja
és el nem kelés esetében újabb költséggel vissza
küldi, inig a magyar művészek képei iránt a kül
föld ily loyalitással nem viseltetik és mi, ha képet
küldünk valami tárlatba, sok költséggel jár, mig a
külföldi művésznek hozzánk hozatott képeinek szál
lítási árát mi fizetjük.
No de nem itt a baj oka. A műtárlat anyagi
rósz állása miatt annyira jutott, hogy mig más
években 1 5 —16,000 ft értékű megvett képeket
sorsolhatott ki, az idei sórsolmányok összértéke
alig rúg 6000 ftra. Sajnos körülmény, hogy e mű
vészetterjesztő intézet ily tengődésbe juthatni en
gedtetett.
Azonban annak leginkább abban kereshetjük
okát, hogy ezen átmeneti korszakban annyira el
van vonva a közönség figyelme a művészettől, mi
kép nem csoda, ha kis időre a művészet és a mű
termek iránti részvét lankadni kezd.
Különben ezen hanyatlásnak most már a mű
vészek részérőli elhidegülés is lehet oka, mi ki
derül, ha egy pillantást vetünk visszafelé.
Figyelő szemekkel kisérvén a pesti ínűegylet igazgató-választmányának eddigi működését,
fájdalommal kelle tapasztalnunk, hogy a nemzeti
művészetet, a hazai művészeket nemcsak hogy el
hanyagolta, hanem azt elcsüggeszteni akarván,
mintegy megsemmisítésére, elnyomására törekszik.
Legalább a közelebbi évek működéséből az egyle
tet figyelemmel kisérő közönség bajosan húzhat
más következtetést, pedig lássuk csak, mit mond
egy történetesen kezünkbe akadt 1853. évi junius
15-kén kelt nyomtatott felszólító ivén, mely igy
kezdődik: „Tisztelt ur! A pesti műegyletnek fel
adata országunkban általánositni a szép iránti von
zalmat, fejleszteni népünkben a műérzéket és ezek
elérhetése végett közvetve növelni a hazának mél
tánylás és jutalmazás áltat művészeket saját fiai
ból, slb.
Ezen felhívásban tehát bevallja az egylet,
sőt feladatául tűzi ki a hazai művészek pártolását,
sőt méltánylás mellett jutalmazásról is emlékezik.
Az igazgató-választmányt néni akarjuk sérteni azon
gyanusitgatát állal, hogy ily nemes ezég alatt ta
lán más czélra akarna előfizető részvényeseket
gyűjteni, de azt mondhatjuk, hogy nem képzelünk
e hazában oly részvényes tagot, ki inás czélra akart
volna az egyletnek áldozni, mint a hazai művészet
pártolására, s mégis tapasztalnunk kell, hogy az
egylet bizalmával, pénzével, ha nem bűnös, de
könnyelmű sáfárkodás, s a díjazások vagy jutalma
zásoknál feladatellenes intézkedés űzetett, a he
lyett hogy a hazai művészet pártfogoltatott volna.
Jól tudjuk, hogy a művészet nincs helyhez,
hazához kötve; hogy a művészet hazája a nagy vi
lág: de mikor egy műegylet feladatának vallja,
sajátjait, hazai művészeit pártfogolni, akkor enged
jen meg az igazgató-választmány, ha feladatára,
kötelességére emlékeztetjük. Meg vagyunk győ
ződve némely választmányi tag tiszta, czélhoz ve
zető nézeteiről, de azt hiszszük, azon tisztelt tagok
is be fogják vallani, hogy a czélellenes, balirányu
elem túlnyomó az igazgató választmányban. Adato
kat bírnánk előhozni, de jelenleg szükségtelennek
tartjuk.
Ezen egyetlen művészetet pártoló egylet te
hát ha baliránya miatt elvesztő is a buzgó közön
ség pártolását, nem következik belőle, hogy a ma

gyar festő művészet is ily sorsra jusson, s ha nem
leend állandó helyiség, hol időről időre festésze
tünk előhaladását szemmel láthassuk, forduljunk
festészeink műtermeibe.
Hogy azonban a közönség, mely hazai művé
szetünk iránt igazán részvéttel viseltetik, találjon
alkalmat néha az e téreni működést is figyelemmel
kisérni, feladatul tűztem ki e sorokban és e lapok
hasábjain a magyar festőművészet jelenéről tudósí
tásokat hozni a t. közönség elébe, s a művészeket
s azok műveit helylyel közzel megismertetni.
A czélját tévesztett pesti m űegylet ellené
ben, múlt évben keletkezett a magyar képző művé
szeti társulat, melynek programmját annak idejé
ben a napi sajtó közlötte. Azonban nem lesz ér
dektelen, mielőtt föltett czélunkat követnők, egye
lőre ezen egyesülettel foglalkozni, azt megismer
tetni és eddigi működését elősorolni i mit tenni
legközelebbi czikkünkben fogunk.

Egy török fiú Parisban.
VII.
Emlékezel, kedves atyám, mily ellenkező tudó
sításokat kaptunk Konstantinápolyban Napóleon csá
szárról. Míg némelyek azt álliták, hogy mindenki imádja
ez uralkodót, mások s különösen az angol követ,azt mon
dák hogy senki sem szereti. — Még nem tudok neked
e felől Írni, de annyit mondhatok hogy a francziák csá
szárának annyi szeretetreméltó tulajdonai vannak, mi
szerint bizonyára több ember fogja szeretni, mint gyűlöl
ni. A nép főként — melyet én hibásan „r a b s z o 1 gának hívtam, mely pedig épen oly szabad mint az urirend,
csak szegény — a n é p nagy rokonszenvvel van iránta.
Ezen érzését a hol csak lehet, kimutatja; midőn a csá
szár kikocsizik útjába áll, a színházban megéljenezi,
minden ügyesbajos dolgában személyesen hozzá folya
modik ; igy például a Boulevardon tegnap Galimárral
újságot vásároltunk s az ujságárulóné titok pecsétje
alatt nekünk megsúgta, miszerint 12 levelet irt 2 hét
alatt a császárnak, oly czélból, hogy ő felsége tolassa
üvegbalitzkáját kissé előre.
Sok gondja lehet ez uralkodónak, mert minden
ember mindent tőle vár; a napokban eső esett s két
nő, előttem haladva, igy beszélgetett: Napóleon tönkre
teszi czipöinket e macadammal. Vagy igazítsa el az ég
gel, hogy soha ne essék, .vagy tétessen más kövezetei.
— Neki könnyű — mondá élesen a másik — ő
nem jár gyalog, mikor esik.
Egyátalában, úgy vettem észre, a czifra urak nem
nézik ő felségét jó szemmel; inig a kék ingesek mindig
szeretettel emlékeznek róla, miután pedig sokkal több
kék-inges van, mint más, gondolom, a császár is inkább
igyekszik ezek kedvébe járni.
Másutt a szegény ember alig mer szólani, ha va
lakivel meggyül a baja, itt pedig épen ellenkezőleg ő
lármázik legjobban ha valamit akar. így például, nem
rég Napóleon sétálni ment a „St. Cloud"-i parkba. Egy
szegény asszony akart hozzá közeledni, de fényes tisz
tek vették a császárt körül, kik a szegény nőt mindig
félre tolták. Végre a nő elvesztette bélcetürését s igy
kiáltott: „Felséges ur, ez a sok aranyos here most köze
ledni sem enged felségedhez, pedig nem ők tették felsé
gedet császárrá, hanem mi, a szegény emberek.“ A csá
szár erre intett s a nőt elébe hagyták lépni. „Jó asszony
— mondá nyájasan — e tiszt urak nem herék, mert mi
kor Francziaország dicsőségéért meg kell halni, ők ont
ják először is véröket; hogy császárrá ti tettetek, azt
tudom, köszönöm, s igyekezni fogok e bizalmat megér
demlőm.“ Erre aztán pénzt nyomott a nő kezébe. A
tisztek is éljen-t kiáltottak s a nő is. Mindenki meg volt
elégedve.
Ha a néppel ily szelíden bánik a császár, a nagy
urakkal tulfelől, néha igen büszke, ügy látszik, keve
set beszél a követ urakkal p o l i t i k á r ó l , de annál
többet beszél aztán ez urakkal a miniszter, meg a csá
szárné. A követ urak mindig jó hangulatban vannak,
mert a kikkel ügyeikről szóknak, azok velők többnyire
egy véleményben vannak. Hanem történnek olykor csaló
dások is. így történt, hogy bizonyos követnek, kit te is
ismersz, egykor a császárné és Walewski valami nagy
dolgot Ígértek. De az Ígéret nem teljesült; a követ a
császárhoz,ment, figyelmeztetvén ő felségét az ígéretre.
— És ki Ígérte önnek ezt?! — kérdező Napóleon.
— Walewski — feleié a követ.
— Valóban ?
— Igen, Sire, s azon kívül a császárné.
— Követ ur — mondá komolyan a császár, —
udvaromban mindenki tetszése szerént beszélhet, mond
hat véleményt, s Ígérhet is ; de én követ ur, é n igértem-e önnek valamit ?
— Nem, Sire.
— No lássa ön. — Holnap szívesen látom Compiégneba vadászni s valahogy a theáról el ne maradjon,
mert a császárné megharagszik. Most menjünk le az is
tállókhoz. majd elővezettetem, az uj lovakat, melyeket
Angliából hozattam. A császár naponta a császárnéval,
a kis herczeggel és Conneau házi-orvossal szokott reg
gelizni. A pápa követe ilyenkor adatta elő kérelmét a
császárné által, ki azonban Conneau orvost bízta meg,
szólana előbb és készítené elő ő felségét. Conneau, bár
nehéz szívvel, de neki vágott e merész kísérletnek, mi
dőn a császár igy szakitá félbe : „Doctor Conneau, az
idő nem sokára megváltozik s ilyenkor lábaim nyugta

lankodnak ; ajánlom ön becses figyelmébe e 9zegény lá
bakat.“
Máskor a császárné maga adta elő a pápa köve
tének ügyét; de ő felsége nem felelt, hanem a kis her
czeggel foglalta el magát. Erre a császárné sirva fakadt,
mondván, hogy ő felsége nem szereti többé nejét.
„Kedves Eugénie — mondá a császár — idegei
nagyon fel vannak ingerelve; l e v e g ő v á l t o z t a 
t á s t ajánlok önnek.
Pár nap múlva a császárné Scóciába utazott.
Itt is, mint Konstantinápolyban, minden zavar a
nőktől származik.
BOLNAL

Madarász Győző ,,Zách“-a.
(Képmagyarázat.)
Néhány év előtt a pesti műtárlatban egy nagy kép
volt kiállítva, gondolom „A s z á m ű z ö t t á l m a “
czimmel.
Mindenki meglepetve tekintett e képre, melyen
egy nagy művészi tehetség, merész fantáziája látszott.
Sok és nagy hiba volt e képen, de mily jövőre jogosított
már e kép is, midőn szépségéért hibáit is megbocsá
tották !
Ki festette e képet ? kérdezé mindenki kíváncsi
an, s azok, kik törpesegükben az előretörő lángészre
irigyszemmel szoktak tekinteni, válvonitva mondogatták:
— Egy fiatal magyar festész, Parisban. De nem
lesz belőle semmi! hatás után kapkod, színezése bizar,
s ha van is tehetsége, a franczia romanticismus megöli.
Hogy ezen uraknak nem volt igazuk, a követ
kezmény mutatta meg.
Az igazi művészi tehetség olyan, mint a destillátor : bármely iskola behatása alatt is csak a jónak en
ged magához utat, csak a szivárog lelkén keresztül. A
salakot elválasztja.
S Madarász Győző igazi művészi tehetség; meg
mutatta ezt lassanként bemutatott nagy történeti képei
vel, melyeken magasztos költészet, erő s a művészi for
mák zseniális ismeretei mutatkoznak.
„Az u t o l s ó Z r i n y i , “ — „ Z r í n y i I l o n a “
s „Z á c h K l á r a “ czinm képei elismerést szereztek
számára a műbirálc részéről, nevet a hazában s biztos
reményt a legszebb jövőhöz.
Én magam részéről Madarász Győzőnek ezen,
itt kőnyomatban bemutatott képét tartom a legköltőibbnek, a legszerencsésebb kivitelűnek.
Mily tragikus történetet fejez ki ez egyszerű je 
lenet ! A magyar nő erényére, a magyar férfi szeplőt
meg nem tűrő becsületére a legszebb apotheozis ez !
S az egyfelül kényes , másfelül vérfagylaló eset '
mily művészi gyöngédséggel, tapintattal van itt előadva!
E két alak lélekállapotának kifejezése mindent elmond,
mint Arany mesteri balladájában a néhány vers.
S midőn ily ballada létezik, bármi inegragadóan
akarnék is történetünk ezen gyászepisódját elbeszélni,
szavunk hangtalan hang maradna a mellett, s azért ma
gunk helyett megszólaltatjuk Arany hegedősét, ki igy
énekel a XIV. században :
Királyasszony kertje
Kivirult hajnalra :
Fehér rózsa, piros rózsa . . . .
Szőke leány, barna.
„Királyasszony, néném,
Az egekre kérném:
Azt a rózsát, piros rózsát
Haj, beb szeretném én !“
„Beteg vagyok érte,
Szivdobogást érzek:
Ha meghalok, egy virágnak
A halottja lészek.“
„Jaj! öcsém Kázmér,
Azt nem adom százér“ —
Menj, haragszom. . . nem szégyell ed . . .
Félek, bizony gyász ér.
„Sietős az utam
Reggeli templomra ;
Ha beteg vagy, hát feküdj le
Bársony panlagomra.“
Megyen a királyné,
Megyen a templomba;
Szép virágok, deli szüzek
Mind követik nyomba.
Könyörögne, nem tud,
Nem tud imádkozni;
Olvasóját hon feledé:
Ki megyen elhozni ?
„Eredj fiam Klára,
Hamar, édes lyányom!
Megtalálod a térdeplőn,
Ha nem, a díványon.“
Keresi a Klára,
Még sem akad rája :
Királyasszony a templomban
Oly nehezen várja!
Keresi a Klára,
Teljes egy órája:
Királyasszony a templomban
De hiába várja.
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L o n o v i c s , érsek.

We n k h e i r a

B é l a bár ó.

I v á n k a I mr e .
Ko má ro my György.

Ballagj

Mór.

B a r t a l Györ gy.

Vissza se megy többé
Deli szüzek közé:
Inkább menne temetőbe
A halottak közé.

„Gyermekemért gyermek:
Lajos, Endre halj meg!“
Jó szerencse, hogy Gryulafi
Rohan a fegyvernek.

Inkább temetőbe,
A fekete földbe :
Mint ama nagy palotába
Ősz atyja eléb e!

„Hamar a gazembert. . .
Fiaim, — Cselényi! . . .“
Ott levágák Felicziánt
A király cselédi.

„Hej, lyányom, lyányom!
Mi bajodat látom !
Jö szte, borulj az ölemre,
Mondd meg, édes lyányom.“
„Jaj, atyám ! nem — nem —
Jaj, hova kell lennem !
Hadd ölelem lábod porát, —
Taposs agyon engem! . .
Harangoznak délre,
Udvari ebédre,
Akkor mene Feliczián
A király elébe.
A király elébe,
De nem az ebédre :
Rettenetes boszuálló
Kardja volt kezébe!
„Életed a lyányért
Erzsébet királyné!“
Jó szerencse, hogy megváltja
Gyönge négy ujjáért.

Törökország fővárosa *).
(Ország- és népisme.)
Nem érezték-e önök hideg tavasz kezdetén ama
sóvár vágyat a nap forró sugarai után? nem pillantottak-e
neheztelve ama bérezek tetejére, melyeken a hó mocsoktalan fehére oly makacsul tartja m agát; s nemde lassú
nak tetszett a fák zöldülése, a bimbók fakadása ? Nem
álraadoztak-e hideg, harmatos éjjelen fényes, déli nap
fényről, cziprusok lombjairól, vagy tán pálmák gyümöl
cséről !
S a merengés e perezében, a kedély magyarázhatlan benyomásai közt, nem futotta-e át egy vágy lel
kűket,. egy titkos sóhaj, hasonló a gyermek óhaj tilsához,
mely ösztönszerüleg kap egy ismeretlen tárgy felé, ha
sonló a fecske nyugtalanságához, mely elhagyja fészkét,
hogy tengereken túl repüljön ?
Én mindezt éreztem.
Czélom nem a civilizált világ volt politikai és tár
sadalmi színhelyével, melynek kisebb vagy nagyobbszeríi másolatját majd mindenütt föltaláljuk, hanem a
természet, a tenger hánylcodó hullámaival, a szigetek
gránit-oszlopzatai, a középteuger, Európának e tisztele
tet gerjesztő kerete — s a mi azon túl fekszik, Afrika
homok partjaival . . .
l)e mindenekelőtt Konstantinápoly!
A régi B izanz! Róma leánya, az ős görög colonia, e szinte bevehetien erősség, melyet Constantin már
vány palotákkal és templomokkal gazdagított, hogy ne
vét megörökítve a birodalom támasza s legfényesebb
gyöngye legyen.
A büszke Stambul! melynek hatalmán megtört a
kereszténység fegyvere, mint a hullámok, melyek falait
csapdossák, melynek vérszin zászlóján a félhold, mintha
veres felhő kíséretében járna, mindenütt rémülést és
szenvedést hagyott maga után.
Stambul! melynek eszméje százados szenvedé
seinkkel azonos, mely nemzeti történetünkben oly fontos
szerepet játszott, mely annyi borút és gyászt halmozott
reánk s visszalökte évszázadokra nemzeti létünk és fej
lődésünk folyamát.
Stambul végre, mely mint bősz zivatar után nap
sugár, gyűlölet helyett mosolylyal fogadott, s mintegy
kiengeszteléséül a múltnak, oly nemes vendégszeretettel
karolta föl újabb időkben menekülteinket.
Konstantinápoly ötszázezer lakosával, moséivel,
karcsú minaretjeivel, pompás kufjaival, serailla és ba
z árjáv a l, e roppant város faházaival, mely szüntelen
gyűl, ég s mint phöuix, hamvaiból újból támad . . . ez
volt czélom !!
Nem fárasztom önöket kiindulásom kevéssé ér
dekes tapasztalataival, csupán felületesen legyen em
lítve, miszerént Erdélyből utazva, szükségkép Oláhor
szág fővárosán kellett átmennem.
Ki az ellentétek barátja itt bőven részesülhet
azokban, akár a franczia műveltség külmázát elsajátí
tott bojárokkal társalkodjék, akár a legszomorubb vis
kók mellett emelkedő paloták felett elmélkedjék, minde
nütt nyomor és gazdagság, álműveltseg és tudatlanság.
Valódi meglepetés vártreám, midőn a hely szo
kásaival ismerefleu, gyalog mentem egy esős nap a szín
házba.
A rósz kövezet s rémitő sár várakozásomat any*) M utatvány b H o r v á t h Miklós ragyogó tollal
irt s nem sokára sajtó alá adandó ,,U ti em lékeiből.“

„Véres az ujjad,
Nem vérzik hiába :
Mit kívánsz most, királyi nőm,
Fájdalom dijába?“
„Mutató ujjamért
Szép hajadon lyányát;
Nagy ujjamért legény fia
Borzasztó halálát.
„A más kettőért
Veje, lánya végét;
Piros vérem hullásáért
Minden nemzetségét!“
Rósz időket érünk,
Kosz csillagok járnak :
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat!
SZOKOLT VIKTOR.

nyira lehangolták volt, miszerént egy meglehetős orchester s tűrhető díszítmények phantasiám látkörét túl
haladták.
S im egy pompás előcsarnokba léptem, melynek
kinézése valóban nagyszerű s mindennel el van látva,
mit fény s Ízlés nyújthat, a színház belseje, mely annak
tökéletesen megfelel, ragyogó csillárokkal volt világít
va ; a bársonykárpitos páholyoktól a földszinig a legdí
szesebb s öltözékében feddhetlen közönség, mely egy látliatlan liidon seregelhetett tán ide, vagy oly utczákon hol
esővíz helyett rózsaharmat csöppek peregtek . . .
A rejtély egyszerű : Bukarestben senki sem jár
gyalog — senki, a szó legszorosabb értelmében — sem
éjjel sem nappal, sem ügyben,sem mulatságból, s az em
beri lábak oly szükségfeletti eszközök, mint napjainkban
a buzogány vagy kopja.
Létezik ugyan e városban is egy igen szép séta
tér, de alig látogatott.
A „chaussée“' e hosszú hárssor, mely az ország
úinak egy részét képezi s mely tömve van szekerezőkkel,
ez az igazi mulató helye Bukarestnek, kocsizva tölti a
divatos világ az estet s az éjnek egy részét 5 a robogó
kocsik vagy birzsárok majd összecsoportosulnak s meg
állnak, nem mintha gazdáik kiszállanának, oh nem — a
négy láb szélességű „phaetonok“ társalgási termekké
válnak, melyeken az ismerősök egymással kényelmesen
beszélgetnek : az arszlány szivarra gyújt, a delnő fagylaltozik vagy bókokat fogad, rendesen kevés ellensze
güléssel.
Mert habár a szép nem lényegében mindenütt ha
sonló , az oláh hölgyek tán kevésbbé leplezik el vonzal
mukat, vagy tán kevésbbé igyekeznek azt elfojtani.
De ha e bájos arezokon a mosoly epedőbb, a szem
sugara égetőbb s a küzdés ereje kevésbbé szijos, sok rész
ben menti őket a férjek könnyelműsége, romlottsága, vagy
engedékenysége.
Azon néhány nap, melyet e városban töltöttem,
eléggé meggyőzött állításomról, miután sehol sem könynyebb ismerkedni, mint it t ; e nyájas nép nem kérdi
őseid laistromát, nem várja a körülmények ,,apropóját“
hogy veled társologjon s kezét nyújtsa barátsága, mely
többnyire rögtönzött s nem hosszas ismeretség ajándéka,
szint oly udvarias mint érdekes, váratlan s meglepő.
Okulva tapasztalatomon, gondom volt bérkocsimat
egész napra fogadni, melyen bejártam a várost, megte
kintve nevezetesebb épületeit.
S bárha rendkívülit nem mondhatok, az összes
benyomást sajátságosnak találtam.
Némely házak s főleg a templomok stylje előttem
merőben idegen alakot képeztek: a barna arezok, a contemplativ életmód, a kényelmesen henyélők, a török do
hány illatos füstje, maga a nap olykor égető sugarai,
minden egy melegebb éghajlat közeiét hirdették s kelet
előpostáikéut. tűntek föl.
Daczára mindezeknek, vagy tán épen ezért, két
szeres nyugtalanságot éreztem utam mielőbbi folytatá
sára, mint az olvasó, ki az élőbeszéd után a könyv lé
nyegére vágyik, az érkező, ki az előcsarnokból a pom
pás termek belsejébe siet.
Eljött végre a reg, melyen utolsó pillantást veték
e terjedelmes városra.
Délben egy óriás nagyságú társaskocsin Giorgevo
felé robogtattam.
Hasztalan keresek, nem találok megfelelő szót azon
sebesség kifejezésére, mely a villámnál és gőznél csak
valamivel lassub s mely napi renden van az oláh földön.

Az' akadémia palotája.
E rajz Henszlmann Imre, magyar építész tervét
mutatja. Nagyszerűségét, szépségét nem kell kiemel
nünk, hiszen csak rátekintve — saját maga hirdeti ezt.
Készítője az európai élő építészek között első
helyet foglal el, hogy mindamellett e tervét még sem
fogadta el az illető bizottmány, vagy ha költségesnek ta
lálta, vagy épen más stylüt akart — azt nem nála ren
delte meg — oka talán az, hogy Henszlmann magyar
épitész. Lám az a másik elfogadott — jóval távol áll az
ő tervétől — de külföldi — készité, és igy okvet
lenül előnyt kell neki adni, majd hazafi-művészünk és
tudósunk vigasztalja meg magát a dicsérettel. Okunk
van hinni, hogy többen is részesül jeles tudósunk,
mindenfelé tiltakozó iratok keletkeznek a comité eljárá
sa ellen, s Henszlmann egyelőre elégtételt találhat az
élénk érdekeltség és részvétben, melylyel a közönségnél
mindenütt találkozik.

Londoni világk iállitási palota.
Hasznos, és érdekes szolgálatot vélünk t. olva
sóinknak tenni, midőn a londoni világkiállitási palota
rajzát közöljük.
A nagy közönség figyelme ide van most irányoz
va, hova a békés idők munkálatait, szüleményeit minden
nemzet elhozza. Annak idejében különben, érdekes raj
zokat hozandunk a kiállításról, miután lapunk ugyanott
a szerkesztő által leend képviselve, ki minden érdekes
a leggyorsabban fog megküldeni, hogy azt olvasóinkkal
megismertessük.

Tizenkét, mondom, tizenkét rendetlenül fogott ló
sebesen vágtatva ragadta a kocsit.
Ily gyorsasággal csak uralkodókat visznek kőr
útjaikban !
Ily kíméletlenül csak foglyokat visznek! tevém
hozzá egy sóhajjal, néhány fájó lökést érezve, miután
a kocsis lovaitól csak sebességet követel, s e jámbor
állatok mit sem tudnak az ember oldalbordáiról.
Az ut, mely Giorgevóra vezet, semmi érdekest
nem nyújt; még napvilágon érkeztünk oda.
A szálloda tulajdonosnéja magyar, kinek kony
hája azonban legjobb érzelmei daczára sem tartotta
meg nemzeti jellegét, s a boyár Ízlés s török szokások
nak hódolva, borzasztó zagyvaléka volt a gasztronómi
ai cosmopolitismusnak.
Mosolyogva nyujtá előmbe készítményét.
E nő árnyékával sem birt azon lovagias ambitionak mely Condé szakácsát öngyilkosságra vezette.
Reggel egy ausztriai gőzösön folytattam utamat
azon vizen, melyet német folyamnak neveznek, bárha
csak nálunk tűnik föl egész méltóságában s csak Ut fog
juk föl jövőjét.
A hajó azon gőzösök egyike volt, melyek kényel
meikről elég ismeretesek. A magyar utasok nagyobb ré
sze elmaradván, még pesti eseményekről hallottam imittamott beszélni idegen ajkakon, mig az uj állomásokról
érkezők közbevegyülvén, e mulékony emlékek is elhal
tak, helyet adva uj benyomásoknak és eszméknek.
Tudva van, mily meglepő gyorsasággal követke
zik utón az ismerkedés, e véletlen találkozásokban két
ségkívül van valami érdekes, e mulékony, rövid perczekben van bizonyos mélaság, lia lelkűnkben csak egy húr
rezzent volna is meg, ha gondolkozásainkban és kedé
lyeinkben csak némi öszliang mutatkozott. A lig tudjuk
eléggé fölhasználni az időt, hogy benyomásainkat elmond
jak, eszméinket kicseréljük, néha a végállomásokon tán
szivünket öntenők ki. . . midőn az elválás kikerülhetlen
s a viszontlátás örökre bizonytalan.
Mily varázsló, mily érdekes egy zsúfolt hajó !
mily festői jelenet ama nyugtalan közönség, mely mint
a hullám oly zajos, minden figyel, néz, nézettetik, min
denki keres egy szép tájt, melyen szemeit legeltesse,
vagy egy vonást arezodon, melyhez rokonszenvet érez ;
mindenkiből pkysionomista, Lavater válik a lélektajjiskolája gyakorlati terén! s mily hamar fölfedezzük azt,
a mit kerestünk ; a tourista utitársát, a költő eszményét,
a kalmár barátját, a politicus elvrokonát. Csoportozatok
alakulnak, változnak, mig végre mindenki helyét meg
leli.
Első ismeretségem egy fiatal franczia volt.
„Ön Konstantinápolyija utazik ?“ kérdém alkal
milag.
„Igen uram“.
„Magam is, de onnan?“
„Afrikába, tán a nuhiai pusztákig..
„Utitársak lehetünk.“
„Egy feltét alatt.“
„Ha ?“
„Ha ön nem kereskedő. . . tisztelem becsülöm
ezen osztályt, de nem tudok megbarátkozni vele : utógondolatja mindig a haszon, végszava az állampapírok.“
„Nyugodt lehet e részben.“
„Tehát együtt megyünk, ön vigasztalni fog forró
ság és szomjúságban-“
„S ön mulattatni eredetiségével.“
Barátok lettünk.
Itt eszembe jut honfitársaim azon hagyományos
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nézetének alaptalansága, mlizerént az idegen földre za
rándokló hazulról vigyen mágának utitársat.
Az emberi szív dicsőségére legyen mondva, nem
szükségeltetnek évek a barátságra s nem szükség, hogy
két ember bölcsőjétől ismerje egymást hibáival és ferdeségeivel ama szoros kapocs megkötésére, mit rokonszenvnek neveznek.
Ezen ember, kivel a véletlen hozott öszve, ki ne •
vemet Messinában kérdé először elválásunk végperczeiben, ezer gyöngédséggel, előzékenységgel halmo
zottel'egész utunk alatt; sbizonnyal az élet bármily körül
ményei közt komoly és őszinte baráti szolgálatokra lett
volna képes.
Eredeti és ruganyos társalgása sokat mulatta
tott.

Csapán nemzetiségem felett nem tudtunk tisztá
ba jönni, midőn hallá: hogy ausztriai s mégis magyar,
hogy magyar s mégis erdélyi vagyok.
A personal- unió eszméjét bizonynyal nem értette
volna meg.
Második ismeretségein egy fiatal orosz hölgy volt,
ki bátyjával Odessába utazott.
Nem kerestem volt e társaságot, sőt inkább ke
rültem elein azon politikai ellenszenvnél fogva, melyet
oly nehéz legyőzni még a társas életben is.
De e bájos arcz szabályos vonásain, e sötét sze
mek tiszta fényében, e piros ajkak őszinte mosolyában

Olykor kellemetlen rósz szaga, e fejszéditő lótás-futás,
melynek czélját nem érti.
Csak vonakodva szálltam ki, megtekintendő e vá
rost oláh-bolgár lakóival, mely egy szép kilátáson kívül
semmi érdekest nem nyújt.
A kikötő, valamint egyáltaljában a dunai és Lloyd
gőzhajótársulat kikötőji, itt is kényelmes s minden szük
ségesekkel föl van szerelve — mi szerfelett fontos — s
érthetővé teszi azon önbizalmat melylyel e társulatok a
concurrentiának elébe nézhetnek.
Estve, mikor jegyet váltottam a Lloyd gőzösre,
látogatást tettem orosz utitársunknak, ki húgával egy
muszka hajóra átszállott; a társaság néhány tagja pél
dámat követte, s nemsokára egy kedélyes kört képeztünk
a fedélzeten, »melyet a búcsú órája még érdekesebbé
tett. — Az est pompás volt, s ha van költészet a hold
méla fényében, melyet annyi rósz költő megénekelt, bi
zonynyal legbájosabb az, ha a habok tükrén törik meg,
vagy árboczok felett ragyog.
Olga (igy hívták a szép hölgyet) theát rendelt
s hófehér kezével nyujtá azon italt, melyet ha méreg
lett volna sem'utasitottunk volna vissza.
D e az nem volt méreg, hanem valódi, pompás
thea, mit chinai ujjak szedtek gondosan s púpos tevék
hozhattak Ázsiából.
Azt állítják, rendkívül hat a phantasiára. Nem

Szemünk első tekintete az Istent keresi, ki meg
védjen e végtelenség közepett, e fényes haboktól, me
lyek oly csábítók, e, hullámok ölelésétől, melyek oly pu
hák s mégis oly szilajok, e titkos mélységtől, mely mérhetlen, mint a szenvedély . . .
Az égre tekintünk, mondom, s e két végtelenség
hasonlata, e két eleinentum öszkangja az, a mi megnyug
tat. E ragyogó csillagok, hová lelkünk fohásza repül,
nem sújtanak le, mért bántanának a sima vizek ? !
A tenger csak addig ijesztő, mig az enyészet
medrének képzeljük, mig a halál eszméjével azonos, mig
egy hideg sirt, egy nagyszerű temetőt látunk benne.
De ha a természetbúvár, vagy csak a vizsgáló el
mélet szemeivel nézzük : ha eszünkbe jut, hogy mélysége
nem a halál, hanem az élet hazája, hogy itt is, mint a
föld színén növények virágoznak, ásványok tenyésznek,
ezer élő lény lakik, azon különbséggel, hogy e növényzet
még frisebb, gyöngédebb, a színezet még élenkébb, festőibb, a kincsek még drágábbak, áz élet még rejtélyesebb,
költőibb 1 könnyen megbarátkozunk vele.
Hosszasan merengve a kék ég és a zöld tenger
felett, azon vettük észre magunkat, hogy a föld, mely
ről megfeledkeztünk volt, végkép elmaradt.
Ez azon pont, midőn az ember szivében még a
kevésbbé fogékony emberben is, egy fájó gondolat támad
— eszünkbe jut a haza, feledlietlen határaival, bará
taink s rokonaink végbucsuja— s azon eszme, hogy

A londoni v ilá g k iállítá si p alo ta.

hasztalan kerestem előitóletemnek táplálékot, e kedély
oly szeplőtlen, e lélek oly fogékony s költői volt, szavai
ban annyi szellem rejlett, hogy megszégyenülve érzém
magam.
Bátyjához fordulók, társalgásunkkomolyabb irányt
v e tt; meglepetve halgattam ezen embert, ki szakis
merettel és részrehajlatlanul fejtegette hazája állapotját, ki nem igyekezett elfojtani rökonszenvét más né
pek küzdelmei iránt s nem birta legyőzni olykor lelke
sedését.
A szabadság szeretete, mit Isten lelkűnkbe ol
tott, kétség kivül minden népek közös tulajdona — s a
finni öböltől a jó remény fokáig nincsen kebel, mely fogékatlan maradna. A zsarnokság rendszere fátyol a né
pek méltóságos arczán, lepel a sziveken, mely alatt han
gosan vernek.
D e bocsánat ezen eltérésért, nekünk utaznunk
kell, még pedig gyorson, Fulton segélyével.
Mint ködfátyolkép tüntet Silistria a kitartás és
hősies védelem emlékeivel, Hirsova jelentéktelen török
helység, Braila Oláhország második városa.
lm már Galatz előtt vagyunk.
Galatz tágas kikötőjével, árborczerdojével 1 Ga
latz végre, mely, mint minden kikötő, sajátságos, élénk és
piszkos, mint Livorno, Genua, maga Nápoly, költészete
daczára.
A kalmár, ki reszketve várja vitorláit, az üzér,
ki merev számításokon töri eszét, e benső tusában, a
sorsjáték változó fordulatai közt, tán kevésbbé fogékony
külbenyomások iránt; de a tourista idegzetét mindig
kellemetlenül érinti e ronda nép, a különböző czikkek

tudom, de annyi igaz, hogy soha jobb theát nem ittam és
soha hold fényesebben nem ragyogott.
Midőn hajónkra tértünk már késő volt — a
Lloyd gőzös, mely csinosságára sem hasonlitható a szép
franczia gőzösókhez, mint minden tengeri hajó búsnak
és komolynak tetszett.
Reggel midőn, a nap sugarai s a mozgásba jött
hajó fölserkentének, már a Szulina torkolatfelé eveztünk.
Elhagyva a Szent György kart, a szem művelet
len réteken s náddal benőtt partokon tévedez.
A Duna, mely eredetétől idáig annyi kisebb s na
gyobb folyót vesz föl medrébe s oly közel van már a
tengerhez, itt váratlan képet nyújt; az utas, ki hullámain
napokat töltött s megszámlálta mérföldéi hosszát, két
szeresen jogosítva érzi magát e helyen legkiterjedtebbnek
s legszélesebbnek gondolni — s im csalódik !
A méltóságos folyam, mielőtt árjait a tengerbe
öntené, egészen a mélységbe vonul, partjai összeszorul
nak, mint a szív kamarái, vizei szorosan átölelkeznek
még egyszer végbucsura, mintha az anyaöböl nem
tudna tölök megválni, vagy féltené a tenger hideg keb
létől . . .
Szemem hosszasan csüngött a természet e külö
nösjátékán, mely annyi anyagot nyújt a phantasiának,
főleg midőn látjuk, hogy e bájos folyam még a tengerben
is megtartja színét bizonyos ideig s vegyületlenül zuhan
sós medrébe, mig végre lassanként elenyészik, legyőzetve
a szilaj hullámoktól.
Szorult kebellel álltunk a fedélzeten: a fekete
tengeren valánk!
Tengert látni először, vagy tizedikszer, mindig
megható.

bán hangzana ajkaikról egy édes szó, nem hallanék — e
gondolat mélasággal tölt.
De minthogy e kedélyhangulat átalános s az
ember osztönszerüleg érzi, hogy kölcsönös vigaszra s
bátorításra van szüksége, a társaság nem feszes s min
denki siet letörleni a borút szomszédja arczáról.
A kapitány, ki ugyszólva sarkpontja a társaság
nak, ki felé fordul minden szem a vész perczében, felszólitatlanul vegyült a társalgásba; de udvariassága da
czára sem lelt elég szavakat a szép nem megnyugtatá
sára s azon kérdések megfejtésére, melyekkel elhal
mozták.
Neje, egy fiatal olasz nő, kivel szerencsém volt
anyanyelve édes hangjain beszélgetni, jobban megismer
tetett a tengeri élettel.
E nőnek sajátságos sors jutott.
Esküje után rögtön férjét követve, egy éve hogy
szakadatlanul a tengeren tartózkodott.
A tenger volt a női pir első tanúja, a hullámokon
tűnt föl számára azon ismeretlen uj világ, melynek bol
dogságát a földön nem ismeré, itt virult a menny sugárzó
színekben, mint az óceánból feltűnő nap . . .
A tenger volt férjén kivül leghivebb barátja,
melynek szeszélyét megszokta, melytől nem félt, s mely
nek haragját mosolygva nézte.
Mily költői 1 a tenger végtelenségén élvezni a
szerelem mindenhatóságát, e titoktartó, néma habokkal
közölni csudán a kebel örömeit, a sima tenger és mo
solygó ég közt tölteni mézes heteit. . . ringatva mint
gyermek, távol a világ gonoszsága s az ismerősök sze
rénytelen mosolyától, nem zavartatva csupán a szél sü-
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völtése s a hullámok viharos ölelgetései által, mily köl
tői s mily kevés nő vállalkoznék e boldogságra.
Bealkonyodott, már csak a csillagok világitottak,
midőn egy gyönge női kéz érintő vállamat: a kapitány
neje volt.
„Ön az égi boltozaton gyönyörködik, mondá mo
solyogva, holott a tengernek is vannak csillagai, pillant
son csak e habokra.“
Valóban a tenger színén mint meg annyi ragyo
gó pontok világitottak azon vonalon, hol elhalad
tunk volt.
Ama villanyosság volt, mely a hajó súrlódása ál
tal fejlődik.
„Szép, felelék, de múlandó, mint minden földi,
holott ama csillagok örökkévalók.“
Az ifjú nő sóhajtott e köznapi mondatra ; e gyer
mekded, tiszta kedély tán még a boldogságban, a szere
lem állandóságában hitt, s tán most először jutott eszébe
a múlandóság.
Pajkosan rohant férje karjaiba, hogy elűzze e
gondolatot.
Én ezalatt utitársammal vacsorára mentem, hogy
étvágyunkat űzzük el, mely a tengeri sós lég következ
tében szerfelett követelő vendég. Csak későn mentünk
fekünni, de mindig igen korán annak, ki egy jól le 
függönyözött hálószobájához szokott.
Nem tudom, álmodik-e az ember tengeren, midőn
a légben csüngve képzeli magát s egy arasznyira felette
egy vastag ember nyugszik, kinek lélegzetét érzi, moz
dulatait hallja s alatta szintén egy arasznyi távolságra
egy más élő lény (sovány vagy kövér, ez mit sem változ
tat), ki ízlése szokásait követve, álmában beszél sóhajt,
vagy köhög - midőn a verejték izzó csöpjei folynak
homlokodon s tüdőd már alig működhetik szabadon, mi
dőn mozdulatlanul heversz s mégis úgy tetszik, mintha
nyilsebességgél haladnál, midőn minden nyugszik s egy
tompa moraj szakadatlanul zug füledben. . . valóban
rémes álom — körülbelül ezt álmodják hajón.
Mily különbség a reg.
A fedélzetet megmosták, mint ha az éj köde el
homályosította volna, a tengerészek fölváltották egymást,
a lég pompás, illatos, éltető, a nap lanyha sugáraíval
most ébred, a hullámok tisztán láthatók, a méla moraj
nak értelme lön — virágok nem nyílnak, madarak nem
énekelnek ugyan, de e fényes habok harmatos virágok s
a teugerhullám csattanása zengzetes dal. . .
Ez a költészet, ez a természet dicső költészete,
midőn csak látni kell, hogy érezzünk, éreznünk mielőtt
gondolnánk ! ide ifjú szív, ide csüggedt kebel, ide költő
fogékony lelkeddel!
Lassanként a fedélzet megnépesült, az elmélke
dés csöndét az emberek zavarták.
Még egy perez s a horizon nem volt végtelen, a
tenger és az ég közé a föld vegyült, elein csak alig lát
hatón, a bizonytalanság ködfátyolába burkolva, majd
élénkebb, márkirozott vonalokban a Cap Gülgrad he
gyei látszottak.
A várnai öbölbe értünk.
Időnk volt a várost megtekinteni, mely faházaival,
romladozó bástyáival, rendezetlen utczáival, méla cziprusaival tán kevéssé feltűnő, de mint minden hely, mely
hez nagyszerű események vagy históriai emlékek kötvék, érdekes. A múlt nem tűnhetik el a nélkül hogy kül
ső nyomait ne hagyja ; e nyomokat az idő moha jólle
het ellepi, a fölhalmozott sir rétegeit nemzedékek le
rontják, de meglátszanak azok, mint hegedt sebek a tes
ten
. s ha csakugyan elenyésznének is, ott a tör
ténész bus fáklyájával, ott a képzelet ábrándos szelleme,
mely a romokon jár, a szelek süvöltéset hallgatja a roskadt küszöbökre ül, a sir boltozataiba hat, letepi a
szelídedéit, kihozza a holtakat s kényeket hullat a hő
sök véres homlokára!
Boma üde Caunas.
.
Ez volt tehát azon hely, hol egy király, s mi több,
egy nemzet jobbjai elestek ! hol hősök vívtak a hősi le
lek nyugodt öntudata nélkül s vitéz karok először védel
meitek egy igaztalan ügyet.
Ki ne ismerné nemzeti történetünk e gyászos
lapját! mely bűnei őszinte vallomásában is magasztos.
S ki sírna e romokon, ha nem mi magyarok !
Oh Várna! határaid ki vannak tűzve, de rád ismer
ne a nemzeti fájdalom, ha az óceán közepén egy föl nem
jegyzett pont volnál is . . .
,
A mi e véres drámánk tulajdonképeni színhelyet
illeti, az egy hegyektől környezett tér, mit közelről azon
ban nem láthatók.
Merengve ültem a tengerparton, midőn utitársom
ki mindenütt keresett, megszólita.
„Ódákat készít ön V vagy a habok morajának De*
szél mint Demosthenes ?“
,
,Ódákat, felelék, oly modorban, mint ön keszitne
Lipcse’téréin.“
Az iflu arcza elborult.
E könnyelmű, vidor nemzet, mely mindent lene
vet mely előtt semmi szent, meghajlik a nemzeti fájdamokkát hörpölui.
. ,
,
,. „
Azelőtt lei a forrást színéről ítélné meg, ki a gyü
mölcs zománczára tekint mielőtt bele harapna, szóvá
ki r kiilszinről következtet, e salakos ital persze nem
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meggyőződik pompás minőségéről ; ezen erejéből, za
m a tb ó l mit sem vesztett ital nemcsak hatosaiban, de
izére is kellemes, s bámulandó, hogy a civilizált nepek
be nem¿ “^U ése’ módjáról csupán annyit tudok, misze
rint egyik főkelléke, hogy a kávészemek ne erőltesse-
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tömörebb alakot váltott, értésünkre adá, liogy nincs mit
tétováznunk, hajónkra tértünk; úgy tetszett azonban,
miszerint e hajó, daczára hogy horgonyt vetett, mozgás
ban volna, az azt környező hullámok szintén nyugtala
nabbaknak látszottak ; de mi figyelmünket leginkább
magára vonta, az két tengerész szokatlan kíváncsisága
volt, kik kezeik árnyékával elhárintván a nap sugarait,
úgy tettek, mintha valamit keresnének, vagy fölfedeztek
volna a „távolban.
Ösztönszerüleg mi is arra néztünk, de nem látván
egy fehéres, bárányfelhöhez hasonló pontnál egyebet a
horizonton, vizsgálódásuk okát tudakoltuk.
„Kérdezzék a kapitány urat“ felelt az egyik mo
solyogva ; de c mosolyban semmi megnyugtató nem volt,
holott a másik tengerész inkább bámulni látszott tudat
lanságunkon.
Ezalatt az ebédlő teremben pompás teritékü, ra
kott asztal várakozott reánk; a többi vendégek közt mi
is helyet foglalánk. De mielőtt az illatos keleti dinnyék
hasábjaiból szelnénk, vagy az azon fris „caviárt“ megizleltiik volna, siettünk a kapitánytól fölvilágositást
kérni a két tengerész vizsgálódásai felől.
„Ah önök mit sem gyanítanak!“ kérdé szinte
azon kevéssé megnyugtató mosolylyal, „elmondom tehát“
tévé hozzá, egy pohár piros bort ürítve : „e sötét pont,
melyet önök alig vettek észre, de mely a tengerész gya
korlott szeme előtt nem titok, azt jelenti, hogy tengeri
vihar lesz, s ugyan sietnünk kell, hogy ebédünket nyu
godtan megehessük, mit a hajó mozdulatairól Ítélve, alig
hiszek. .
A kapitány e néhány szava elég volt arra, hogy
mindnyájunkat megzavarjon.
Mindig gyűlöltem a prófétákat és jósnőket, de
meg tudnám bocsátni, ha hirtelen hallálal vagy egy szép
nő karjai közt gyilkos tőrével fenyegetnének, annyival is
inkább, minthogy e halálnem valószínűtlensége mellett
tán némi költészettel bírna, ha azonban valaki egész
hidegvérrel azt mondja : miszerént azon ebéd, mely oly
ízletes, melyre ön egész nap vágyott, nem fog befejez
tetni, e pompás falatokat inás eendi me g . . . e jóslat
barbar és megbocsáthatlan! mert nem csak hogy való
színű, hanem határtalanul kellemetlen is.
Daczára e jóslatnak siettünk ebédhez látni, de a
hajó néhány rendetlen mozdulatja megingatta remé
nyünket.
A nők, e félénk gerlék, kiknek oly jól áll a fé
lelem s kik előre sejtenek minden bajt, rendre felkeltek.
Isten veled ebéd ! isten veled csemege !
Mindnyájan a fedélzetre sieténk.
Eddig csak a tenger kellemeiről szóltam, de
nem hallgathatom el hogy a Pontus Euxinus a legroszabb, a legvészesebb minden tengerek közt; sötét vi
zei ha egyszer háborogni kezdenek, nem ismernek ha
tárt, sem kíméletet, minden év, minden hó gyászos ese
ményeket jegyezhetne fö l; csakhogy e sírba merülő ha
jósoknak ós családoknak nincs emlékszobruk, az oly
kor széttörve úszó árboczokou kivül, melyeket a hullá
mok végre is elnyelnek, csak hogy e fulladó keblek lialálcsengetytijél, utolsó kiáltásait senki sem hallá, csak
hogy e haldoklók szemeit senki sem hunyta be.
S miből ered a vihar, mely bősz, mint a gyűlölet,
gyors, mint a harag ? néha fontos okok, néha egy zephir
idézte elő . . . a szellő, mely rózsaifiattal terhelve száll
a partról, egyrhullámotjérinte, ez egymást, ez egy harma
dikat, mig e játszi ölelés viharos őrjöngéssé fajul, ha
bok fejlenek, a vihar kitörli a nap fényes arczát a ten
ger sima tükréről, színe elhomályosul, keble föllázad,
forr, dühöng. . .
Vagy ha orkán idézte elő : megrohan mint or
gyilkos a pusztákon, lecsap mint ölyv, széttipor mint
villám!
A vészt, melynek előjeleit láttuk, mi sem kerül
tük ki, sőt gyorsabban és hatalmasabban fejlődött az,
hogysem gondoltuk.
Egy roppant recsegés, mely a hajó bensejéből
hangzott, meggyőzte a kétkedőt s vérig fagylalla a rettegőket.
A toronymagasságig emelkedő habok, a hullámok
csapkodása, melyek a fedélzetig értek, a sápadt arezok,
a tengerészek mogorva tekintete, a vezényszavak kiál
tásai, mindez, nem igen kellemes, bárha némely utas,
különös szeszélyből, gyönyörködtetőnek nevezi.
Ám számoljanak őszinteségökről.
Még egy hullámzat, még egy rendetlen lökés a
hajó homlokzatán s beállott azon perez, azon kikerülhetlen állapot az utasok nagyobb részére, mit tengeri
betegségnek neveznek, s melyet részemről elég prózai
nak tartok, bárba Byrou varázsbatalma öntudatában,
a költői merészség tetőpontjára állva, bájos dón Jüanjá
ban megénekelte.
Nem czélom, mint mondám, e betegséget tárgyalni,
mely a földi szenvedések legkellemetlenebbike, de nem
tehetem, hogy bámulatomat és boszankodásomat ki ne
fejezzem azon részvétlenség iránt,melylyel az emberek e
bajban egymáshoz viseltetnek. Valóban meglepő, hogy
midőn az élet minden körülményei közt találunk valódi
vagy álrészvétre, midőn egy közönséges láz ismerősein
ket ágyunk köré gyűjti, legjobb barátink hidegen néz
nek reánk e erizisben, mely száz hideglelés kínjaival
mérkőzhetnék s a tantalusi kínok egyike. Sőt mi több,
nemcsak hogy a részvét iránti jogát elveszti az ezen átalános betegségben szenvedő szegény pária, hanem meg
köszönheti, ha mosoly tárgya nem lesz, s mindezt nem a
vadak közt, hanem bárhol a miívelt világban.
Szívből fakadt óhajtásom, mit neked adhatok nyá
jas olvasó, hogy soha se essél e kegyetlen bajba, s ha
óvásomat fogadod, nem hajtandasz mindenekfelett azon
praeservativákra, melyeket phylantropicus utitársaid
elődbe szabnak ; az egyik hideg vizet fog ajánlani, jól
tudom, a más egy kis bort vagy rumot, a harmadik ét-

lenségre kárhoztatand, a negyedik ellenkezőleg tanácsolandja, hogy jól reggelizzél s igy tovább . . . te pedig az
első hullám csattanósan megrémülve, rendre kisértended-e charlatan szereket, mi elég arra, hogy biztosan
tengerbeteg légy.
Midőn a vihar az éj sötét köpenyébe burkolva
ellopódzott s csak utócsapatjai a nyugtalan habok csa
táztak még, midőn reggel felé teljes fegyverszünet lön,
a nők sápadt arczczal, a férfiak álmatlan szemmel jelen
tek m eg; de a nap szépen sütött s a tenger nyu
godt volt.
Panasz nem hallott.
Oh gyarló, hivékeny emberi szív! oh gyönge te
remtés ! ború után egy sugár — s minden feledve volt.
Valóban a tenger olyan mint egy kaczér nő, meg
csal, vérig gyötör, ezerszer megátkozzuk, s alig várjuk a
napot, hogy ismét sima tükrébe nézhessünk . . .
EIdeijük hát a gyönyört mohó tekintettel, mire a
nap leszáll s újból megvirad, úgy is czélunkuál leszünk.
Vessünk egy pillantást a messze partokra, melye
ket testi szemeinkkel ugyan nem láthatunk, de hová a
képzelet szárüyain eljuthatunk.
Járjuk be ama zöld partokat kies völgyeivel, ül
jünk le a történelem múzsájával egy emelkedett pontra,
honnan tán Sinopeig pillanthatunk, mely Diogenes ha
zája, Heraclia, Trapesus mind annyi görög coloniák
voltak.
S ha a múlt emlékeivel megrakodva, meggyőződ
tünk, hogy e partok nemcsak festőileg szépek, nem csu
pán a költészet varázs szellemeivel népesitvék , hanem
egykor a művészet márvány szobraival ékesítette, s egy
fogékony, pezsgő nép lakta, melynek lángoló szive ma
gasztos érzelmekre s hőstettekre volt képes ! Ha csalhatlan nyomait látjuk a polgáriasodás és virágzás, a cultura tökélye és hanyatlásának, ha eszünkbe jutnak ama
véres csaták és világharezok, mel yek e tájakért lcüzdettek, a dárdák zöreje, mely elnémitá a tengert, a nyilak
zápora, mely mint sáskafelhő zúgott le; ha a Bosphorus
szorosáig hatunk, hol négy nép rendre vivott élethalálharezot, Ázsia Európával küzdött, a félhold a kereszten
diadalmaskodott. Ha megrakodva, mondom, e véres drá
ma, annyi költészet és fájdalom, annyi diadal és veszte
ség nagyszerű emlékeivel, egy pillantást vetünk a múlt
ból a jelenre s meggyőződünk e tájak értékéről, melyek
nek parlagban heverő földje csupán egy ápoló kézre sovárog, hogy dús kalászokat teremjen; ama pompás város
fontosságáról végre, mely geographiai fekvésénél fogva
csupán egy hatalmas urra vár, hogy a félvilágnak paran
csoljon : könnyen megértjük, fölfogjuk az északi sas
szomjas vágyát e prédára, mely mint sebzett ölyv kering
még most is Konstantinápoly kúpjai felett.
Czélunktól már nem valánk messze.
A Bosphorus-torkolat mintegy elősejtelme azon
meglepetéseknek melyeket Konstantinápoly;nyújt.
Mohón és sietve reggeliztünk, némelyek már
viradatkor a fedélzeten voltak.
A távozás mindig bizonyos, határozott benyomá
sokat hagy, holott egy ismeretlen helyhezi közeledés bi
zonytalan s magyarázhatlan érz elmeket szü l; oly saját
ságos nyugtalanság ez, mely a 1élek s kedély titkos mű
ködésének örökös rejtélye.
Feszült kebellel s mosolygó arczczal pillantunk a
Bosphorus regényes partjaira, midőn végre azon kes
keny, sima tengerre értünk hol a képlet legfestöibb, el
ragadtatásunk tetőpontján voltunk.
Itt az öszhang tökéletes, a meglepetés átalános
lön.
Mily szép ! mily dicső ! mennyei!
Szép és mennyei valóban . . . mint azon ritka be
nyomások, melyeknek nincsen nevök, melyekről nem
tudjuk elhatározni, melyik része volt.bájlóbb, elragadóbb,
hol az egyes részek szépségei egy üszhanggá olvadnak, a
színek árnyéklatoi egy varázsfényben üszpontosulnak,
hol levegő, szelíd ég, kristályhullámokon megtört nap
sugár, méla cziprusoktól árny azott tengerszin, regényes
hegyek, tündérpaloták, merész, karcsú férfi alakok,
fényes kardok, még fényesebb szemek ! hol semmi sem
hiányzik!
Hol mint egy kies álomtól ringatva a való felül
múlja reményidet s életedben tán először szebb a jelen a
múltnál.
Hol ugyanazon egy perezben Ázsiáról Európára
nézhetsz és szemed ugyanazon egy tekintete két világ
rész tündérszépségét élvezheti!!!
S most azt kérdem: van-e kebel, ki ennél szebbről,
költő ki ennél merészebbet álmodott ?
<y
Vannak emberek, kik ritkán lelkesülnek, s azt
állítják, miszerént a való ha még oly szép sem lelel meg '
a képzeletnek. E fanyar igazságban magam is gyakran
részesültem s beutazva, Európa különböző országait
mindazon nagyvárosok melyeket habár az ifjúkor tompulatlan éveiben láttam, nem elégítettek ki, sőt Kóma antic falaival sem volt kivétel, holott Konstantinápoly el
ragadott !
Miért ?
Mert e várost természeti szépségei teszik oly báj
lóvá, mert az Isten keze egyedül múlja felül a phantasia
alakjait, és Konstantinápoly szebb a világ minden ré
szeinél, szebb Nápolynál.
Mert itt a színek fénye, változatossága, hogy azt
ne mondjam, átlátszósága szüli a hatást. Láttam e várost
éjjel, láttam nappal s úgy tetszett, mintha a nap a hold
tól kölcsönzött volna bájt, s a hold is nap volna.
De pillantsunk a partokra s látni fogjuk a zománezos viszfényt, a rezgő sugarakat, melyek cziprus
vagy ezédrus erdők lombjait környezik.
lm az óriás hegy, mely igen szép halandó laká
sának s hol Hercules ágya van, e félisten ; ki testi erejé
vel mindig jó Ízlést párosított, jobban nem választhata.
Bujuk Déré az európai partokon, szép nyári mu-

látó-helyekkel, melyek a tengerre nyúlnak. A regényes
partok, melyek közt a gőzös Igen sebesen halad, hogysem
minden kellemeit élvezhetnék, pompás „villákkal“ bizar
alkotásu kéjlakokkal, packák „konakjaival“ vannak el
halmozva.
Szebbnél szebb, sajátságosnál sajátságosabb épü
letek tűnnek föl, kiáltó szinelcre festett házak, chinai
chioskok, pompás kertek, sötét feketére mázolt falak,
tündérpaloták sűrű rostélyzatu ablakokkal, Légy egész uj
világ, mely elkábit s melyből mit sem értünk.
De kisértsük meg e talány magyarázatát: ama
sötét komor falakat az örmények lakják, kiknek nem
volt szabad házaikat más színre festeni, a vörös a gö
rögöket, a világos szin a törököket illeti, a zöld csupán
Mahomed utódjait.
S e sűrű rostélyzattal átfont ablakok ! e tündér
kastélyok selyem és bársony termeikkel, ámbra-és rózsa
illattal, !e fényes kalitka, a nők lakása ! . . e bájos te
remtések, kiket karcsú termet, igéző szemek s piros aj
kok ejtének kelepczébe, mint a madarat ékes toll és
zengzetes ének, itt töltik napjaikat, gond nélkül és ké
nyelemben, sőt elhalmozva fénynyel és kincsekkel, de meg
fosztva a szabadságtól.
Therapia, mi görögül gyógyulást jelent, a leg
szebb, legelragadóbb pont, mit valaha láttam ; pompás
kéjlakok övedzik, a kék hullámok halkan törnek szét a
partokon, mint egy költemény rímei, vagy egy moll han
gokba olvadó accord, a fűszeres növények illatja messze
elhat, oly fris, oly költői e hely, mint a próféta paradi
csoma. Medéa itt szállt ki Jasonnal, ide siet ki, árnyat s
illatot keres.
Ama házak, melyekből pompás kilátás nyílik, de
melyeknek építészete azt sejteti, miszerént lakói még
nem szokták meg a keleti nap fényét, habár fris habok
ban fürdik az, többnyire idegen követségek nyári kas
télyai.
A tenger jobb partján méla cziprusokkal beültet
ve, egy regényes oldalon, mintha sétatér, kert, liget,
vagy paradicsom volna, az élők közös közepette a holtak
tanyája, egy török temető !
Festői, bájos, de az élőknek tán mégis bús, a
holtaknak igen vig . . .
Hol a Bosphorus legszűkebb mutatják azon he
lyet, melyen át Darius hidat veretve, roppant hadával
átvonult; lelkünk önkénytelenül elmereng azon férfi
nagyszerű emlékein, ki magát „királyok királyának“
nevezte, ki három világrészben parancsolt, kinek földrenditő sergeit legyőzte egy parányi nép vitézsége, de
kit megszégyenített nemes jellemével . . . e hely oly
gazdag históriai eseményekben, hogy iveket lehetne
beírni, nemcsak a perzsák, a gothok és latinok s a
törökök is itt törtek be.
A léleknek nincsen ideie az elmélkedésre, a
szem elfárad e pompás házak és minarettek szemléle
tén, melyek két világrész partjait diszitik s az emlé
kezet nem győzi följegyezni minden szépségeit.
A házak alapját, mintha a tengerből nőttek volna
ki többnyire habok mossák s hol a sűrű épületek sora
megszakad, eleven zöld pázsit terjeszti szőnyegét; de e
képlet maga mennyi változatosságot nyújt! s mily kü
lönböző mindattól, mit megszoktunk : a platánus terje
delmes levelével, a királyi ezédrus koronájával, a cziprüszőid piramisai melyek alatt puha szőnyegen mo
solygó gyermekek s fátyolos hölgyek játszanak, hol az
arszlán helyett komoly férfialakok sétálnak vagy mo
gorva heréitek őrködnek, hol a havanna szivart a narghile illatos füstje váltja föl s hol a paloták bensejében
eszményi merengés helyett positiv gyönyörök kínál
koznak.
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Daczára e változatosságnak az utas nem állja
meg, hogy olykor a partokról a tengerre ne pillantson,
mely minden más benyomások közt sem veszti el érdekét,
főleg ha azon pontra érünk, melyet „mega reumának“
neveznek : képzeljenek önök a tenger közös közepén
egy folyamot, vagy mintha e néma holt vizek, melyek
nek nyugalmán annyiszor íme reng tünk, rögtön életre ser
kenve, havasi patak gyorsaságával folynának.
A Bosphorusnak e helyenkénti sebessége apró
sajkáknak csakugyan dolgot ad.
Mint mondám, festői falvak, nyári lakok, vezirelc
és nagyurak mulató helyei, császári paloták, pompás
nál pompásabbi háremek, mecsetek, kávéházak rend
re váltják föl egymást, melyek közt említést érdemel Valida szultánnő nyári kastélya, Kuru Tehesme, a beschiktashi kávéház, hol Islam követői mokkanedv és opiumos füst illatjában, keresik a mámort, Dolma-Baktehe,
hol az argouauták kiszálltak, midőn az aranygyapjut
keresték.
Végre a pauorama legszebb részéhez, a hatás
tetőpontjához közeledünk . . . im a császári lak már
vány alakjában, hófehér öltönyben, alabástrom virágok
kal, koszorúkkal, márványcsipkékkel ékítve, mint egy
királynő, ki a habokban fürdőit, egy liliomokból font
kastély, egy szeszélyes eszme, egy bizar gondolat. . .
Itt az aestheticai élvezet színvonala, a regény leg
érdekesebb szakasza, midőn az iró elfogulva leteszi
to llá t. . . midőn az Orchester minden hangszerei bele
szólva, a harmónia, tökéletes, teljes lesz, — a karmester
hallgatást int s a bájos finale utolsó kótája elcsengett.. .
lm Konstantinápoly!!!
Egy felől Scutari Ázsiát képviselve, szemben
Galata, Pera az európaiak városa, meredek utczáival, átellenben Stambul sötét czédrusaival, még sütétebb emlékeivel, még most is méltóságos kinézésével és
parancsoló tekintettel.
Elszórva szent Sófia, Sultan Achmet, Sultán Bayezid, Sultáu Mohamed és Selim moshe.: ki tudná első
tekintetre mind elősorolni ?
Végre egy árboczerdő karcsú miuarettekkel ve
télkedve, füstölgő gőzösök, érkező hajók, büszke lobo
gok, s ennyi báj és kellem felett ragyogó napsugár, át
látszó kék ég, mely földisziti a képletet.
lm az aranyszarv!
Gőzösünket azonnal miriad csólnak lepte körül,
kiknek gazdáik vetélkedve kinálgatóztak, törökül s gö
rögül, avagy tudatlanságunkon elkeseredve néma jelek
kel integettek, majd ismét a rábeszélés szerepét vendég
lősök biztosai vették át, kik szállodájuk szép tulajdonait
minden európai nyelven földicsérve, czimjegyeket nyom
tak kezeinkbe, és kérve, kényszerítve, poggyászunk után
kapkodva, csaknem vizbe lukasztottak. — Európában
e tarka látvány, mely hasonló egy ostromhoz s boszantó
episodjaiban mégis humoristicai, sehol sem fordul elé,
miután a concurrentiát minden nagyvárosban rend mér
sékli, de itt a rendnek árnyéka sem létezik s ama gyű
lölt osztály emléke, melyet 'rendőrségnek neveznek, Kon
stantinápolyban tán először tűnik föl nyájasabb szí
nekben.
Kábulva, lankadtau, végre egy csólnakos karjai
ba vetettük magunkat, ki unszolásával és tolakodásával
leginkább kifárasztott.
Gépileg és lelki akarat nélkül vitettük magun
kat, mint valami áruezikkek, anélkül hogy tudnók, hová,
midőn a csólnakos, jelenté, hogy a vámnál vagyunk.
A vámnál! mily kellemetlen benyomást szül e
gondolatnak kiejtése is, nem de nyájas olvasók önök
is érzik e szónak villanyhatását ? De nyugodjanak meg
a török „flnanezok“ méltatlan hitsorosai ezen osztálynak,

e korcs faj nem fogta föl hivatását, megfeledkezett ren
deltetéséről, melynek czélja világszerte az emberiség
kinzása és boszantása, az emberek gyanúsítása, megfi
zettetése, s halehet, károsítása. A jámbor musulman kit
csibukozva találtunk s ki tán hömpölygő kék füstjében
gyönyörködött, vagy egészen más eszmékkel foglalkozott
megvárta, mig fölnyitortuk ládáinkat s egy közömbös pil
lantást függesztvén azokra, intett, hogy mehetünk vi
seleté valóban bámulatra ösztönzött volna, de e városban,
hol minden bámulatos, semmin sem bámulunk. Utitársam, kit már megismertettem önökkel s kinek az euró
pai vámrendszer még élénk emlékezetében állott, annyira
el vala ragadtatva, hogy egy , bacchicht“ nyujta a derék
töröknek, mit amaz el is fogadott, nem szolgálat fejében,
hanem oly előleg gyanánt, melynek kamatjait Allah téritendi meg.
S most elegettéve a formalitásoknak s égve
a vágytól hogy végre szemtől szemben lássuk e csudavá
rost, poggyászunkat egy „liamal“ (terebordó) nyaká
ba függesztvén, Perába indultunk, szállodánkban megtelepedendők.
Vezetőnk a vendéglős fia maga volt, ki született
franczia létére kellemesen társalgóit.
A nap égető heve s a szálloda távolléte e lá 
rasztott.
Boldog érkező, ki még csak a fényt és zománezot
láttad, ki még csak a költészetet élvezted, s alig szálltéi
ki azon hajóról, mely egy ismeretlen, tüudérvilágba
vezetett, egy csalódás vár reád. az első, de tán a leg
kellemetlenebb : Pera az európaiak tanyája, mely tá
volról oly bájosnak tetszett, közelről nem oly elragadó,
mit mondok! a rósz kövezet, a keskeny, sötét utczák
labirinthusa kétségbeejt. Pera szemetes járdájával,
éhes cerberusaival ijesztő mint a pokol torkolatja, Pera
magas szirtjeivcl, meredek, mint az erény útja ; egy mér
földet mentél s még sem vagy czélodnál, száz grádicsot
másztál s aránylag annyit haladtál, mintha egy kilencz
emeletes ház első emeletén lennél; — valóban mind ez
nem igen mulattató.
Türelmünk már elhagyott, midőn egy utcza sar
kán pompás szöllőgerezdeket pillantánk meg, julius kö
zepén volt s a fris gyümölcs édes zamatja némileg ki
engesztelt. — Uj erővel folytattuk utunkat.
Vezetőnk sajnálattal fejezé ki, hogy nem gondos
kodott lovakról.
„Lovakról!“ kiáltáuk föl comicus meglepetéssel.
„Igenis, szólt, ez itt napirenden van, mint ná
lunk a bérkocsi.“
Különös város, gondolám, melynek utczáin kutya
csoportok fészkelnek, s melynek piaczain lóháton men
nek az emberek ebédre.. .
Hamaljaiuk ezalatt eltűntek volt poggyásza
inkkal.
„Szállodánk nevét, ha netalán önt is eltévesztenék
szem elől“,: monda utitársam vezetőnknek.
„Mit sem érnének vele.“
„Hogyan ?“
„Azon egyszerű okból, mert Konstantinápoly
házai nem számozvák s az utczák nevein sem lehet
elmenni.“
Harmadik meglepetés, gondolám, minő város!
csudálatos mint Babilon, s akkora mint Thebe, hogy fé
nyes nappal el lehet tévedni. . .
Végre czélunkuál valánlí.
A szálloda neve, melybe léptünk, hotel de Frange.
Ablakai Pera legszebb utczáira s az úgynevezett
„kis temetőre“ nyíltak, e gyönyörű kilátás némileg kár
pótolt fáradalmainkért s egy pompás reggeli, mely ké
szen várt, tökéletesen kiengesztelt.

V e g y e s rovatole.
Rákóczy Ferenczés Zrínyi Ilona árjairól.
A „P. N.w a kővetkező felvilágosításokat közli:
A múltkor említettük volt, hogy a fejedelmi porokat a
stambuli ó-temető szétdulása által veszély nem fenye
getheti. mivel azok a perai templomban vannak el
temetve. •— E templom a róni. kath. szertartásuaké ;
mi előbbi közleményünkben óhitűnek mondók, s ezen
— egyébiránt a dolog lényegére nem tartozó — téve
désünk onnét eredt, mivel II. Rákóczy Ferencz por
hüvelyének romlandóbb részei csakugyan óhitű tem
plomban temettettek el Rodostóban, (lásd Mikes Kele
men törökországi levelei 364-ik lap.) „A szivét Francziaországba hagyta, hogy küldjük“, folytatja tovább
Mikes ugyanazon lapon. Rákóczynak két fia József és
Ill-ik György ekkor Párisban voltak! tán ő hozzájuk
ohajtá küldetni legnemesebb testrészét a boldogult; tel—
jesült-e azonban e végkivánata ? nem tudjuk. A fűtést
eltemetésére nézve írja Mikes : (366-ik lap.) „A porta
megengedvén , hogy titkon a szegény Urunk testét
Ifonstantinápolyba vihessük : egy nagy ládát csináltat
ván, a koporsót belézárattam, hajóra tétettem, és egy
néhány magammal julius 4-kén (1735) megindulván,
6-dikán Konstantinápolyba érkeztem, s a ládát, a kiben
a koporsó volt, a Jezsuitákhoz küldöttem .-------Sirt
pedig azon a helyen ástak, a hová temették volt az
Urunk anyját(Zrinyi Ilonát), a kinek is csak a koponyá
ját találták meg, és a fia koporsójába bezárták, és együtt
eltemették.“ Ezeket írja Mikes, a szemtant]. Rákóczy
sirja tehát a perai egykori jezsuiták templomában (hi
hető, ez egyház jelenleg más rend tulajdona) keresendő
egy koporsóban Zrínyi Ilona koponyájával. Nem tud

juk, mi módon egyeztethető össze ezzel azon tudósítás,
hogy az angolok Zrínyi Ilona sirját felbontván, a benne
lelt régiségeket, továbbá fia díszes íaragványit szarko
fágját a british múzeumnak küldték, néhány szál hajat
azonban Zrínyi Hona fürtéiből az osztrák követség utján
nemzeti múzeumunk is kapott. E szerin t— ha Mikes,
mint szemtanú sorait tekintetbe veszszük s ezt tennünk
kell — vagy Rákóczy sirja is fel lenne már bontva, vagy
az angolok nem Zrínyi Hona, de másnak sirját boniák
fel az övé helyett, s igy ama régiségek s fürtök nem
valódiak, föltéve, ha igaz e felbontási lény , melyet a
lapok nem régiben mindnyájan közöltek.
F á y Ignácz ur Pomázról hozzánk küldött érde
kes soraiban állítja, hogy midőn ö ezelőtt három évvel
a szent hamvak látogatására Stnmbulba zarándokolt : a
perai római katholikus templomban, mind Rákóczynak,
mind Zrínyi Ilonának sírköveit látá, s fölirataikat —
amint alább közöljük — le is másoló. A fejedelmi ham
vak tehát ezen egyházban nyugoszuak, mint az Mikes
följegyzésével is egyezik, továbbá Komáromiéval, ki
1703-ban Zrínyi Ilonát temettetté el. Következőleg a
temető szétdulása által a sir veszélyeztetve nincs, ki
véve azon esetet: ha maga az egyház is nem fekszik-e
e szétdulandó temető területén? Erre feleljenek, a kik
Rákóczy hamvait meglátogatták, vagy Stambult jól is
merik. Ila ezen eset áll': úgy a drága hamvak meg
mentése minden magyarnak honfiúi kötelessége, s az
illető intézkedések megtétele végett egyletnek kellene
alakulnia. Az Írói segély-egyleti estélyen a hamvak át
szállításának költségeire hirtclenében több mint 1000
frt. gyűlt össze, s Fáy Ignáez ur is a maga részéről
100 lt. ajánl. Általában s e példák után is hiszsziik, hogy

__B _____annyi varazszsal a Rákóczy-név, s
az utósó magyar születésű fejedelem emlékezete : hosy
a megkivántató költség, csak egyszer bizonyosak le
gyünk a dologban, pillanat alatt összegyűl. A török kor
mány állal kitűzött négy hónapi határidő rövid: azért
ne késsenek az illetők, kik Stambult, s ama templom
fekvését ismerik, felvilágosításaikkal.
Most lássuk a sirkö-íeliratoUat Fáy ur lemásolása
szerint. A Rákóczy sírkövén felül családi cziniere, alatt
e sorok állanak:
„llic requiescit Franciscus 11. Rákóczy, Dei gratia elcctus Transsylvaniao Prineeps, Parlium Regni
Hungáriáé Dominus, et Sicnlorum Comcs, aelatis sune
XII. a matre avnlsus, nfiro Divinae Pyovldcnliae online
per carceres, per exilia, et „er var
itae discrimina
duetns, lue requiescent, matri per
ortem
redditus,
quictem, ipáin vivus ignoravit, in Domino
repedt
anno
Salutis MDCCXXXV. octava Április. Actatis suae LIX.“
Ezen az oltár előtti sirkőtöl mindjárt jobbra a
falban levő márvány sirküvön, a Zrínyi Ilonáén, pedig
ez áll :
„Hic requiescit ab heroicis laboribus virilis animi
mulier, nexus sui ac sacculi glória, celsissiroa Domina
Heléna Zerínia, Zeriniae alquc Frangepaniae gentis
l)ecus ultimum, Thökölyi Principis uxor. olim Rákóczyt
utroque digna conjuge magnis apud chrnatas, Transsyl.
llung. siculos inelyla litulis faclis ingcnlibus toto in őrbe
clarior varios »pL. «a —
— •- rmente
fortu..„u
belliéin l a , S a s fo nem’do m"!!!!’' !‘.V"* r' *1*"“ » p
reddidit animai,i, mortem ductata i„ suo FU)rlI
'»po ad Nicomedieusem

61
Bythiniae sinum anno salutis M. D, CC. III. aetatis LX.
Die XVIII. Februarii.“
T h ö k ö 1 i Imrének Nikomédiában levő fekete
márvány sírköve szintén épen áll még.
Ezen közleményeinkhez csatoljuk még egy újabb
időbeli, ránk nézve érdekes sir leírását — G u y o n
tábornok sirjaét.Ez Kis-Ázsiában Skutari melleit van, a
török temetőtől délre, egy kies halomnak a Márvány
tengerre hajló lejtőjén, a kőfallal kerített angol temető
ben, cipruslombok között, elragadó kilátással a közel
Chalcedonra, s az Olymp hatalmas ormaira. A fehérmárványlapra vésett magyar sirirat — melyet szintén
Fáy Ignácz ur szívességéből közlünk — következő :
„Itt nyugszik
Richard
gróf
Török Fötábornok,
Frankhon ivadéka,
Angolbon szülötte,
Magyarhon vitéze.
Meghalt okt. 11-én 1856-ban.
Élete
43-dik évében.“
Ezekután önkénytelenül az aleppoi sir jut még eszünk
be, azonban róla, fájdalom — semmi adatunk nincs. —
Rákóczy és Thököti sírját, S z i I á d y Áron akad. tag is
megszemléld, s biztos értesítést adhatna róluk.

Nemzeti muzeum.
— E hazai intézetben, általunk is említett ter
mény-kiállítást illetőleg „Múzeumi terménykiáilitási
egylet“ alakult. Minden egyleti tag évenkint csak 2
Irtot fizet. Az építendő csarnokot illetőleg £ a u s e r
L ip ó t építész terve fogadtatott el, mint a mely a ki
állításra nézve czélszerű, és a mellett ízletes is.

Magyar Tud. Akadémia.
— Az a kadém ia p alo tája é p itte tés i ügyében m eg
le h ető s z av a r uralk o d ik . T e rm é sze te s dolog, h o g y a
nem zet nagy része zokon veszi azon e ljá rá st, íiogy
m ellőzve k itűnő h azai ép ilésze in k et, id e g e n te rv e t fo
g a d o tt el a tis z te lt v á lasz tm á n y .

— A február 3-iki ülésben T r e l'o r t Á g o s 
t o n emlékbeszédet mondott akadémiánk egyik el
hunyt külföldi jeles tagja T o q u e v i 1 1 e E l e k fö
lött. Az amerikai democratiáról irt nagyszerű müvét
magyar fordításban is bírjuk s a jeles „Budapesti Szem
le“ is hozott több eszme- és szellemdűs értekezést tőle.
— Gróf D e s e w f f y E m i l és b. E ö t v ö s
J ó z s e f urak magyar akadémiai elnökségeikben fel
sőbb helyen is megerösittettek.

Kisfaludy-társ aság.
— Február 6-án déli 12 órakor tartotta meg ez
uj életre kelt irodalmi társaság, — nagy gyűlését. A
muzeum nagy terme, minden rendű és rangú hallgató
sággal, lelkes, a délutáni 5 órákra is elnyúlt gyűlést
nagy érdekkel kísérő közönséggel egészen megtelt.
Megnyitó beszédet az elnök báró E ö t v ö s J ó z s e f
tartott. T ó t h L ő r i n c z emlékbeszédet mondott egy
elhalt tag. V a k o t S á n d o r jeles lyrikusunk fö
lött. A r a n y J á n o s egy uj eposából olvasott fel
egyes énekeket, bármily jeles dolgok előzték és kö
vettek is ezt, — de az előadások gyöngyének nevez
hetjük. A közönség nem egyszer kitűnő elragadtatással
fogadta az ünnepelt költő előadását. Az irodalmi fel
olvasásokat J ó k a i M ó r gyönyörű költeményérekeszté be. Az ünnepély mindenkire maradandó lelkesí
tő benyomást tön s a nagy közönség, a legszebb remé
nyekkel oszla szét a K i s f a l u d y - t á r s a s á g jö 
vője iránt.

Iskola és egyház.
— N a g y k ő r ö s ö n a felső városrészben uj
ref. egyházat szándékoznak építeni, lelkészül az ismert
nevű S z i l á d i Á r o n t hivandják meg.
Mármaros-Szigeten román tanitóképezde állitatik fel, ő Felsége ez intézet számára egy épületet aján
dékozott. A megyében is szép összeg gyűlt egybe e képezdére.

Egyleti tudósítások.
— E hó elsején az izr. magyar egyletben meg
tartott felolvasást több igen nevezetes hazánkfia, köz
tük Xantus János, Kubinyi Ferencz, Kubinyi Ágoston,
báró Nyári Gyula, dr. Romer Flóris, dr. Bókái, dr. Ko
vács jelenlétökkel megtisztelték. Ez alkalommal az
egylet buzgó és érdemdús elnöke dr. Rózsai József
igen érdekes és tartalomdus munkálatot olvasott : „A
gyógyászatról a hébereknél és a zsidó orvosok a kö
zépkorban,“ melyet a jelenlevő értelmes közönség leg
nagyobb élvezettel hallgatott meg. Utána olvasott Me

zei Mór ur az egylet titkára „Töredékes eszmék a tár
sadalom iról, mely mű szintén kielégítő a hallgatóság
várakozását. A terem a zsúfolásig megtelt.
— A p e s t i e g y e t e m j o g h a l l g a t ó i Verböczy egyletet szándékoznak alakítani, melynek czélja,
hogy a tagok a tudományok minden ágában önmagukat
képezzék s a szónoklatban gyakorolják. Minden tagnak
az elöleges terv szerint kötelessége leend két-két heti
kitűzött határidőre egy-egy tudományos dogozatot ké
szíteni, vagy egy-egy jelesebb beszédet elmondani.
— A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ár s ul at
utósó ülésében egy állandó állatkert alapítása határoztatott el. Dr. G e r e n d a i és X a n t u s J. urak szép
állatgyüjteménynyel járultak ez intézet mielőbbi megalapithatására.
-— A r i m a s z o m b a t i lelkes cassinó a Kisfaludy-társaság alapító tagjai közé lépett.
— A pesti egyetem orvosnövendékei is alapítot
tak maguk közt segély-egyletet.
— A Sz.-László-társulat február 7-én tartá meg
gyülését, melyben 1000 forintot rendelt a lipótvárosi
bazilika építésére kifizettetni.
— Debreczenben „Cselédjavitó egylet“ van ala
kulóban.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Ismét egy vidéki lap keletkeztéröl értesíte
nek s e z a J e s z e n s z k y D ú n i e l u r által szerkesz
tendő M a g y a r f e l v i d é k i k ö z l ö n y “ lenne.
E lap egyszersmind a nógrádi egylet közlönye is leend.
Nevezett egylet évenkint 400 írttal járuland fentartásához.
— A budai népszínház 50 aranyos jutalomdijára
öt dráma érkezett be : „Székely támad, Székely bánja,“
,,A kenyérmezei diadal“, „A fehérvári diákok“ , „Sár
kány vitézek“, „Alvári és Amanda“. A pályaművek
ezúttal előre kiadattak a pályabíróknak, nehogy a kö
zönség szőröstül bőröstül legyen kénytelen e pályázatot
megemészteni. Az előadásra kerülendők közül a leg
jobb mindenesetre kikapja az 50 aranyat. A népszínműpályázat ezúttal valamivel lassabban halad. Eddig még
csak két darab érkezett be.
— A „ Ma g y a r o r s z á g “ szerkesztősége írás
beli megintést kapott.
— E m i c h G. előfizetést hirdet 1 írttal ismeri
költőnk T ó t l i E n d r e „Harangvirágok“ czimü újabb
költeményeire. A mű február végén o k v e t l e n meg
jelenik.
— R e m é n y i előfizetést hirdet, „Eredeti ma
gyar népdalok és csárdások“ czim alatt 3 füzetben
megjelenő zongoraszerzeményeire. Az előfizetési ár 2
írt. (a bolti ár magasabb leend.) A pénzek Reményi
Károlyhoz (Régi-posta utcza 2-dik sz.) intézendőIf
— A „ F e k e t e l e v e s “ kiadói jelentik,
hogy e lapot jelen körülmények közt ki nem adhatván
az előfizetőket Paul de Kock fordított regényeivel
kárpótolják, vagy az előfizetési pénzeket visszaküldik.
— R a j a s i c s pátriárka irományai közt általa
irt érdekes történeti emlékiratokat is találtak az 184849 évekről.
— Beküld etelt hozzánk az „E r d ő s z t i la 
p o k első füzete. Kiállítása csinos, s tartalma az ille
tőkre nézve igen érdekes.
— Viszavonhatlanul el lévén határozva, hogy az
idén nem lánczolunk, mindenfélét terveznek, csak hogy
e táncz-poenitentia némileg enyhittesélc. Némelyek egy
zártkörű tánezmentes ólarezos piquenique megtartását
indítványozzák, mások egy mükedvellöi színi előadást
terveznek, melyben írók és Írónők szerepelnek— a
hegyülendő összeg az Írói segélypénztáré lenne.
Mindkét terv ügyes — hogy melyik létesül ? annak
idejében tudatjuk.
— A pesti növendékpapság előfizetést hirdet ez évi
irodalmi, vallásos tartalmú „munkálataira.“ A müMedárd napján jelenik meg, előfizetési dij 1 frt.
— A párizsi akadémiánál sem egy könnyen
hol dogulnali a választásokkal. S e r i b e helyett utó
dot választani, már 15-ör gyűltek össze — de mind
annyiszor eredménytelenül, két hón ap múlva ismét
újabb választási gyűlés leend. Eddig D o u c e t C a m i 11 e kapott legtöbb ¡szavazatot. Az elhalt L a c o r 
d a i r e atya utódjának megválasztatása febr. 20-ára
vapkitüzve.
f
— A „Szatmári Tárogató“ szerkesztőségi sze
mélyzete, f. hó 6-ára hadi törvényszék elé állíttatott.
— V a c h o t S á n d o r n é „Szünórák“ czim
alatt képes folyóiratot indít meg; előfizetési ár, egész év
re 6, félévre 3 frt, a kiadóhivatal egyetem-uteza 4-ik
szám a. van.
— M a d a r á s z V i k t o r festményeit a bécsi
központi bizottmány nem akarja addig a világkiállí
tásra bocsáttatni, mig előbb Pestre nem küldetnek.

Törvénykezési hírek.
— A kir. magyar váltóföllebbezési törvényszék
a pestbudai v á l t ó j e g y z ö k számát 40-re emelte,
minek folytán jan. 28-án a következő ügyvéd urak ne
veztettek még ki váltójegyzökké : Agorasztó Miklós,
Amtmann József, Barabás Dániel, Barna Ferencz, Bellagb József, Bnrián János, Fabricius Endre, Giczey Sa
mu, Gúthy Sándor, Haris Sándor, Jurenák Károly, Kiss
Jakab, Kiözei Jakab, Kovács László, Lenhossék György,
Margarétovits Péter, Nyíri Józsa, Ökröss Bálint, Pászthory Károly, Répászky Dániel, Bittér Gyula, Sorsich
Ferencz, Szabó János, Szilágyi Sándor és Walther
Gyula A fővárosban újabban letelepedett fiatal ügyvé

dek közt megemlítjük, H e l f y A 1 b e r te t (ismer
Írónk Helfy Ignátz testvérét;) irodája van Uj-világ
utcza 24-ik sz. a.
— A herczeg-primásnál történt nagy lopást egy
B é r e s ü k nevű esztergami lakatosmester követte el.
Tettét bevallá, s öt évi börtönre ítéltetett.

Közlekedés.
— A szt. István köszénbánya-társulat mely SalgóTarján Pálfalva, Kazar és .Zagyva kőszén bányáit bírja
a szállítás könnyebbsége tekintetéből e helyeket Losonezon át Váczczal vasút által szándékozik összekötni.
— A cs. k. postaigazgatóság jelenti, hogy
I p o l y s á g és S z o b között naponkénti postajárás
lépend életbe, és pedig mind a levelezést mind a sze
kérpostai szállítást illetőleg.
— K e s z t h e l y e n távirdai állomás állítta
tott föl.

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.
—■M ó r ó c z István ur a m. gazd. egylet titoknolia, következő óvást közöl a lapokban : Legközelebb
egy pesti polgártársunk Berlinben mulatván, egyik
ismerősénél a barátságos ebéd alatt neki, hazája nemes
terményével, magyar borral, nevezetesen tokaji aszú
val (Tokayer Auszbruch) is kedveskedtek. A mint
azonban a csinos jélvényü üvegből töltött úgynevezett
tokajit megizlelé, méltó boszankodással nyilatkoztaid ki
ismerősének, hogy ezen, a szó szoros értelmében megihatatlan kotyvalék soha, de soha sem látta a hires
Hegyalját, az eredetiségében nectárszerü tokaji aszúbornak hazáját ; s a kézzel fogható csalásról polgár
társunk összegyüjtvén a kellő adatokat, ezeket a „corpus delicti“ egy példányával együtt a Magyar Gazd.
Egyesületnek bemutatta. — A mintegy négymeszelyes
üveg úgynevezett „Tokayer Auszbruch“ tartalmát az
Egyesület f, é. január 23-dikán tartott választmányi
ülésén jelen volt számos egyesületi tagok megizlelvén,
úgy találták, hogy az csakugyan ihatatlan, emélygős
kotyvalék. — Arultatik pedig e gyártmány „Tokayer
Auszbruch“ gyanánt e ezég alatt: „Teitelbaum, Prenz
lauer Strasse in Berlin“ üvegenkint 25 ezüst garason s
egy másik hasonló gyártmány ismét ugyanazon ezég és
„Süsser Ungar“ név alatt üvegenkint 1 tallér 10 ezüst
garason. Különben a nevezett ezég hirdetésében még
az is áll, hogy Teitelbaum tokaji földbirtokos, s csakis
e körülménynél fogva lehetséges neki e kitűnő minő
ségű tokaji aszűbort ily olcsón adni. Az igazgató vá
lasztmány megbotránkozva e gáládmystificatión, mind
a magyar termesztők, mind pedig a külföldi borfo
gyasztó közönség érdekében erkölcsi kötelességének is
merte, e káros visszaélést és ezégóres csalást a nyilvá
nosságnak átadni, s az egyesületi titoknokot megbízta
hogy e határozatot óváskép a magyar borok érdekében
mind a hazai, mind pedig nehány bécsi, és berlini lap
szerkesztőségének közzététel végett megküldje.
— A szerednyeí borcsarnok tulajdonosa t ö l 
t ö t t k á p o s z t á t küld a londoni kiállításra.
— Miután a londoni világkiállításra bejelentett
tárgyak az arra szánt helyiségekbe be nem férhetné
nek, a s y d e n h a m i kristálypalotában pótkiállitás
fog rendeztetni.
— A városligeti tavat bizonyos S t e i n e r II.
ur vette ki haszonbérbe.
— Vettük a Clayton és Shuttlewort hires angol
gépgyárának jegyzékét. A jeles angol gépészek pesti
raklárukból már tetemes számú eke,- cséplőgépet stb.
adtak el magyar gazdáknak, kiket újonnan szerelt rak
tárukra ezennel figyelmessé teszünk.
— A londoni világkiállításra az Eszterházy ura
dalmak bérlője, Somogy erdőiből árlocznak való óri
ási szálfákat küld.
— Az épitendő szegedi takarékpAztárra 18 terv
érkezett be, 16 magyar, 1 latin és 1 német. A tervezett
építési költség 170,000 frt.
— Szegeden az ottani gőzmalmi-társulat elhatá
rozta a várost vas-vizvezetökkel látni el.
— P ó r f i ur Pestről magyar kalapokat küld a
londoni világkiállításra.
— J á m b o r E n d r e , pesti szabómester m ag y a r d i s z ö l t ö z é k e t ltészit a londoni világki
állításra, mint mondják, valamely európai celebritásnak
lesz szánva.
— Ó-Budán takarékpénztárt szándékoznak fel
állítani.
— E m m e r l i n g ur a pesti indóház tőszom
szédságában fényes vendéglőt építtet.
■A nemz. múzeumban felállítandó kiállítási
csarnokot illetőleg a ,.P. N“ -ban Kozmovszky Antal ur
felszólal s e terv létesítését a képtár, könyvtár stb.
érdekében nem helyeslendűuek nézi.
— S á n d o r L á s z l ó jelenleg Hollandban
élő hazánkfia, egy uj találmányt mutatott be a franczia
akadémiának, mely szerint a gázt nemcsak világításra,
hanem melegítés és erőkifejtésre is lehet használni.
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Egészségügy.
— A gazdákra nézve megnyuglatólag tudósítják
Pest város állatorvosai, hogy hosszas vizsgálódás után
kitűnt a marhavész elenyészte. Itt — ott még csak jelen
téktelen szájfájási esetek fordulnak elő.
— Gr. Beleznay Árpád fagyás elleni gyógyirt
talált fel, melyet a londoni világtárlatra is el akar kül
deni. E kitűnőnek talált szer főraktára Pesten T ö r ö k
J ó z s e f ur gyógyszertárában van.
— Dr. B a t i z f a l v i orthopaediai-gyógyintézete mindinkább kezd feltűnni. Valóban ajánlatra mél
tó is e kitűnő intézet, hol bánásmód és berendezés kel
lemes családi lakhelyhez teszik hasonlóvá a kórházat.

Személyi hírek.
— X a n t u s J á n o s hazánkfia, ki körünkben
időzik, a napokban a mnzeum igazgatója által egy fé
nyes diszkarddal lepetett meg. Jeles hazánkfia nem
sokára visszautazik Amerikába.
— J a n k o v i t s G y u l a gróf Pozsega megye
volt főispánja, terjedelmes birtokait eladni készül,
hogy honából kivándoroljon.
— A nálunk is kedves emlékben levő L a G r u a
olasz dalmüénekesnő Pétervárott veszélyesen beteg.
■— J ó k a i M ó r, a baranyai egyházmegye egy
házi gondnokául neveztetett ki.
— Ü r m é n y i J ó z s e f Kairóba utazott, hol
leánya súlyos betegségben fekszik.
— H e r c z e g G h i k a A r i s t i d Bukarest
ből, a fővárosban mulat.
— H a r d m g n n ur a „Times“ levelezője, kö
rünkben időz.

Házasságok.
Ismert Írónk M át k o v i eh P á l (Bús Vi
téz} febr. 8-án vezette oltárhoz a kellemdús S z i 
l á g y i E r n e s z t i n e kisasszonyt, színházunk ked
ves tagját. Áldást, békét, boldogságot a kedves ifjú
párnak !

Halálozások.
— S v a s t i c s L a j o s n ö Velenczében tüdővészben elhalt.
—- L a m b e r t G u s z t á v herczeg, spanyol
grand, magyar indigena — és örökös reichsrath Bécsben meghalt.
— A legöregebb bécsi iró Ca s t e l l i F e r e n ez
f. hó 5-én elhalálozott.
— H e t y e y B e n e d e k n. genesi, közsze
retetben állott lelkipásztor f. hó 5-én jobb létre szendérült.
— Id. V a r j a s i J ó z s e f Aradmegye volt
alk. házipénztárnoka elhalálozott.
— Gr. F o r g ó eh, szül. b. W a l l e r s k i r c h e n P h i l i p p i n a múlt hó 30-án Bécsben elhunyt.
— S a l a m o n K a t a l i n urhülgy, néhai id.
Gerlóczi Mattekovich Imre özvegye, febr. 3-án Pesten
elhalálozott.
— P e t r i k J á n o s biharmegyci kir. biztos
febr. 2-3-ika közti, éjen szélütés következtében meg
halt. S á l k ó v s z k y L a j o s kir. biztos pedig 3-án
Ipolyságon főbe lőtte magát.
—K a f f k a K á r o l y közszeretetben álló
belényesi polgárnagy f. hó 1-én elhalálozott.
— Özv. R ó n a i K á r o l y n é szül.Nagybudafai Vermes Anna, Kiszomborban f. h. 3-án meghalt.
— S z i k s z a y K á r o l y hotdmezövásárhelyi tanár jan. 26-án Gráfenbergben elhunyt.
— V é g e s s M i k l ó s n é , született Torma An
na asszony Beön f. é. jan. 28. Tisza-Beön meghalt.
— T h o l d y S á m u e l gróf, a hírneves nagy
szalontai Tholdy Miklósnak fiágon végső ivadéka, január
26-án Székely-Udvarhelytt 88 éves korában elhunyt.
— Ú j h e l y i I m r e tengerészeti káplár Ve
lenczében meghalt.
— B i o t J á n o s híres tudós, Arago kortársa
és barátja közelebb, meghalt. Főleg a természet és
mennyiségtan terén tett munkálataival örökítette meg
nevét.
— S t a f f e n b e r g e r A l a j o s a kertészeti
magán egylet egyik munkás tagja f. hó 9-én jobb létre
szenderült.

Hazafias áldozatok.
— R á n o l d e r J á n o s veszprémi püspök ő
exja a pesti gyermekkórház alapjához 105 írttal járult.
— A szűkölködő horvátok részére rendezett sors
játékból begyült összeg harmadrésze a horvátországi
gazd. egyesületnek adományoztatott.
— A magyaróvári gazdasági intézet hallgatói
nak „dalköre“ a budai népszínház javára rendezett es
télyeiből az intézet igazgatóságához 250 frtot küldöttbe.
— A magyarországi árvízkárosultak fölsegitésére a „PLI.“ szerkesztőségéhez eddigelé összesen 218
frt. gyűlt be.
— L a t i n o v i c s I l l é s ur az Írói segélyegylet javára 300 frtot adományozott úrbéri kötelezvé
nyekben. A r i m a - s z o m b a t i casino elhatározó,
hogy ugyan e czélra az 1861-1863 években, évenliint
12 Írttal járuland.
— Szegedről J a n c s u r á k Pál 5 ftot küldött
be a M. 0 . szerkesztőségéhez az akadémia palotájára

„Magyarország“ 17-ik számában olvastam, igy szól a
beküldő küldeményéhez mellékelt soraiban: — hogy
Tóth Lőrincz ur nézete szerint, az akadémiai palota fel
építéséhez még tetemes összeg hiányzik — miután pe
dig annak az igazi hazafiak s honleányok segedelmé
ből kell felépülni, én is mint szegénysorsu mester,
küldöm ez 5 ftot azon gondolattal, hogy ha már nekem
nincs is házam, legyen legalább kedves nemzetemnek.
— A pesti L l o y d - t á r g u l a t a magyar Írók
segélyegyletének pénzalapjához 200 írttal járult.
— M a r t ó n o s községe a magyar akadémia
palotájára 200, s az újvidéki szerb akadémiára is 200
frtot utalványozott.
— A magyar írók segélyegylete alaptőkéjéhez
V o d i a n e r F. nyomdatulajdonos ur 100 forinttal
járult.
— Említésre méltó tény, hogy az aradi magyar
színtársulat előadást rendezett egy elszegényedett né
met színész-család fölsegélésére.
— A három Bakacs-testvért, kiket már az „Üs
tökös“ is megénekelt, mi is megemlítjük. — A két első
Sándor és Lajos mint gyógyszerészek a budai színé
szek 150 írtra rugó gyógyszertári számlájáról lemond
tak — a harmadik, — József egy akó bakator árát
küldte be.
— A magyar irók s e g é ly e g y le te
javára rendezett estély tiszta jövedelme : 1348 frt.
— (Felhívás.) A pesti g y e r m e k-k ó r h á zb a n uj fehérnemüek szükségeltetvén, az emberbará
tok felkéretnek ebbeli kegyesadományaik mielőbbi be
küldésére. Az adományozók névsora a hírlapokban
közzététetik.
— B. S i n a S i m o n az árvízkárosultak fölsegitésére 1000 ftot adományozott.
— B i c s k e y K á l m á n u r a z irói segélyegy
let javára rendezett estély alkalmával II. Rákóczy ham
vainak haza hozatalára aláírást nyitott meg 100 forinttal
s csakhamar 500 forint gyűlt egybe e nemes czélra.

Megjelent uj könyvek *).
„ A z a k a d é m i a i g a z s á g a “ érdekes
röpirat jeles tudósunk, Brassaitól. Kolozsvárt Stein Já
nosnál 1862.

Uj zenemüvek.
(Rózsavölgyi és társánál.)
„La P e n d u 1 e G a 1 o p“ Fumagallitól, ára
90 krajezár
„ C s ó k - V a l z e r“ szer zé Arditi L. 50 kr.
„ S z ő t á l á n m a g y a r d a l o k “ könnyű
fogalmazással zongorára irt magyar népdalok. Kovalcsik Antaltól. Egy füzet ára 60 kr.
— A „Szózat és Hymnus“ zongorára téve, né
met szöveggel Wőhlertöl. Ára egynek, egynek 40 ujkr.

Nemzeti színház.
— Semmi üdvös változás : inég mindig Nyéki az
igazgató. Február^ll-én először „N ő b i z t o s i t á s“
vigjáték Greguss Ágosttól. Alapeszméjében és kidolgo
zásában egyaránt elhibázott mii. Nagyon naiv gondolat,
feltenni akarni, hogy valamely nő hűségét egyetlen férfi
próbára tehetné, ez oly általános Juanismus volna, mely,
mig izléskülönbség létezik föl nem tehető. Nem von
juk kétségbe hogy Greguss ur igen nagy ember- és fő
leg hölgyismerő, s igy e müvét is csak szeszély szüle
ményének tartjuk. A nyelv és verselés ellen is volna
egynémely kifogásunk, ha akadékoskodni akarnánk.
A szereplőket egytől egyig dicséret illeti.

Balesetek és elemi csapások.
— A fejérvári vizáradásnál a tetemes káron k í
vül 5 emberélet esett áldozatul. Még több szerencsét
len elvesztőt is gyanitják.
-— B é c s b ö 1 irjáls, hogy a dunaparti ligetek
Ebendorftól viz alatt állanak, — a Práter alsóbb részeit
is ellepte az ár, s tovább terjedéssel fenyeget.
— P r á g a városának alantabb fekvő részeit a
Moldva vize február 1-én elborította. Az ár több nagy
középületet is fenyeget.
— P o z s o n y n á l is vizáradás van s nagy
ban akadályozza a vasutak menetét.
— ( Á r a d á s o k . ) A tartós hideg meghiú
sítja azon reményt, hogy a jég a Dunáról legközzelebb végkép elvonul. Ismét nagy mértékben zaj
lik. A legközelebb megindulandó gözhajómenetek is bi
zonytalan időre elhalásztattak, a próba útját teendő
helyigözös a jégzajlás miatt kénytelen volt visszatérni.
A viz még mindig növekszik, s 13-án esti 6 ór. 16"
3'-t. ért el 0 felett, tehát tegnap óta 9"-al növekedett,
több ház pinezéjét már ellepte, s a csatornák kiszivattyuzását ma újra megkezdették. —- Az árviz által megkárosodottak íelsegélyzésére a fővárosi színpadok s a
cirkusban előadások fognak rendeztetni. Á lövölde
helyiségeiben ugyané czélra bált adnak. Az összes
lelkészek, valláskülönbség nélkül, a külvárosi ható
ságok elöljárói, s a ezéhek főnökei felszólittattak, hogy
gyűjtéseket rendezzenek, több polgár aláírási ívvel lát
tatik el, hogy házról házra menve, a haza szorongatott
lakói számára gyűjtsenek. A pesti takarékpénztár az
árviz által megkárosodott magyarországi lakók felsegélyzésére 1000 o. é. ftot adott, mely összeg a nmlgu
magyar kir. helytartótanács utján fog rendeltetése he
lyére juttatni. Mig a főváros igy mindent elkövet a
nyomor enyhítésére, a vidékről még mindig baljóslatú
tudósításokat kapunk. A legnevezetesebbek a követ
kezők : B a j a , febr. 9. Városunk és Paks között a
házmagasságnyira összetornyosodott jég, még mindig
keményen á ll; a viz lassankint növekszik. F ö l d v á r ,
febr. 9 : Szállt és Paksig a Duna jégmentes. — F. hó
6-,7-, és 8-dikán a jég a solli Duna oldalon részletenkint elvonult; a túloldalon levő azonban még mindig
áll. A hideg 6°-nyi. Földvár még ment a vizáradástól;
de a szomszéd vidékeket ellepte a viz. E s z é k , febr.
8. : Tegnap óta az Al-Duna tele jéggel, mely levonul.
A Dráva-zugtól fölfelé áll a jég. Vizáradástól egyelőre
nem tarthatni. M o h á c s , febr. II. d. e. 11 óra 25
perez : Mohács alatt Összetorlódik a jég. A veszély peíczenkint nő. Ugyanonnan, febr. 12., d. e. 10 óra, 40
perczltor: A régi jég elvonult, ma az újonnan kép
ződött lassankint letolul. A vízállás 3'-nyi apadás után
újra kevéssé növekszik. Reggel 8° hideg, most már
enyhébb. Zimony, febr. 11.. d. e. 11 óra 20 perczltor :
6° hideg, a viz 2"-al apadt; kevés újonnan képződött
jég. Újvidék, febr. 12. d. e. 9 óra 45 perczltor : Ma 10°
a hideg, a Duna nagyban árad. Térdig érő hó, az idő
járás tisztul. Yultovár, febr. 12. d, e. 10 óra: A jé g
nagyban zajlik, a viz tegnap óta 10"-al növekedett, a
hideg 7°. Győr. fsbr. 12.: Ma reggel csak 4°-nyi a
hideg, a vízállás 6"-al apadt, telve jéggel. Temesvárról,
f. hó 11-ről Írják, hogy a Temes áradása sok kárt oko
zott, szerencsére a viz már apad. Győrött a veszély
oly nagy, hogy több család Pápára menekült. A posta
ide Sárváron és Kisczellen át jut. Pozsonyból, f. hó
11-kéről jelentik, hogy a Dunán a beállott fagy folytán,
ismét zajlik ajég,

Budai népszínház.
— Azt csak helyeselni lehet, ha a népszínház
igazgatója azon törekszik, hogy intézetének minél több
jövedelmet szerezzen, de hogy ezt az uj darabok ujságvágyától egybegyülö közönség türeleme árán teszi,
méltán rosszalhaljuk. Még egyetlen uj darab sem ke
rült színre, mely a szó teljes értelmében rósz ne lett
volna '**). Egész lajstromot hozhatnánk e szerencsétlen
elme szüleményekről, de hagyjuk őket nyugodni. Mint
halljuk, egy állandó bíráló választmány alakult az elő
adandó darabokra rézve, s igy jövőre tán kedvezőbb
tudósításokat hozhatunk.

A szerkesztő postája.
Szűkölködő testvéreink javára.
kiket a közelebbi vizkiömlések ínségre juttatlak,
adakozásra kérjük fel „Az Ország Tükre“ t. ol
vasóit.
Jóttenni nemcsak kötelesség, de’ a nemesebb
szivekre nézve oly gyönyör, mely égi jutalmát ön
magában hordja.
A t. adakozók nevei és adományai — miket
e lapok szerkesztője örömmel elfogad és illető
helyre juttat - „Az Ország Tükré“ben pontosan
közöltetni fognak.
E lapok szerkesztője az aláírást 20 forinttal
nyitja meg.
T. G. urnák. Köszönettel fogadtuk, de terje
delmes voltánál fogva csak naptár-évkönyvünkben
használhatjuk, melyet szintén „Az Ország Tükre“
czirn alatt szándékozunk megindítani.
Br. S á m u e l urnák Kollozsvár. Szíves
kedjék bennünket értesíteni megkapta-e külde
ményünket?

kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az uionnan
egy' egy P°'ldán>’t, vagy legalább annak
egész czimet beküldeni szíveskedjenek.
Szerk
u.iunk5 A ”Napam bold°eit“ “ ima vígjátékot dicsértetni

halljUk-
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