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E művész hazánkfia az, 
kit bátran nevezhetünk a 
világhirhedett zenészének.

Már tízéves korában itt
hon. hazájában, mint a 
csodás.bűbájos kis hege
dűsről beszéltek róla.

Most midőn a mí
velt világ minden nagy 
városában hallatá hege
dűjét, le violoniste lion 
du moment-nak, a jelen 
első hegedűsének neve
zik őt.

Nemcsak utólérhetlen 
technikája, játékában meg
ható művészi nyugalma 
által tűnik ki, de a mé
lyebb zeneművek átérté- 
s e . felfogása emelik őt 
művészetében.

Ő nem rángatja , nem 
ugratja a vonót, nem tépi 
a húrokat, magához szo
rítja hegedűjét, és arcza, 
alakja nyugodt, mintha 
nemis látnók őt, csak a 
bűbájos hangok, miket uj- 
jai ki'csalnak, ragadják el 
lelkünket, és a művészi 
tökélv ez élvezetére még
soká* visszaemlékezünk!

Midőn németországi 
diadalai után Párisba ment, 
a nagy lapok is egész 
hosszú tárczákat szentel
tek neki.

Jőjetek meghallgatni e
magyar művészt irta a „Journal de Deb.“ kis he- tépi, marja és kérni akarjuk, hogy netovább: elvál-
eedűién a merengő orgona, a nevető patak hang- toznak a hangok, a boldogság az Üdwilágában
iáit fogiátok hallani- elbűvöl, elragad, szeretnénk vagyunk, hol szeretetről, szerelemről angyalok kara 
lábaihoz borulni, és’amint fájdalma, búja szivünket énekel!

I © a e h i ín J © g s © f.

Londonban a nagy Men
delssohn Bartholdy pro- 
tegálta őt, kinek elvál— 
hatlanul mindigoldalamel
lett volt, szép bizonyítványa 
nemes jellemének ama 
levél, melyei a nagy ma
estro halálakor szüléi
hez irt.

„Az Isten tegnap láto
gatott meg életemben az 

^  első csapással, de mely 
örökre vigasztalhatlanná, 
szerencsétlenné tett, el- 
vesztém reményemet, bol
dogságomat Mendelssohn 
meghall. Csak a gondolat 
önökre, kiket úgy szere
tek, tud egy-egy perezre 
megvigasztalni.1'

Zeneszerzeményei nem 
csak mély zeneismeret, 
de költőiség tekintetében 
is a remekekjközé tartoz
nak. Különösen szépek, 
„Héber dalai,“ melyeket 
Byron hasonczimü költe
ményei hatásából irt.

A nagyvilágban, a fé
nyes termekben, a kirá
lyok előtt, büszkén vallja 
be, hogy magyar, s min
denütt ünnepnek tartják 
a napot, melyben a „ma
gyar művész“ játszani

<jK ; fog-
Külseje megnyerő, első 

látásra is oly meleg vonzalmat ébreszt maga iránt, s 
művészi nagy volta mellett általában egyik legki
válóbb tulajdona a s z e r é n y s é g !
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(Történelmi rajz.)

A7 emberiség mivelődési történetének egyik 
legalaposb ismerője RiehI, a polgári társadalomról 
irt munkáját azon találó megjegyzéssel vezeti be, 
hogy — midőn I. Miksa császár az ó és újkor for
dulópontján birodalmigyülést birodalmigyülés után 
hívott egybe a német birodalmi alkotmány átala
kítása végett — kiki azt hitte, hogy ezen alkot
mányos vajúdások terére fog szorítkozni a nagy küz
delem, mig a világrenddé szellemi vihar ellenben 
rögtön egészen m á s oldalfelé tört magának utat 
és Luther eldöntő tette következtében a rettegett 
politikai felforgatás egyházi-vallásivá alakult át. — 
Némi meglepetéssel látjuk, hogy a legnagyobb kor 
ehhez hasonló tüneményt mutat fel. Az 1848-ban 
kitört és tízévi visszafojtás után 1859 ben megújult 
viharról szintén azt hittük volna, hogy az egyedül 
a politika mezejét fogja bejárni, hanem bár eleinte 
észrevétlenül és jobbadán akaratlanul is e politikai 
mozgalom lassanként vallásivá alakult át és bátran 
mondhatni, hogy e pillanatban nincs fontosabb ügy 
Európában, mint azon politikai-vallási kérdés, me
lyet röviden „ róm ai“-nak szoktunk nevezni.

Midőn 1846. junius 16. IX. Pius lépett sz. 
Péter székére és az 1831 óta elkövetett politikai 
vétségekért közbocsánatot hirdetett, a sajtó helyze
tén könnyített és vasutak építését megengedte, egy 
évnél később pedig a népképviselet bizonyos nemét 
léptette össze és a polgári őrség felállítását ren
delte, a nép ujjongva üdvözölte ezen tisztán politi
kai és nemzetgazdászati reformokat ás jobb jövő 
reményével kecsegtette magát. És nincs kétség 
arról, hogy e remények teljesültek volna, ha az uj 
pápának ideje marad, jó szándékainak fokonkénti 
valósítására, daczára annak, hogy azon politika, me
lyet Metternich hg. képviselt, sehogy sem tudott 
egyetérteni azon iránynyal, melyet az uj pápa kö
vetni kezdett. Az ezen oldal felőli nyomás az igaz 
— némileg csüggesztőleg hatott IX. Pius lágy ke
délyére, de szándokait végképen meg nem rendítette 
volna, ha Olaszországra rá nem tör azon heves. 
mozgalom, mely 1848-ban a félszigetet Milánótól 
le az Aetnáig feldúlta és mely a héthalom városát 
sem kímélte meg. Derült időben .és csendes vizen 
IX. Pius kis államának hajóját lassan, de biztosan 
vezette volna a jóllét réve felé ; de viharnak nem 
volt teremtve az ő lelke, az első heves megrázko- 
dás után kiejté kezéből a kormányrudat, melyet mo
hón ragadott meg a forradalom. Most minden en
gedékenység sikertelennek bizonyult: hiába áldoz
ta fel IX. Pius egyik minisztériumot a másik után, 
hiába adta már 1848. martius 14. a „statutofonda- 
mentale“ czimü alkotmányt hiába hirdette Mamiani 
miniszter a kamarák junius 9—ki ülésében, hogy 
„a pápa mint a hívők atyja isteni tekintélyé
nek magasztos körén belül akar maradni, a dog
mák békéjének árnya alatt élvén; mint uralkodó 
azonban a világi ügyek elintézését a kamarák böl— 
eseségére b i z z a — a bizalom nem birt helyre
állni ; a nép megfeledkezett azon jóról, a mit IX. 
Pius uralkodásának első éve alatt tett, de annál 
élénkebben emlékezett meg azon roszról, mit e 
pápa elődjei, nevezetesen XVI. Gergely alatt törnie 
kellett. Hangosan kívánták mindenütt, hogy a szent 
atya egyesüljön Szárdiniával Ausztria elleni hábo- 
rura ; és midőn IX. Pius állhatatosan vonakodott a 
semlegességből kilépni, népszerűsége el vala vesz
ve, Rossi belügyminiszter nov. 15. világos nappal 
meggyilkoltatott és maga a pápa csak nagy ügygyei 
bajjal menekülhetett álruhában Gaétéba. Onnan 
óvást tett ugyan a Rómában felállított kormány
junta határozatai ellen, de ez nem akadályozta azt, 
hogy 1849. febr. 9. a pápa trónvesztettnek és a 
római köztársaság megalakultnak hirdettetett.

Nem szükséges részletekbe bocsátkozni; 
Olaszország 1848 — 49. évi története sokkal na-* 
gyobb befolyással volt egész Európára, mintsem 
akárki közölünk elfelejthette volna; — csak a na
gyobb álláspontokat fogjuk futólag érinteni, hogy 
tiszta átnézést nyerjünk. A novarai ütközet (1849. 
martius 23.) véget yeteít Szárdinia akkorában még 
igen merészeknek látszó áléinak és Ausztria most 
felszólító Francziaországot, Spanyo/AI'szágot és Ná
polyi a pápai birodalomnak is a kezé-
bőli kiragadására. A franczia köztársaság elwkje, 
Napóleon Lajos, csak pro forma várta be 4 felszó

lítást; ő régen készült már a római ügyek felkaro
lására és apr. 24. már is tekintélyes franczia hajó
had horgonyzott Civita vecchia mellett, A franczia 
főparancsnok első kiáltványában kijelenté, hogy IX. 
Piusl vissza akarja ugyan helyezni, de oly kor- 
mányforma mellett, mely maga a pápa által kárhoz
tatott régi rendszertől és az utolsó hónapok anar
chiájától egyaránt távol áll. De a'fölkelők nem en
gedtek és Francziaországra nézve lehetetlen volt a 
hátrálás; a küzdelem hosszú vala és véres, a ró
maiak hősileg védték magokat még akkor is, midőn 
(jun. 22.) a francziák a S.-Pankrácz kapun át a vá
rosba vonultak ; a város csak junius 30. adta meg 
magát és kulcsai Gaetába küldettek, hol a szent 
atya mulatott.

Ezen franczia expeditió a szabadelvű párt 
részéről igen kemény bírálattal találkozott — ugv 
hiszszük,igazságtalanul! Igazságtalannak tartjuk azon 
szemrehányást, mintha azon politika, melyet Napó
leon Lajos mint köztársasági elnök 1849-ben kö
vetett, ellentétben állana azzal, melyért Napóleon 
császár 1859-ben Olaszországban síkra szállt; III. 
Napóleon egész olaszországi politikáján vörös fo
nalként húzódott végig azon törekvés: Austria anyagi 
és erkölcsi hatalmát a félszigeten megtörni és ne
vezetesen a pápát az osztrák befolyás alól fölmen
teni s az olasz nemzettel jobban összeforrasztani. 
Martius vége felé győzelemittasan állott az osztrák 
hadsereg Novaránál; olasz sereg úgyszólván már 
nem is létezett és észak felől az ul nyitva állott 
Rómáig. Ily körülmények közt történt Austria fel
szólítása Francziaországhoz : hogy ez utóbbi egye
süljön vele a pápa visszahelyezésére. Most három 
lehetőség forgott fenn a franczia elnökre 'nézve : 
e l ő s z ő  r Ausztriát, ha kell, erővel is gátolni a be
avatkozástól; de erre az időpont lehető legkedve
zőtlenebb vala; Francziaország belsejében még a 
forradalom utófájdalmaiban szenvedett és hadserege 
is félig meddig bomlófélben volt; Olaszország ereje 
meg volt semmisítve, Ausztria nehány százezer 
győztes katonával állott az egyházi birodalom szé
lén és a tuileriákban jól tudták, hogy a Magyaror- 
szágbani interventio iránt már folynak az alkudo
zások Bécs és Pétervár közt. Austria elleni nyílt 
háborúról tehát ama perczben nem lehetett szó. 
M á s o d i k  lehetőség: Napóleon Lajos semleges 
marad; — akkor az osztrákok egyszerű sétautat 
tesznek Róma felé és ha ott ellenállásra találnak, 
legalább is oly kíméletlenül terítik le azt, a mint 
később Francziaország tette; — tehát a semle
gesség sem állott öszhangzásban a franczia politika 
czéljaival. E szerint nem maradt egyéb választás, 
mint a harmadik utat követni, azaz Napóleonnak sa
ját kezével meg kellett ragadni az ügyet és mind 
Ausztriát, mind Nápoly és Spanyolországot legalább 
a fővárostól, a pápák székhelyétől tiszteletteljes tá
volságban tartani. „Si — ezt ¡rá 1850-ben egy 
inspirált franczia toll — si la Francé prenait les ar- 
mes pour chasser de Romé Mazzini etses adhérens, 
ce n’était point pour rétablir a la placc de leur po- 
litique l’ancienne polilique de M. de Metternich.“ 
Francziaország a római expeditióval „állást vett“ 
Olaszországban és Ausztriát kiszorítván a félsziget 
szivéből, önhatalmát mintegy ék gyanánt verte be 
északi és déli Olaszország közé, mely addig egy
aránt hódolt Ausztria kizárólagos befolyásának. A 
római expeditió tehát nem csak, miként fönebb ki
mutattuk, kényszerűség volt Francziaországra nézve, 
hanem igen jól illett bele politikai szándokainak 
keretébe, elnézve attól, hogy ezen expeditió által 
otthon a elerus ós az ájtatos falusi lakosság rokon- 
szenvét biztositá magának Napóleon, melyre a csá
szárság helyreállítása érdekében oly nagy szük
sége volt.

Azt seui tagadhatni továbbá, hogy a franczia 
diplömatia nem csak Rómában mindig korszerű re
formok érdekében hallatta szavát, hanem már Gae- 
tában és Portiéiban is, hová a szentatya sept. 4-én 
költözködött vala és a honnan egy héttel megérke
zése után azon „motu proprio“-t bocsátá ki, mely 
a törvényjavaslatok feletti véleményadásra hivatott 
államtanács és a pénzügyek rendezésével foglalko
zandó consulta felállítását rendelte. Nevezetesen, 
hogy IX. Pius már akkorában is bizalmatlan vala a 
francziák irányában és ezeknek távozását sürgette, 
inig Izabella királynőt dec. 7. arra kérte, hogy spa
nyol katonák által szállássá meg Rómát; de a fran- 
eztfk nem mentek és igy a spanyolok nem jöhettek.

1850. april 12. a pápa visszatért Rómába, de azon 
gyöngéd kötelék, mely uralkodása elején közte és 
népe közt szövődött, szét vala tépve. A javítások 
lassan és csak cseppenként foganatosíttattak, mig a 
bizalmatlan nép még a valódi jót is méltánylás nél
kül fogadta.

Az 1856-ki párisi békeértekezletek köztu
domás szerint uj Uszköt vetettek az olaszok kedé
lyébe, az izgatottság nőttön nőtt és a kibékülés 
mindig nehezebb lett, mert a fejedelmek gyanako- 
dása lépést tartott a kedélyek ingerültségével és 
midőn IX, Pius 1856 ki júliusban Porta d’ Anzióban 
Ferdinánd nápolyi királyival találkozván, ez utóbbit 
a legszivélyesb kitüntetések tárgyává tette, Ferdi- 
nand népszerűtlenségének egy részét a nép a szent 
atyára is ruházta át. A motu proprioban tett Ígére
tek most még lanyhábban teljesittettek és nem csak 
Palmerston nyilatkozott a parlament színe előtt ro- 
szalólag a római kormány felelt, hanem Napóleon 
császár sem titkolta a szent szék eljárásávali elé— 
gületlenségét, és midőn a pápa 1857. májusban a 
legátiókban körutat tőn, e tartományok is mindig 
hangosabban nyilvániták abbeli kivánatukat, misze
rint világi kormány alá szeretnének állíttatni.

Még egy körülményről kell itt említést tennünk. 
Az 1855-ben Ausztriával kötött egy concordatum 
óla a római udvar láthatólag e hatalom felé hajlott, 
mely az olasz nemzetnél nagyon népszerűtlen vala. 
A nemzeti párt ugyanis azon eljárást követte, hogy 
azon részekben, a hol osztrák őrség vala, nevezete
sen Anconábau és Bolognában, folytonos ingerkedé- 
sek által a legnagyobb szigor kifejtésére kénysze- 
riték az osztrákokat, mig a francziák iránt tisztelet
tel viseltetvén, ez utóbbiakra nézve lehetségessé 
tették, hogy szelíden bánhassanak a néppel. A terv- 
jói vala kiszámítva; az osztrákok elleni ellenszenv 
és a francziák iránti rokonszenv e,gyre növekedett 
és mennél inkább szitott IX. Pius Ausztria felé, 
mennél hidegebben viselte magát a francziák irá
nyában *), annál alább csökkent az ő népszerű
sége is.

Ha ekként a szent szék hagyományos poli
tikája már magában is majdnem legyőzhetlen aka
dályául szolgált a szükséges reformok behozásá
nak ; az ebbeli nehézséget nem kevéssé növelte a 
római társadalom szétziláltsága és egy erős re
formpárt alakítására szükségelt elemek hiánya. A 
maz/.inisla-pártnak számos hívei vannak Rómában ; 
a mérsékelt szabadelvűek egy világi kormánynyal 
bíró alkotmányos, de egyszersmind e g y s é g e s  
Olaszország mellett rajongnak; a ' magasabb rangú 
körök conservativ irányúak ugyan, de a római kor
mány gyöngeségét látván, nem merik magokat com- 
promittálni, mert hát ha a dolgok rögtön más for
dulatot vesznek?! A nagy tömeg pedig jellemtelen, 
miként mindenütt és mintegy öntudatlanul követi 
azon vezéreket, kik legtöbb bátorsággal és ügyes
séggel bírnak. Hol vannak itt azon elemek, mikből 
a pápai uralom melletti erős pártot lehetne ké
pezni ?!

Mindazáltal 1857-ben IX. Pius kormánya a 
hazai sereg szaporításáról gondoskodván, ez év 
végén alkudozásra lépett Ausztriával és Franezia- 
országgal, hogy amaz a legátiókból, emez Rómából 
távozzék. Ekkor (1858. juuuar 14.) történt a híres 
párisi merénylet, melynek mind a három főtettese, 
(Orsini, Picii. Rudio) az egyházi államból szárma
zott. A párisi járdán szétpattant bombák zöreje 
élénken hangzott vissza a Vatikánban, hol most a 
a félelemben és gyanú elől minden más gerjede- 
lemn^ hátrálni kellett. Ama merénylet 111. Napó
leont arra emlékezteié, hogy Olaszország érdeké
ben valamit tenni kell, de épen a merénylet kö
vetkeztében a római kormány tartózkodóbb lön, 
mint valaha. A kis Montara titkos megkeresztelése, 
mely Franeziaországban hangosan roszaltatott, még 
inkább neveié a feszültséget, Goyon tábornok, a 
franczia őrség parancsnokának azon napi parancsa, 
mely szerint maga számára ugyanazon katonai tisz- 
tellctésekct vette igénybe, mik egyedül a pápát 
illeték, személyesen sérté meg ez utóbbit, mig a 
francziák által Givitavecchiában kivitt erődítési mun*

*) Grammont herezegnek, az uj franczia nagykö
vetnek megérkezését például, a Giornale di Roma hivata
losan meg sem emlité és a római kölesönbank igazgatója 
sikkasztás miatt épen akkor állíttatott törvényszék elé, 
midőn a franczia császár a becstUetlegió rendjével iliszité fel öt.



kálatok a szent szék gyanakodását még inkább fel
fokozták. Midőn aztán 1859-ben a háború kitört, 
és az osztrákok a legátiókat odahagyni kénytelenül
tek, Rómában egyedül a francziák jelenléte tartó 
fenn a rendet, és a békekötés alkalmával is Fran- 
cziaország a pápa irányában sok jóakaratot tanúsí
tott vagy —  színlelt,

A villafrancai béke állapitmányai azonban 
Írott malaszt maradtak; a legátiókban forradalmi 
kormány alakult és az 1859. sept. 1. egybelépett 
nemzetgyűlés határozata szerint a legátiók Piemont- 
ba bekebleztettek. Napóleon császár szinleg roszal- 
ta ezen eseményeket és európai congressust indít
ványozott, melyet hosszú vonakodás után a szent 
szék is elfogadott. De midőn Antonelli bibornok 
már útra készült Páris felé — 1859. végén — 
Párisban a „pápa és congressus" czimii röpirat je
lent meg, mely a pápa összes világi hatalmát tévé 
kérdésessé és legfölebb Róma birtokát akarta a

pillanatban nem szegült ellene az izgatásnak, hanem 
midőn az első fölgerjedés némileg csillapulni lát
szott, az ő kormánya lépésenként, de hajthatlan 
következetességgel szorító vissza az agitátiót mind 
a sajtóban mind az egyházi szószéken. Másfelől 
elég ildomos vala a császár magát a római kérdést 
függőben hagyni és semmi erőszakos lépés által az 
alig elfojtott szellemi mozgalmat újra föl nem élesz
teni. Bármennyire sürgette is az összes nemzeti 
párt Olaszországban a római kérdés megoldását, 
bárhányszor tett is a turini kabinet erre vonatkozó 
javaslatot, melyet Rómában mindannyiszor vissza
utasítottak, bármennyire zúgolódtak is Francziaor- 
szágban a voltairiánusok a tuileriák habozása felett, 
a császár hajthatlan maradt, és mindeddig nem en
gedte magát megrendittetni azon elhatározásában, 
hogy nem szabad a római kérdés időelőtti megol
dása által k a t a s z t r ó f á t  e l ő i d é z n i ,  hanem 
hogy e megoldás csak egy katasztrófának — akár

sabbat, tarkábbat szereli jobban . . . .  franczia fal
vakban a paraszt nép bizonyos ünnepeken a szen
tek képeit parasztruhákkal disziti fel, mert szent
jeit magáéinak, családjabelieknek tartja . . .“

Ez érzületet Napóleon császár ismeri és óva
kodni fog annak megsértésétől. A parasztokra csak 
úgy van neki szüksége mint a katonaságra, mely 
úgyis amazok kebléből származik, vagy a proletá- 
riálusra. Ha valamikor hozzá nyúl a 'római kérdés 
megoldásához, ezt csak úgy fogja tenni, ha egy pá
pa vagy — ellenpápa jóváhagyására lehet hivat
koznia, vagy ha ama megoldást oly nagyszerű poli
tikai események kísérik, hogy, miként ez 1. Napóleon 
világrenditő háborúi közben történt — még a fran
czia parasztban is a hazafias lelkesülés és talán még 
az önérdek is legalább pillanatra halaimat vesz a 
vallási érzületen és ez utóbbit egyidőre háttérbe 
szorítja. FALK MIKSA.

A k a p le t ty í  e t e t e t t .

szent atyának biztosítani. Deczember 31. Napóleon 
sajátkezű levélben arra szólitá fel a pápát, mondjon 
le a legátiókró! és hozza be az egyházi birodalom 
egyéb részeiben a sokszor sürgetett reformokat. 
1860. jan. 5. a lemondásra nézve „non possumus“- 
sal válaszolt IX. Pius és jan. 19. encyclicajában 
ebbeli határozatát az összes kath. egyház főpapjai
val is tudata. És ez vala azon pillanat, a midőn az 
addig csak a politikai irányúnak látszó mozgalom 
szemlátomást v a l l á s i  j e l l e m e t  öltött. Az 
összes kathol. főpapság -  legelői a francziaországi 
-  kinvilatkoztatá, hogy a pápa világi hatalmával 
együtt "a világ 200 millió katholikusa támadtatik 
meg kiknek érdekeivel az egyházi állam fentartása 
elválászthatlanul egybe van szőve. Tettleges segélyt 
azonban egyik kath. hatalom sem nyújthatott a szent 
széknek, sőt ez még maga is menholyet kenytele- 
nült adni II. Ferencznek. Nápoly elűzött királyának.

III. Napóleon a francziaorszagi clerus ellené
ben is a hideg számitónak eljárását követte ; els

IX. Pius halálának, akár egy uj háborúnak — kö
v e t k e z m é n y e  lehet.

A tuileriák urának gyakorlott szeme azonnal 
felismerte azon változást, melyen a római kérdés 
keresztülment, midőn p o l i t i k a i b ó l  v a l l á 
s i v á  lön és az ő érett tapasztalása nagyon jól 
tudja, mit jelent egy vallási mozgalom átalában. 
mit jelent az különösen Francziaországban, a hol 
a parasztság nagy része ernyedetlen buzgalommal 
csügg a kath. hiten. Nem tehetjük, hogy ide ne 
igtassuk egy lángeszű történész klassikus szavait 
a franczia parasztság mély vallásosságáról. „A val
lási ellentétek — úgymond — sehol nem vertek 
erősebb gyökeret, mint a parasztembernél; nála a 
vallás is nem dogma, hanem szokás, mely minden 
egyéb szokásainak sajátszerü színezetet ad. A hit
irány kihangzik ünnepélyeiből, dalaiból, közmondá
saiból, sőt az még kabátjából is megismerhető, mint
hogy a valódi paraszt protestáns vidéken az egy
színű sötét ruhát, katholikus vidékeken a világos-

A kaplonyi sírbolt.
A vallásosság szent szelleméiül áthatott gróf 

Károlyi család ősidőktől fogva főczélul tüzé ki ma
gának az isteni-tisztelet emelését, s a keresztény 
vallás, melyben született, mindenekfölötti kitünteté
sét. Midőn azonban ezt tévé nem feledkezék, meg 
arról is, mivel feleinknek, rokoninknak tartozunk, 
ha már csak tehetetlen, hideg porhüvelyük van 
ide lenn.

Kegyelet emelé a díszes kaplonyi s más 
templomokat, melyeket a nagy-károlyi grófi család 
vallásos buzgalmában alapított és fentart; de me
lyek történetét itt taglalni fölösleges lenne.

Kegyelet tévé azt, hogy a Károlyi-család ál
tal már 1399-ben egészen bírt Kaplony helységé
ben templom és sírbolt épült. 1713-ban pedig 
megújult.

Az 1834-iki földrengés e templomot is rom
ba döntő, amikor a sírbolt csak pinczealaku volt.

N
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1848-ig gróf Károlyi György nagylelkűségéből a 
templom és sírbolt pompásan felépült s ugyanez év 
junius 18-án Szentháromság vasárnapján a templom 
páduai Szent Antal, a sírbolt pedig a Szentkereszt 
tiszteletére szenteltetett fel. — Lelkészek a Szent- 
Ferencz-rendi szerzetes atyák, kik szintén a temp- 
plommal összekötött csinos kolostorban laknak, s az 
alapitó levél rendeleténél fogva a sírboltban minden 
kedden és szombaton a grófi család elhalt tagjaiért 

i engesztelő miseáldozatokat tartanak.
A gyönyörű de szinte félelmes sírbolt bi- 

zanti építészeti modorban készült és eddig már 
nyolcz tetemet őriz. A képünkön látható, középen 
álló két koporsó egyikében gróf Károlyi Sándor 
hamvai nyugszanak. Sándor gróf a még 1713—ik 
évben Telekesi István egri püspöktől nyert enge
dély következtében a Szent-Ferenczieket Kaplonyba 
hozta, őket különféle adományokkal ellátván. — A 
másik koporsó gróf Károlyi Ferencz porait takarja. 
Ezeken .kívül van még benne hat koporsó, melyek 
mindenikének terjedelmes feliratai közűi egyet ide 
jegyzek : Antonius Comes stb. stb, natus Villa Ca- 
lond. Novembr. Cl3, D . CC. XXXII. Morluus IX. 
Calend Septembr. MD.CC.XCI.

Utas, ki Nagy-Károly vidékét meglátod, e 
mogorván szép helyet megnézni el ne mulaszd. A 
csinos kéttornyú templom külseje már a messzi- 
láthatáron szemedbe ötlik s kiváncsivá tesz tudako
zódni, hogy „micsoda helység az ott?" Megtekin
tése bizonyára örömet szerzend, mert a templom 
külseje, és belseje egyaránt gyönyörű, szép, s az 
ott lakó miveit szellemű lelkészek vendégszeretete 
és mindenbeni előzékenysége valóban lekötelező.

' Közli: GAU JÓZSEF, '

Két hét története.
Pest, april 15.

Bajorországban forradalom ütött ki. — Sze
rencsére ártatlan nemű forradalom, miután a forra
dalmárok ezúttal nem férfiak hanem vén asszo
nyok. — Kétszáz vén asszony fellázadt. — Történt 
ugyanis, hogy a bajor kormány jónak látta a kis 
lotteriát eltörölni: azonban e tényállást a vén asz- 
szonyok részint nem tudták, részint nem hitték el 
és Frau Nánl ternót álmodván', egyenesen a lőtte— 
riák legfőbb boltjához sietett. — Kopogott. — Senki,
— újból kopogott — senki, — órákig kopogott — 
senki — senki. — — Végre jött egy rendőrszol
ga. — Mit kopog — mondá — hisz látja, hogy be 
van csukva. — Kérem a 'tisztelt urat — rebegé 
Frau Náni — mikor nyitják fel? — Soha. — Ho
gyan? soha? — Hát persze a kormány a kis lotte
riát eltörülte, — Frau Náni elsápadt. — ön tréfál.
— A rendőrség soha sem tréfál — szólt sértett 
komolysággal a kis Beust. — Az igaz — suttogá 
Frau Náni, még halványabb szint váltva, és nagy 
sebességgel elbiczegett. — Egyenesen a piaczi 
templomba ment, hol valami Nabob koporsója körül 
kétszáz vén asszony verte mellét éránként féltallér 
honoráriumért. — Frau Náni suttogva elterjeszté a 
nagy újságot. — A kétszáz vén asszony villogó 
szemekkel felegyenesedett s kifelé indult.

— Hová tisztelt társaság? — mondá a teme- 
tésrendező, megállítván őket az ajtónál —  hisz 
önök szerződve vannak a mai temetésre.

— Mit nekünk szerződés! — Mikor a capi- 
tolium veszélyben van. — Én ternót álmodtam! Én 
ámbót! Én qnaternót! — S én, oh, szerencszét- 
len! extrától. El innen! meggyőződni e halhatlan 
zsarnokságról! Mindnyájunkat koldussá tettek ! —
El a commissariushoz! el a miniszterhez! el a ki
rályhoz.

A szerencsétlen temetésrendezői félretolta 
Frau Náni s kétszáz vén asszony őt kézről kézre 
röpítette egész a koporsóig. — A sereg kironlott.
— De hiába volt minden fáradozás, sirás, rivás, ké
relem, fenyegetés: a lőttem zárva maradt.

A kétszáz vén asszony összenézett s köztük 
Frau Náni. — Mit tegyünk? — Lotteria nélkül 
nem élhetünk. — Inkább meghalunk. - Vagy ki- 
vándorlunk. — Igen — kiáltó mind a kétszáz — 
kivándorlunk. — elhagyunk mindent, mi előttünk 
kedves. Ház, tűzhely, gyermek, vő, meny — itt 
maradt —  semmit sem viszünk magunkkal. — Én 
elviszem macskámat — mondá Frau Náni. — Én 
is — rivalgá mind a kétszáz, mert mind a kétszáz
nak macskája volt. — S ők elindultak : a kétszáz-

vénasszony s a kétszáz macska, és szerencsésen 
megérkeztek Linczbe. a lotlenák boldog hazájába.
— Éljenek.

Velenczében utazván, még hallottam a kis lot- 
teriákat illetőleg egy szomorú történetet, melyet 
jónak látok netalán lotteria kedvelő olvasómmal 
közleni.

Velencze valamelyik zugában 40 éves özvegy 
lakott egyetlen fiával. — A fiú imádta anyját s min
dig arról álmodozott miként szerezhetne e szeretett 
lénynek valami utonmódon vagyont és kincseket.
— Az özvegy igen szegény volt s fiát matróznak 
adta. — A fiú elég pénzt szerzett s ezen felül igen 
fösvény volt, nem evett, nem ivott társaival, nem 
rágta a dohányt, nem költött semmire, s anyjának sem 
adott egy garast sem ; ez pedig majd étien halt. — 
A fiú minden pénzét a lotteriára rakta. — Vasár
naponként meglátogatta anyját; ünnepélyesen meg
csókolta, mondván: „ma roppant vagyont hoztam ne
ked,“ mire egy rescontot nyújtott neki át. — Az anya 
már megszokta ez őrjöngést, s busán mosolygott, 
Így felelvén. Bár inkákb kenyeret húztál volna 
édes fiam.

— Tűrjünk néhány napig, jó anyám s akkor 
aztán örökre gazdag leszesz — szólt erre rendesen 
a jó fiú.

Történt egyszer, hogy a matróz hoszszabb 
útra kelt. — Elindulása előtt anyjának ujabb re
scontot nyújtott át. — „Mikorra visszajövök, gazdag 
leszesz“ — szólt s karjaiba szorítván anyját, tá
vozott.

Szép tavaszi reggel a fiú megjővén, a Mar- 
cus piaezra szaladott; — o t t  l á t t a  h á r o m  
s z á m á t ,  — T e r n ó t  c s i n á l t  — őrjöngve 
rohant anyjához.

— Te gazdag vagy — örökre gazdag — ki
áltó — kedves anyám, te boldog leszesz. — Terno!
— Terno! Az anya sírva fakadt. — Fiam — szólt
— nincs szerencsém. — Mig távol valál, éheztem, 
koldulni szégyellem; nem volt mit tennem, mint 
pár krajezárért eladnom a rescontot.

— A fiú halálsáppadt lett. — Hol a resconto ?
— Eladtam.
— Szerencsétlen asszony — kiáltó fájdalom

mal a fiú — te rósz csillag alatt születtél, neked 
jobb meghalni!

Erre a fiú előrántó matrózkését s anyja szi
vébe döfte. — Az anya szörnyet halt. — A fiút 
Olaszország legelső ügyvédjei egyike védelmez
vén, a törvényszék csak 2 évi börtönre Ítélte; azon
ban már az első hónapokban  ̂ a fiút, ázép reggel 
börtönében halva találták. — Ő ruhájával megfoj
totta magát. — De hagyjuk e szomorú képet s tér
jünk vigabb dolgokra. -  Jelenleg egész Páris 
Foie ur pőre által van érdekelve. — Foie ur 
h á z a s s á g i  i n t é z e t e t  állított fel, hol kiki vá
laszt magának nőt vagy férjet. Foie ur, hogy annál 
nagyobb fénynyel űzze e mesterséget, vicomte czi- 
met használt; ezért a törvényszék elébe állíttatott, 
hol ez alkalommal több levelezései olvastattak fel.
— E levelezések közt érdekes egy éltes nő pana
sza, mely, ilyenformán hangzik :

„Kedves vicomte ! (a levelet az abbanelőfor- 
duló czimezésért olvasták fel mint vádat a czimbi- 
torlás ellen.) Én a legszerencsétlenebb nő vagyok 
a földön, de önt vicomte nem okozom balsorsomért; 
ön méltó nemes származásához s Ígéretét bevál
totta ; oka szerencsétlenségemnek csak én vagyok.
— Emlékezik, mi szerént ilyenforma férjet kíván
tam öntől; a férj legyen 1) 25 — 30 éves. 2) Magas 
termetit és széles vállu. 3) Beszéljen tisztán fran- 
cziául. 4) Semminemű testi gyarlósággal ne bír
jon. — Különben a férj lehet szegény, miután én 
gazdag vagyok. — Ön kedves vicomte e férjet meg 
is szerezte. — Első találkozásunk után ön igy szólt 
hozzám: Az urnák ön tetszik. — A házasság meg
lesz, azonban az ur ezt egy feltételhez köti. — S 
ez ? — Hogy Nagysád fogakat tétessen. — Az bi
zonyos phisicai oknál fogva lehetetlen — Ez eset
ben az ur azt kívánja, hogy még meglevő két első 
fogát kihúzassa. — Az sem lehet. — Miért? —
E két fog nekem igen hasznos s azonkívül szép.
— Az ur nem találja. — Lehetetlen. — Ajánlom 
magamat.

Ez óta, kedves vicomte, egy év telt el. — 
Tudván a fiatal ember szállását, tegnap meglátogat
tam, igy szólván hozzá ;

„Karjaimba, fiatal ember! Én öné vagyok. — 
A két fogat kihúzattam.

— Sajnálom — válaszoló az ifjú — de én 
már házas vagyok.

E csapás után, kedves vicomte, nem marad 
nekem egyéb hátra, mint felkérni önt, a tudva levő 
feltételek alatt, uj férj szerzésére.“

Eddig a levél. — Foie-t 50 frank bánatpénzre 
Ítéllek a czim bitorlásáért.

Páris !— te mindenben nagy vagy, s a bolond
ságban legnagyobb.

Most veszem észre, mint fecsegek Parisról a 
helyett, hogy arról írnék a mi Pesten történik.

Azonban Pesten semmi sem történik; a ki 
teheti, a zöldbe megy. — Mindenki élvezni óhajtja 
a természet első ifjúságát. 1— Mindenki tudja, hogy 
az ifjúból nem sokára férfiú lesz, a fák elkomorod- 
nak, a virágok meghajtják fejőket, a fű elveszti 
smaragdszinét. — Később pedig a férfiúból agg
legény lesz, s e zöldpompából, ez illattengerből 
semmi sem marad, csak nehány szórazkóró, csörgő 
lomb és tömérdek por. BOLNAI.

Zenészét.
__________ _ v*v> 1U nullám; XUlHUlíjUÍ úti

coneert sur les motifs de Bánk bán pour le pianoforte 
composé pár J. Schullioff. — Pest chéz Rózsavölgyi et 

comp : Prix 1 f. 50 kr.
Engedje meg az olvasó, hogy e hosszú fran- 

ezia czimlapot csak röviden magyaritsam : H a n g 
v e r s e n  y-á b r á n d ,  B á n k - b ó n  d a l l a m a i  
f e l e t t .

Miután W. nemrég egy Hunniával ajándé
kozta meg a lovagias magyar nemzetet, s az általa 
adott uj országban mint szerző magát alkalmasint 
— a nemzet hálájára számítva — előre karnagy
nak képzelte, miután mondom ez, s még sok ehez 
hasonló történt, gondolhatná az olvasó : hogy jelen 
Hangverseny-ábránd is ennyit jelent: „ v aj ba  
P e s t e n  e g y  z s í r o s  h a n g v e r s e n y t  ad
h a t n é k ! “

És ha igy lenne is, ennél szerényebbet kí
vánni alig lehet, miután sokkal több szerencsétlen 
czimbalmos követelése az egekig, Hadúr lábaihoz 
szokott érni.

Egyébiránt a dolog nem igy áll, s szerző 
Hangverseny-ábrándját nem vehetjük egy látogatás 
előpostájának, hanem csak egyszerű jelentésében, 
egy 19 lap terjedelmű zeneműnek, minden háttér
ből előkandicsáló gondolat nélkül.

Schulhoffot mint zongoraművészt, s mint 
zongoramfivek íróját a közönség annyira ismeri, 
hogy alig mondhatok róla valami újat, hacsak azt 
nem, hogy Chopennek tanítványa, a nélkül, hogy 
Chopen akarna lenni. És ez Schulhoffnak inkább 
dicséretére szolgál, mint ha egy Chopen nyomorult 
árnyképe szerepét játszaná. Másfelől a mellett is 
tanúskodik, hogy szerzőben- kell lenni valami ere
detiségnek, mely bármily csekély legyen, többet 
ér, mint egy rósz másolat. — Ezen sajátság bizo
nyos könnyűség és kellemből áll, mit Schulhoir 
kortársai nélkülöznek.

Schullioff volt az, ki egy évtized előtt eme 
tulajdonai által csekélységekből nagyot tudott te
remteni, s meleg, érzésteljes játékával mindenütt 
megragadta a közönséget. — Bizonyos Posséban 
azt mondja a varga: „az én életem rövid, de szo
morú!" Bocsásson meg Schulhoff, ha toliam e né
met vargába botlott; nem rósz szándékkal tette. 
Ugyanis elmondhatom, hogy szerző uralkodása is 
rövid, de virágzó és diadalos volt.

Schulhoir — eszélyesen — nein várta be, 
mig a közönség ezt mondja: „elég volt ebből-ennyi, 
lássuk már azt a medvét!“ hanem visszalépett, s 
ma is mindenütt él jó emléke.

Zongoraszerzeményei kelendőségnek örven
denek ; mely részvétét a közönségnek szerző min
denesetre megérdemli. Mert ama könnyűség és 
kellem tekintetében még ma sem állhat vele küzd- 
bomokra egy ujabb Schulliofl', s ha ez történnék is, 
két Schulhoff sokáig élvezhetné a közönség kegyét, 
mely csak úgy lenne veszélyeztelve, ha minden 
zeneiró Schulhoff akarna lenni, és valósággal le
hetne.

Jelen magyar ábrándja nem azon kaptafára 
van ütve, mely után rendszerént azon zeneszerzők 
(?) szoktak dolgozni, a kiknek művészetük nem a 
fejőkben, hanem a tiz ujjokban van.
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Az ilyen neme a zongora-műköltésnek ha
sonlít egy szabó boltjához, tudniillik a boltban 
van mindenféle nagyságú kész atilla; belép egy 
vásárló ; a szabó szemével jól megméri a termetét, 
s azonnal olyan atillát akaszt le a fogasról, mely a 
vásárló testére illik. Így az említett zeneszerzők 
fejében az innen amonnan összecsempészett mester
séges futamok, képletek, egyszerű és hatodos vagy 
vagy harmados színezett létrák (chromatika scala) 
s több efféle sallangok hasonlitnak a már kész ruha 
darabokhoz ; a kidolgozandó themák, dallamok kép
viselik a vásárló egyént, s maga a szerző azonnal 
átlátja, hogy melyik dallamhoz minő létra, törthang- 
zat (arpeggio) vagy más figura illik, s a mű kész, 
a nélkül hogy a müszabónak ollóra lenne szüksége. 
És az ilyen műveket a közönség leginkább meg- 

# szokta bámulni. Gyakran hallottam efféle művek 
előadásakor ilyenformafelkiáltást. „E z in á r v a- 
l ó d i  na g y  m ű v é s z ,  úg y  j á t s z i k ,  mi n t 
ha három,  v a g y  n é g y  k e z e  l e n n e . “

Schulhoff ábrándja nem ilyen, sőt mi különös 
dicséretére, szolgál zongoraszerüségén, könnyüdsé- 
gén kívül, ez azon egyetlen mű, mely (Liszt Rhapso- 
diáit ide nem értve) a nem magyar ajkú szerzők művei 
közt leginkább sikerült, — s Bánk bán szép meleg 
gondolatait még szebbé, melegebbé teszi.

Midőn azonban egyfelől elismeréssel szóllok 
szerző magyar ábrándjáról, csaknem azon ponton 
állok, hogy egyszersmind sikerültnek is mondjam. 
De fájdalom, ezt nem tehetem, mert minden szépsége 
daczára a vége nem felel meg azon várakozásnak, 
melyet eddig Ígért; csaknem ellövi a töltéseket 
kezdetben, s ott nem csattan, a hol kellene. Milyen 
négyfelvonásos dráma az, mely a másodikban kibo- 
nyolodik ? Milyen hangverseny az, melynek a vége 
üres és unalmas ? Már a régiek feltalálták konczert- 
jeikben a cadentiát, mit minden művész tetszése 
szerint játszik, s a melyben mind teknikai, mind 
művészi ügyességét kimutatja.

Mind erről'szerző, úgy látszik, megfeledkezett, 
s azért kevés olyan előadó művésznek fog tetszeni, 
a ki, midőn a zongora mellől feláll, kiáltaná ha le
hetne: „tapsoljatok.“

Azonban e hátrány daczára ajánlom Schulhoff 
művét mind a versenyző művészeknek, mind mű
kedvelőknek. A ki úgy játsza, mint szerző gon
dolta, a tapsok bizonyosan el nem maradnak.

BARTALUS ISTVÁN.

Zenészeti közlemények *).
II.

A melódia felfogásához nem kell különös ta
nulmány és kiképzés, hisz az mindenki által érthető, 
de hogy az öszhangot, a harmóniát — felfoghas
suk, velünkszületctt, vagy inkább tanulmányozás által 
megszerzett képzettség szükségeltetik; az abban 
rejlő szépséget, erőt, fenséget az embernek magá
nak kell kikeresni, először azonban át kell érzenie, 
azután tanulmányoznia, igy aztán mintegy öntudato
san foghatja föl és élvezheti legnemesebb értelmé
ben a művészetet, mely igy ihletőleg, nemesitőleg 
hat reánk, s magasabb, finomabb kimivelésünk- 
höz is nem kis mértékben járul.

A zeneművek jelleméről, és hogy ez általá
ban miből áll — feljebb szólottám. Itt még csak 
azt akarom megjegyezni, hogy a hangművészetben 
a jellem nagyon különböző, épen úgy mint a művé
szek egyénisége. Egy valóban nagy zeneszerzőt 
nem is lehet tulajdonkép hasonlítani; ő egy csu
pán magának létező valami — s mégis, megval
lom, a mű belértékét tekintve , Mendelssohnt 
Beethoventől nem helyezhetném nagy távolra, 
ámbátor nagy a különbség szerzeményeik szel
lemében! -  Mendelssohnnál bizonyos vallásos 
jelleg félreismerhetlen , mig e mellett geniali- 
tása is elragadó, dallamai eredetiek, panaszos 
modora nemcsak fájdalmas, de megragadja szivün
ket, sírnunk kell vele, és megosztanunk bánatai : 
sajátságosán tud a kedélyre hatni, mert szelleme 
szende, -gyöngéden szép és mely. Művészetétl val" 
lásos darabjaiban tökéletesnek mondhatjuk, melyek

*) Az I. közleményben lényegesebb b b a k w l^ .  
Zaniui Nanini helyett, Donizetti Donatti h., Gluck Gluk 
h. Obscurum Obscönum b., Katicza Margit hcljett.

ben természetes szelleme és az uj időszerű mű
vészet nagyszerűen visszatükröződnek.

Gyakran megdöbbentő szép képeket is nyújt; 
mily mesterileg van festve például Hebridnyi- 
tányja. Nem is képzelhetjük máskép a dolgot, mint
hogy Mendelsohn az éjszak csodás táját, a csoda- 
szigetet, hol a Fingalféle barlang tátong, maga meg
látogatta, részleteiben megtekintette, e bazaltosz- 
lopzatnak nagyszerűségét, s a benne bűbájosán 
szóló viszhangot, továbbá ama tengert zugé part- 
liullámival saját maga észlelte légyen. Az összes 
ottani természet nagysága s mély komoly volta bi
zonyosan döntőleg halottak rá, s csak a legélénkebb 
visszaemlékezés, s visszagondolkozás, a nagytüne- 
ményre, lehetett képes, ily művészt ennyire lelke
síteni, kétségkívül a legnagyobb bensőséggel gon
dolta ő át, mindezt akkor, midőn rá mély jelentésű 
nyitányát teremtő, s evvel művészetében, a ter
mészetet igy imádta — valóban classikus eszme!

A régi classikusokkal Beethoven s a többiek
kel már némileg tisztában volnánk, s a szakértő 
már tudja, mit bir bennük, de a mi Schühmannt 
illeti, ő ez idő talánya, melynek megoldásán fára
dozunk. Elemezik,ide-oda forgatják,de vajmi nehezen 
hozzáférhető, el van árasztva geniális eszmékkel 
nagyszerű harmóniájában, s mindenütt szellemdús. 
Szerzeményeinek átdolgozása egyes hangszerekre 
épen úgy, mint egész zenekarra valóban mes
teri, csak eszméinek keresztülvitelében találunk 
újat , előttünk még ismeretlent mint általában 
egész megjelenése meglepőleg szokatlan valami — 
egészen eredeti — s gyakran úgy eláraszt egy
másra toluló gondolatai tömegével, hogy a szabá
lyos szemlélődésre, felfogásra, sőt az érzésre is 
alig marad időnk. Schumannal foglalkozni kell, őt 
magunkévá tenni, de ekkor aztán művei kétszeres 
érdeket nyernek, mert uj utakon vezet a művé
szet labyrinthusában, hogy ismeretlen sphaerák- 
banuj meg uj jelenségeket tüntessen elénk : köves
sük tehát őt, ő igen is sok hallani, gondolkozni, 
vizsgálódni valót ad számunkra.

Schumann uj, talányszerü, a. jövőbe kiható 
egyénisége mellé önkénytelen sorakozik gondola
tunkban egy másik, t. i. Wagner.

A műbarát benső örömtől telik el, látván, mily 
határozottan classikus irányt vesz föl a dalmű, — 
nemzeti szellemünk szép teremtményét, a magyar 
operát, mint legifjabbat először kell méltányolnunk s 
egyszersmind bámulnunk. Erről azonban bővebben 
más alkalommal.

A németeknél könnyen lehetett egy Wag
ner; zenéjük művelése régi, nagyon régi, a né
metnek csendéletében buvárló eszmélődésében elég 
ideje van a művészetre; eszmélhet, gondolkozhat a 
zenéről, de magunkról ezt nem mondhatjuk el. Csak 
az kár. hogy Vágner dalműveinek előadása oly nagy 
és költséges kiállítást igényel, miért is nagyon rit
kán, vagy csak a nagyobb színpadokon látható. 
Dalműveinek zenéje valóban mélyre törekvő, a dal
lamok varázshatásuak, ünnepélyes, titokzatos han
gok árja szinte megdöbbent, és a sok tündéries ben- 
nök egy rejtélyes világba tesz át. Ezenkívül a harmó
nia nem várt geniális fordulatai lepnek meg, sőt ámu
latba ejtenek. Ő mindent leküzd művészetének bizo
nyos merészsége által,mely ha egyes alakzataiban sza
bálytalan, sőt zavartnak tűnik is elő, mégis mind
annyiszor a legszelidebb, a legjóltevőbb zárakkor
dokban fejük ki, s a végezetnél nagyon is érezzük, 
hogy egy tökéletes egész volt, melynek összes ha
tása colossalisnak nevezhető.

Szoros értelemben véve,a művészetnek nincs 
ugyan nemzetisége mert ő az egész emberiségnek 
csodás szellemi munkája, de mégis megtörténik, 
hogy valami művészet kezelésében és kivitelében 
valamely nemzet egy másiknál több genialitást fej
leszt ki, saját styllel és rythmussal bir, s ezek ál
tal ama művészet más physiognomiát és mo
dort nyer.

És innen van az, hogy egy ily nemzet genia- 
litása, művészetnek is átkölcsönzi nevét, t. i. azt 
némileg nemzetiessé teszi. így lett az olasz, a né
met zene, s igy képződik most nálunk is a magyar, 
magasabb zeneművészetté, s ennélfogva joggal lá
madtatott meg Liszt Ferencz, midőn zenénket, sa
ját nemzete zenéjét, a csupán muzsikáló czigánvok- 
nak tulajdonitá.

Van, igen van már magyar zenénk, de feljo-

gosit-e e hízelgő' ludat bennünket a más egyéb, 
vagy épen a classikus zenefaj elhanyagolására ? 
Koránsem, sőt épen most ez álláspontunkon szor
galommal, alapos tanulmányozással e művészet egé
szébe kell hatnunk, mivelnünk kell azt, hogy saját 
szakunk teremtményeiben mindinkább magasabbra 
emelkedhessünk.

Mily kicsinyes volna tőlünk, ha bármi okból ízlé
sünk, úgy Ítéletünkben némi egyoldalúságot követ
nénk el. Másrészt ismét mily akadály és hátrány leen- 
dene zenénk továbbfejlődésére (melyet már jelen 
kezdetében is „jövő zenéjének“ nézhetünk), ha fél
reértett hazaiiságból a valódi művészetet elhanya
golnék csak azért, mert nem a mi ruhánkban jár. 
De szerencsére zenénk élén oly művészek állanak, 
mint Erkel, Mosonyi, kiknek Ízlésében tökéletesen 
megbízhatunk, s kiknek genialitása hivatva lenni 
látszik arra, hogy a zeneművészetet nemzeti styl és 
jellemben alapítsák meg és hívják életre, Valóban 
mind nekünk, mind nekik nem kis büszkeség! Min
den irányban művésziebb fejlődését látjuk zenénk
nek, a dalmű, templomi és hangversenyzenének egy
aránt. A nagyszerű Joachim-féle hangverseny re
mek példát nyújtott arra nézve, hogy a magyar 
hanginenet classikus hangversenyi irányban mily 
kellemesen, s előnyösen hat s megragadó]ag ál 
hangzik. Ezen kompositó igazi remekmű s már azért 
is nagy értékű, mert e tökéletes művészünk adta 
elő. Itt minden együttvéve hat, eszme, Ízlés virtuo
zitás, előadás, sőt személyes fellépése is. Nyugodt
sága, szóval minden — a valódi művészt mutatja a 
legnemesebb értelemben. Követjük ezen egésznek 
benyomását, s szárnyain lelkünk a végtelenbe száll. 
Művészetével oly biztosan vezeti, s a szellemi szem
lélődésben és érzésben úgy elmélyedünk, hogy a 
bámulásra nem marad időnk, csupán bizonyos ké
nyelmes boldogságot érezünk, s nem fáradunk el, 
A tökély régiójában vagyunk, hol már semmi kí
vánni való nem marad, legmagasztosabb élvezete 
ez a valódi művészetnek.

Még valamit az előadásról! Oh mennyire függ 
ettől valamely szerzemény szépsége és összhatása ! 
Mily világosan kimutatja ez által a művész először 
hogy a szerzeményt megértette, másodszor, hogy lel
ke a zenei mlveltség mily fokán áll. Mindig fáj ne
kem, ha gyakran hallom s hallanom kell, mint tor- 
zittatnak, rontatnak el például Beethoven csodaszép 
helyei valamely affectált vagy beteges, érzelgő elő
adás által, egészen ellentétben természetes, egész
séges nagy szellemével.

Az előadó itt legjobban cselekszik, ha ponto
san és szorosan az utasításokhoz tartja magát, s sa
ját érzelmeit, vagy a túlságosan erős kifejezést 
elfojtja. Hisz úgy is sok érzés van már magában egy 
Beethoven-féle szerzeményben! Elég gazdag az ön
önmagában is, csak meg kell őt hát ismernünk és hí
ven visszaadnunk, és már fel is van fogva. Ez min
den classikus zenére nézve áll, mert az sokkal ko
molyabb 'és tökéletesebb, mintsem ilyen czirádát 
eltűrne.

Mi végre a concert-zenét illeti, meg kell val
lanunk, hogy nálunk utóbbi időben a classicus 
hangversenyek hiányát sajnosán nélkülöztük. Ez oly 
zene, mely leginkább képzi a hallást és nemesíti a 
közönség Ízlését, némileg e művészet iskolája.

Épen úgy, mint vannak irodalmi felolvasások, 
melyekben tudományos előadások tartatnak, s hol 
nemcsak a közvetlen mulatás, hanem Ja gondol
kozás és tanulmánynyal összekötött élvezet és szel
lemi fejlesztés a főczél.mely mindjárt ugyan nem, de 
kitartással lassanként eléretik, mivel lelkünk e szép 
tevékenységében, a szépségek, gondolkozás és fel
fogásában, élvezés és gyűjtésében megjobbulva és 
szelleműivé érzi magát; igy van ez a classicus con- 
certekkel is, ezek tehát mindig ismertető jelei egy 
zeneileg képzett közönségnek, hathatósan hozzájá
rulnak a lét nemesítése és szépítéséhez. E nemben 
már tömérdek kincsesei bir a hangművészet, a régi, 
az uj és legújabb iskola is bő anyagot nyújtanak a 
tanulmányozásra. Előre hát ezzel is, mint minden 
jóval! Minden előre halad, uj fejlődés, uj nézetek 
uj rendszerek a tökélyesbülés felé, s igy a hang
művészet mivelése sem maradhat hátra, a mint halad 
is, s a mi benne komoly művészetként bizonyul be, 
az megmarad időn, nemzedékeken, a legtávolabb jö
vőn keresztül — szóval halhatatlan !

G. TERÉZ.
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Az angol papíripar
é s  r o n g y ü z l e t  á l l a m g a z d á s z a t i  j e l e n t ő s é g e .

Közgazdászat! tanulmány *).

Angliában a papíripar — paper making — 
egyik fő munka-s gazdagságforrás. A múlt Ízben, 
midőn az angol közvéleményt igen élénken foglal— 
kodtatta a papirügy — 100 ezer munkáskézre be- 
csültetelt a papírgyártással foglalkozó nemzeti köz
munka tőkeereje. Érdekes leend kissé tüzeteseb
ben szólni az angolt papírgyártásról, mint a mely 
lörvényhozásilag is fősulvt igényel az angol gyár
ipar körében, s a világ egyik első kereskedelmi 
nemzetének egyik jövedelemforrását képezi.

A papíripar nem rég honosult meg Ang
liában. A papír elterjedésének történetéből tud
juk, hogy a régészet búvárai a chinaiaknak tu
lajdonítják a papir fölfedezését. — Chinából, hol 
azt kezdetben a bambus, fügefa, s néha gyapot 
álladékaiból készítették s hol 2000 év óta ismere
tes a papir használata. Persia s Arabiába terjedt el. 
Európában két főpontról terjedt el, t. i. Konstanti
nápoly s Spanyolországból. Hazánkba is a kon
stantinápolyi kereskedelmi vonalon nyert bejutást. 
A papir eredetének kérdésével azonban koránsem 
kell összezavarni a papírgyártás kelelkeztének tör
ténetét. Olaszhonban fedeztettek föl gyapotpapirra 
irt kéziratok a 8-dik századból. Az általános euró
pai régészet azonban 1050-ből származtatja az első 
papir-kéziralot. Európában az Írási alapanyagot 
görög pergamentnek nevezték először, A mi már a 
papirgváripart illeti, történeti tény, hogy az első 
papírgyárak gyapotra valának készítve. Toskanában 
épült az első papírgyár, később Németországban, 
főleg N’ürnbergben szaporodott meg a gyárak szá
ma; a gyármunkásoknak azonban esküt kellett lenni, 
hogy a gyártás titkát senkinek sem fogják elárulni. 
Néhány század múlva a gyapotpapirt a gyolcspa- 
pirgyártás váltotta lel.

A könyvnyomtatás föltalálása óriás lendületet 
adott a papirgyáriparnak. Azon roppant befolyás di
csőségében, mely a vallásujitás századait megilleti 
s melyet az európai könyvnyomtatás föltalálása 
mint áldásdus vívmányt jelöl ki az európai polgá- 
risodási eszmék történetében, méltó jogezimen osz
tozik a rongy- s gyapotból készült iróanyag, a most 
már világszükséggé, a művelődés nélkülözhetlen 
tényezőjévé vált papir.

Anglia a XYI. századig igen szenvedőleges 
szerepre szorítkozott a papírgyártás s általánosítás 
körében. A XYI. században épült az anyaország 
szigeteinek egyikén az első papirmalom, a paper 
mill. A Francziaországból Angliába átmenekült hu
genották parlamenti szabadalomlevéllel ösztünöz- 
tettek papírgyárak emelésére. A papirgyártás azon
ban daozára a kormány s állam által nyújtott, ked
vezményeknek igen lassan haladt előre, sőt a múlt 
század végén panaszkodtak Anglia Írói, miszerint a 
háromegysziget országa Európának alá van vetve a 
a papírfogyasztás dolgában. — 1760 — 65 között 
azonban belterjességben is nőtt a papirgyártás. A 
simapapirkészitő gép feltaláltatván Louis Róbert 
franczia által, csakhamar honos lett Albion földjén 
is, sőt nehány évtized alatt annyira tökéletesítették, 
hogy bárha ők kölcsönözték is Európától a papir
gyártás mesterségét, a nemzeti műszorgalom s tő
keerő oda fejlesztették ez iparágat, hogy most 7-9  
millió font sterlingnyi nemzetgazdászati érték kép
viselése mellett, az egész európa continens bár
mely országának gyári előállítását s fogyasztását 
felülmúlja.

Az angol papirt három szempontból lehet, te
kinteni; 1-ör a gyártás előtt, 2-or a gyártás alatt, 
s 3-or után. A papir alapanyaga, rongy, a keres
kedelem s munkanycrlct egész külön osztályzatát 
képviseli Angliában, a mennyiben kül-s belkeres- 
kedésileg a rongyszedés tekintetében egész Euró
pába átterjeszkedett, Erancziaországot s Belgiomot 
kivéve. Papirmalmok léteznek Nagy-Britannia egész 
területén, bárba leginkább Kent folyni dicsekedhet
nek a gyáripar ez ágának elősegítésével. Azonban 
felesleges a tartományi papíripart szemügyre venni, 
London maga képét nyújtja a fogyasztási álta
lánynak.

*) E czikk főforrása Esquiros Alfonz jeles munkája 
az angol éJet s társadalom felett.

A franczia, s különösen a párisi rongyszedők 
egész kereskedelmi osztályt képeznek. Az angol 
rongyszedő népességi osztály természetesen a leg
szegényebbekből toborzza munkásait.Londontól mint
egy három mérföldnyi fekszik Deptford me
zőváros. a rongyszedők székvárosa. Itt telvék az 
utczák a rongyszedők pinczeboltjaival, a rongyok s 
ó üvegek boltjaival, vagy mint az angol mondja, 
rag and bottle schop. A boltok bútorzata, rongy, 
vászon, gyapotdarab, szóval minden elviselt fosz
lány, az élelemszerzési műszer a rongykaska s. a 
rongyhorog. Az angol rongyszedő, ragman, külön
bözik a páristiól, mert mig ott közhelyeken gyűjti a 
rongyszedő ingó tőkéjét, Angliában veszik a ron
gyot, Vannak itt is a szó meztelen értelmében vett 
rongykeresők, de ez osztályt a rongyszedők haule cre- 
meje valódi gyüledéknek tartja, mely említést sem ér
demel s gyalázatjára válik a rongyszedő-ezéhnek. A 
rongyszedők közvetlen kereskedelmi összeköttetés
ben állanaka rongyraktárak tulajdonosaival, kik legin
kább a londoni dockok közelében a legrondább vá
rosnegyedben ütik föl sátraikat, hol azután a hajó 
legénysége rendesen el szokta árusítani a szélfosz
lott hajókötélzetet. Sokszor házi rongytolvaj-cselé- 
dekkel is összeköttetésben állanak az ily raktárak 
tulajdonosai, a midőn azután csak a rendőrügynö
köknek gyűl meg a bajuk.

Az ily másodrendű rougykufárok összeköt
tetésben állanak az első rendű rongyraktárakkal, 
melyek az apró rongyboltokból összevásárlolt föl— 
gyártható holmikét, gyolcs-llm-lomot s foszlányo
kat nagyban adják el a gyárbirtokosoknak. Valódi 
rongyhierarchia! A legutóbbi évek alatt azonban 
nem lévén kitűnő rongyszüret a búzatermelés maga
sabb fokú elterjedése folytán, a gyártelepek kény
telenek valának külföldre irányzani figyelmüket. 
Tengeren hajószámra szállittatik a rongy. Kent, 
Buckshire, Hertschire vizi rongymalmainak s gyá
rainak számára. Valódi cosmopolitai összevegyülés, 
összezavarodás ugyanegy czélra. Sötét pókhálós 
hombárokban fölhalmozva jelezni látszanak azt, a mi 
mindennek a vége: formaváltozás, átalakulás, meg
semmisülés, egy uj életre kelés rendeltetésének 
czéljából. Csupán Spanyol. Francziaország s Bel
gium van elzárva a vongyipari összeköttetés elől. A 
franczia papirgyárlulajdonosok mindent elkövetnek, 
hogy ezen védvámrendszer, mint gazdagságuk 
bástyája, épen fönmaradna.

Gazdászati szempontból a rongy sui generis 
termelvény, bárha a kereskedelmi linnyásság csak 
lim-lom „kufárság“-nak kereszteli a rongyipar által 
képviselt közgazdászati tevékenységet. Mindhiába! 
Valamint a halál az életből következteti önmagát, 
úgy a nyerstermeny megszűnte után ismét előáll a 
kezdetleges anyag, melyből ismét kiflnomitott, érté
kes termék lesz — s pedig az emberiség szellemi 
tökéleteskedésének passiv anyaga. A mit az anyagi 
világnézlet korhadéknak, lim-lomnak, foszlánynak 
keresztel, a szellemi élet s az emberiség polgári— 
sodásának egyik passiv igényévé növi ki magát,

Angliában, mint látjuk, a szegény lakosság egy 
felekezete élelmi keresete forrását bírja a rongy
szedés- s rongyvásárlásban, melyet azután kevés 
nyereséggel továbbit. Ha azonban tekintjük ez anyag 
mennyiségét Angliában, kiderül a rongybeviteli sta- 
listikából, hogy a szükséglet mindinkább nő, a nél
kül, hogy a rongy mennyiségileg szaporodnék. A 
beviteli vám még nehezíti a gáttalan fölhalmozó
dást. Ezért azután idegen országokból kell a szük
séglet fedezésére megkivántató limlomkészletet elő
állítani. Az északeurópai rongy a ¡legkeresettebb, 
mert ez leginkább finomabb szövetek foszladéka 
lévén alkalmutosabb finomabb papírgyártásra, mig 
az angol papir vastagsága s érdé szálassága a 
sok kötélhulladéknak s rongyoléknak tulajdonítan
dó, mely különösen Deptford rongybolljaiban túlsá
gos mérvben van képviselve.

Az angolipar egyik sajátságos jellemvonása, 
hogy semmit, mi értékesíthető, nem enged kárban 
veszni. Manchester szövődéiben a len- s kender
szálak hulladékait tonnaszámra gyűjtik össze, hogy 
az uj iparczif-k alapanyagává módosittassék át. Itt 
áll elő a természetűim főtétel, hogy semmi sem 
enyészik e l , csak átváltozik. A rongyok, melyek 
egykor jobb napokat éltek, összecsomózva várják a 
wharfs-okban — rongyhambár — az ipari újjászü
letés napját. Újra születnek pedig a papírban.

A papirvizmalmok központja Dartfold kis

város a kenti grófságban. A hagyomány szerint e 
város látta volna először a papirmalmot Spielman 
nevű német papirgyáros vállalkozása mellett, kit 
Erzsébet királynő lovaggá üttetett föl s 10 évre 
megajándékozta kizárólagos rongyszedési szabada
lommal az egész birodalom területén. Az első pa- 
pirvizimalom nyomait máig is mutatják a dartfoldi 
lakosok a Darent patak partjain, mely kezdetben 
csermely, a papírgyáraknak azonban hajózható s 
közlekedési összekötő vonal a Femzével. Főgyár az 
említettük papirgyárvárosban Phoenix, melynek 
nagy számú kerekeire zuhogva robog a vizsugár, 
tisztázva a rongyhalmazt, melyből a hires kenti pa
piros lesz; a kréta s homoktalajon hömpölygő cser
melynek köszönhetvén fő tulajdonait, tisztaságát s 
szerkezeti simaságát.

A kenti gyárakba befektetett roppant tőkék 
okozzák, hogy Anglia papíriparával még igen so
káig nem fog versenyre léphetni, a különben vál
lalkozó franczia vagy belgiumi papirgyáros. A pa
pírgyártásra érdekes megjegyezni a készítés műfö- 
lyamát. Először is egy nagy teremben nők diribol- 
ják s aprózzák a rongyokat, a mint azok a „rag and 
bottle schop“ bókból ide szállíttatnak. A munkásnők 
egész napokat a rongydarabolással töltenek el, a mi 
c czélra sajátlag készített vágó s tisztitó gépműszer 
által történik A legügyesebb darabolónő sem bir 
napjában, 100 font rongynál többet, kiválasztéko- 
lás mellett tisztázva fölcsomózni. E nők azonban 
igen roszul dijazvák. Hetenkinli bérök 4 — 12 schil- 
üng közt változik. A rongydarabolásra föltalált gépek 
annyira tökéletlenek mindeddig, hogy a kéz itt egye
düli főtényező. Ha azután a rongy szét-meg össze- 
diribdaraboltatott. bedobatik a „duster“-be, a tiszt- 
tazó gépbe, mely a port rázza ki a rongyszálak-s 
rostokból. A kiporzás után a „boiler“-be hányatik a 
rongy, vagyis egy nagy forró viszel teli üstbe, 
melybe alkali-oldat is töltetik, hogy, mint az ango
lok mondják az állatból mely azt viselte, a rongyba 
átment anyag kifőzessék s lbrráztassék a rongyból. 
Az előkészítés, a „toilette" stádiumán átesett rongy 
azután jön egy tág széles vizmedenezébe, melynek 
be, s kicsurgója van, s igy a hideg viz folyvást fo
lyik be s ki e mosó gépmedenezébe, wasching 
machines. E gép medenezék közepén van egy ütő, 
szétziláló s tépő kerekes s vasfogantyus gép, mely 
a rongyokat szálakra szedi szét, desorganisálja. 
Hetenkint igy 12 tonna papíranyagot lehet előállí
tani. E gépnek fogai vannak, melyekkel széttépi s 
karjai, melyekkel rázza, forgatja a rongyokat. A ke
gyetlen mosdatás után a gyár alantibb helyiségei
ben történni szokott a fehérítés. — Mész-chloroldatot 
használtak e czélra. A rongy tiszta megfehéritése 
sok gyárügyességet s vigyázatot igényel. Midőn 
azután a kitisztázott rongytészta higitott állapotban 
kész. óriás szinitő kádakba, medenezékbe „wat“ 
szállítják, a hol azután különböző vegytani színező 
elemek hozzá keverése által bizonyos, színre festett 
papirtésztafolyadék nagy csőveken ál vezettetik a vég - 
átalakulás utolsó stádiumába, a nagy gépterembe, 
hol a papirtésztából azután már valódipapir lesz. A 
malomgép, vagy helyesebben szólva, az igazi pa- 
pirgép fölfedezése előtt kézzel készítették a papir- 
lcnyeket a higitott papirtésztából, s a vizkisaj- 
tolás után a légen hagyták összeállani. Ma már 
gép végez mindent. E gépneknek átalakító mun
kássága vajmi csodálatra gerjesztő. A gép első ré
szében még higitott papirtésztát látunk, a második 
részben nedves, itatós papirt, a harmadikban rög
tön használható száraz papirost. A szárítás és simítás 
igen furcsán történik. Egy hosszú keskenv szobában 
egymással kapcsolatban álló dobforma mozgó ke
rekek egész lapos talasztattal vannak végig alkal
mazva, a mint azt az angolok, dobvázaknak, (skele- 
tondrums) nevezik. A nedves papir reájön az első 
kerékre, onnan átcsuszamlik a másodikra s vándor
lását folytatja egész a kerékzet végieg, a midőn már 
egészen ki van száradva.

o ----- . — ujukruuj “uyasr, az
utolsó keréknél már használható száraz iróanyag. 
Az igy elkészült papir azután osztályzás, elvagdalás' 
koncz- s bálozás végeit a finomító házakhoz —' 
linisching house — kerül, hol csupán nők dolgoz
nak, 12 schillinget keresve hetenkint. A papírok 
nevezései osztályzás után történnek meg.

A mi a gyármunkásnőkel illeti, egészség te
kintetben előnyösebb állásuk, mint a párisi s Ivnni 
gyárakban. Egészségesek, izmosak s eléggé j ó l C
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veitek, s mindezt a tiszta hegyi levegőnek s a va
sárnapi iskolának köszönhetik. Vallásosak, takaré
kosak s elégedettek.

A gyáriparbirtokosokra vonatkozólag megje
gyezzük, hogy ezek gazdag czéhet képeznek. Töb
ben közfilök a Themze partján Londonban, a Cheap- 
side helyiségein papirraktáraik birtokában a kiviteli 
papirkereskedelem tényleges előmozdítói.

A rongyanyag kevesbülése nemcsak Nagy- 
brittanniában, de a szállító continensen is arra vette 
az angol papirgyárosok egy részét, hogy segédele
mekről gondoskodjanak. Tudjuk, hogy a kukoricza- 
csutka s levél, szalma, fahéjak fölhasználása a pa
pírgyártásra nálunk is szóba hozatott már most pár 
évvel, különösen pedig a szalma fölhasználása a te- 
mesi bánálban. A pium desideriumon azonban nem 
haladt túl az ügy. Próbálták már a múlt században 
többen a rongy alapanyagot helyettesíteni hasonal- 
katu s elemű anyagok által. Mintegy húsz évvel ez
előtt Hull angolgyáros egy ujzelándi terebély nö
vényt ajánlott, az úgynevezett phormium tenax-oL 
kenderfajta növényt, sőt jó példával ment elő s 
papirt is csinált belőle. Más vegyészek az indiai 
alüe s kanánfa rostjaiban hitték a jó papiros meg- 
kivántatóságainak alapanyagát fölfedezni. — Végre 
1852-ben Brooman szabadalmat nyert a Linné ál
tal „mimosa seandens“ nek nevezett amerikai kin- 
szó-növény indáiból állítani elő papirost. Mindhiá
ba! A rongy helyét kellőleg semmi sem pótolja. 
Ez az oka, hogy mióta a „paper mills“-ek, a papir- 
malmok elvesztették szabadalmi kizárólagosságukat 
s a gyártási kizárólagos jogosítványt, félni kezdenek 
különösen Belgium s Francziaországtól, mint a hol 
a rongymennyiség virágzóbb állást helyez kilátásba 
a gyárműi párrá nézve. A mi hitünk szerint azonban 
ez aggály gyermekes féltékenység. Mig Anglia gyá
rosai annyi pénzerőt fektetnek a papirgyáriparba, 
mig a temsei raktárakból nemcsak az óriási forgal
mú londoni postaintézet, de Északeurópa egy ré
sze nyerendi szükségletét, mig a kenti s több gróf
ságbeli természeti folyó s vidéki kedvezmények, 
párosultan a józan munkás, izmos s erős testszer- 
vezetü gyármunkásosztálylyal részt veendnek az an
gol papírgyártásban, s mig Londonban, Deptford s 
annyi más városban a rongyszedők a mostani élelem
szerzési buzgalmat s igy államgazdászati hasznot 
fejtik k i; addig, mi azt hiszszük, Anglia nem félhet 
az idegen versenytől e téren sem, hanem szellemi 
előhaladásának s culturai hivatásának arányában fog 
anyagot szolgáltatni az eszmék terjedésének világ
forgalmához s éltető alapanyagot adni a művelt 
európai társadalomiéin hatodik, de első nagyhatal
massága, a sajtó számára.

REVICZKY SZEVER.

(Néprajzi töredék.)
Szárazföldünknek van egy szöglete (körülbelül 

nyolczezer négyszögmérföld), melyről a mai nap oly ke
veset írnak és beszélnek, mintha nem is a világrészhez 
tartoznék.

Pedig e szögleten lakik Európa l e g b o l d o 
g a b b  népe. Meglehet, épen azért nem beszélnek róla, 
mivel boldog és semmi baja sincs ; testünknek is csak 
azon tagjait szoktuk gyakorta emlegetni, a melyek f á j 
n a k ;  ha nem fájnának, alig vennők észre azt is, hogy 
l é t e z n e k .

Akármi legyen az oka, annyi bizonyos, hogy je
lenleg Svédország nincs e u r ó p a i  d i v a t b a n .  Dalait 
nem éneklik, költőit csak igen kevesen olvassák, nagy
szerű tájait nem festegetik le kiállítások számára, eredeti 
tánczait nem mutogatják színpadokon, közéletének nem 
nyitnak rovatokat a hírlapok, munkás, boldog népét nem 
ismertetik a világot járó utazók; s emlékeinek és büsz
keségeinek halmazából a nagy tömeg alig ismer egyebet, 
mint a hosszú vallásliarcz hőseit, nehány ó balladát, XII. 
Károly csatáit, Flygare Cárién Emilia regényeit, Lilid 
Jenny trilláit, és az iker-földi Ole-Bnll hegedűjét.

De nem; ismerjük őket arról, hogy szeretik a 
a munkát és a szabadságot; zászlóik mindig magas esz
mékért lobogtak rég időtől máig; s ha karddal nem, 
legalább sziveikkel m i n d i g  ott valának a nemesen 
küzdők mellett. Csak nem rég is ők voltak az el
sők, kik Sicilia hősének diszajáudékot küldtek, — egy
aránt méltót a hőshöz és egy szabad néphez, — s ők si
ettek legjobban a távolból örömmel üdvözölni a meg
alakult uj királyságot.

Nekünk — m a g y a r o k n a k  — is van, egy pár 
történelmi emlékünk, arra intők, hogy e népet különösen 
szeressük és becsüljük. — Egykor Torstenson katonái, 
azért lépték át nyugati határainkat, hogy a' mieinkkel 
együtt a „lclkiismeret szabadságáért“ liarczoljanak; 
s később a rájok nézve oly szomorú pultavai nap után is
mét számosán jövének el, hogy a „szövetséges rendek“

lobogói alatt küzdhessenek. Valkert mezeje látta őket 
jól harczolni és vitézül elhullani.

E nép mindig mindenütt hű maradt eszméihez, 
azon eszmékhez, melyeket mindig, mindenütt oly sokan 
tiportak.

! Tán e hűség jutalma az ő mostani hábortalan 
b o l d o g s á g u k .  Valóban egyedüli hely, hol még ama 
világritkaság is föllelhető, mely már mindenünnen szám
űzve látszik, a nép m e g e l é g e d é s e .

Egy amerikai költő, a „Hyperion“ szerzője e jó 
és boldog nép életéből nehány érdekes rajzot közölt, 
s kik a távolból meg akarnak ismerkedni e földdel (hol 
az éghajlat oly hideg és a szív oly meleg), alig választ
hatnának nála érdekesebb kalauzt.

Longfellow nem a szalonok köreit festi; hisz 
azok majd mindenütt az unalomig egyformák ; nem is a 
városok kőhalmait, minők máshol is láthatók ; ő a va
lódi népéletről beszél, mely költői eredetiségekkel teljes, 
és a természetről, mely sehol sem oly fenséges, mint e 
hideg égallj alatt.

Az olvasó, meglehet, örvendeni fog, észrevéve, hogy 
egy pár vonás itt ott, a’rni jó falusi szokásaink közt is föl
lelhető.

A svéd népéletnek, ma is megvan még azon pat- 
riárchális sajátszerűsége, mely a költői kedélyekben idilli 
hangulatot ébreszt, biz északi ország fölött majdnem 
ősvilági egyszerűség uralkodik; paradicsomi csend és 
magány. A városok kapuiból kilépve azonnal vadregé
nyes, erdős tájképek váltakoznak. Körül fenyvesek su- 
sogása. Fejünk fölött hosszú, legyező alakú ágak haj- 
longanak tarka moh-szövedékekkel. Lábaink alatt sző
nyeg sárga levelekből; a lég enyhe és illatos. Ha az 
omló hegyi patak fapallójáu áthaladunk s követjük a 
kis ezüst viz futását, vidám, napfényes majorságok közé 
jutunk. Itt eleven fasövények választják el a szomszéd
földeket. A sövényekből kapuk nyílnak ki az országúira, 
honnan élénk gyermekcsoportok törnek ki s földmivesek 
emelik meg előttünk kalapjukat, s ha esetlegesen egyet 
tüsszentünk, nyomban rákivánják: „adja Isten egészsé
günkre !“ (Nem puszta szokásból, a legjobb szívből kí
vánják.)

Faluk és kisvárosokban a házak fából faragvák, 
többnyire vörösre festve. A csárdák téglaföldjét fris, il
latos fenyőágakkal hintik be. Ámde sok faluban nincs 
csárda, s ott a v e n d é g - e l l á t á s  tisztje a pórok közt 
sorba megy. Ettől nem tarthat az idegen. A házi asszony 
egész szerénységgel fogja be vezetni legjobb kamrájába, 
melynek falain körös-körül egyszerű képek függnek a 
bibliából; előhozza legnehezebb ezüstkanalát — örök
jét és büszkeségét, — melylyel a tálból fris zsendiezét 
meríthetünk. Ad hozzá zabkalácsot, vagy kenyeret, me
lyet ánizsmaggal és fenyőborókával sütött.

Ezalatt izmos férje kikötő az eke mellől lovait, 
hogy az éti kocsi — egy ódon jármű — elé fogja. Pipája 
többnyire szájában füstöl, s nyakáról elől bőrtarisznya 
csügg, benne dohány, s az ország két tenyérnyi széles
ségű bankjegyeiből egypár darab. A kocsi könnyen ha
lad, az úton dévajkodó asszonyok csoportjaival találko
zunk ; ezek hazatérnek, vagy munkát keresni a városba 
indultak. Mezítláb mennek, kezükben tartván magas sarkú 
csizmáikat.

Országutak mellett, — közvetlen mellettük — 
gyakran látunk falusi templomokat, kerttel övezve ; min- 
deniknek megvan a maga kis Ge t s e ma n e - j a .  A 
templom könyvébe egy-egy fontos esemény van följe
gyezve, minden kétségkivüli esemény ; e kis templomban 
egykor bizonyára egy régi világban élt királyt keresztel
tek, vagy temettek e l ; az ősz egyházfi a rozsdás kulcs
csal rámutat a keresztelő edényre, vagy a sírboltra. Künn 
a temetőben nehány virág nyílik, s fű is elég terem ; s a 
templomtorony mindennap, hanyatló árnyával számitgatja 
meg köröskörül a régi sírokat." A sírkövek beköritve pi
hennek, szélesek, és mélyen le vannak süppedve, mint a 
vén házak tetői. Némelyiken ezimer van, másokon csak a 
szegény lakosok neveinek' kezdő betűi, meg az évszám, 
mint a hollandi háztetőkön. Ezek mindnyájan utolsó 
óráikban égő gyertyát tártának kezeikben; koporsóikba 
beveték kedves, drága, apró ereklyéiket, a mivel bírtak, 
és egy aranypénzt is az utolsó hosszú útra. A falu lel
késze az éjfél óráiban sokszor kitekint ablakából e szo
morú színhelyre, és szivéből halkan fölfohászkodik: 
„mily csöndben nyugosznak mind e boldogultak 1“

A temetők mellett áll czölöpre szögezve a szegé
nyek perselye, fatetőzettel, hogy az eső bele ne hulljon. 
Jámbor adomány elég hull bele.

Vasárnaponkint a falu parasztjai a templom lép
csőin ülnek, a bibliát és a zsoltárokat betűzve. Mások 
az utón jőnek lelki pásztorukkal, kit valamennyien sze
retnek, s ki a széles karimáju kalap alól szent dolgokat 
beszél nekik.

Beszél a mezőről és aratásról; elmondja a szent- 
irási parabolát a magvetőről, a ki kiment, hogy jól ves
sen és jól arasson. Elvezeti őket a legfőbb pásztorhoz, 
és a lelkivilág szent mezőin legelteti valamennyiöket. Ö 
e nép patriárcliája, papi fejedelme, mint egykor Melchi- 
sedek, habár nincs más trónja, mint a szószék. Az asszo
nyok, .— kezükbe a selyembe takart zsoltáros könyvvel 
— állítattál lesik a jámbor férfi minden szavát. De a fia
tal suhanezok, — mint Gallio az írásban — nem igen 
figyelnek az efféle dolgokra. Ők a falusi lányok övén a 
csomókat számlálgatják, mert az ily csomókötések száma 
legbizonyosabb jele a lányok gazdagságának. Ebből há
zasság is lehet.

Kíséreljük meg, — mondja kalauzunk — egy svéd 
pór-lakodalmat leírni. Legyen szép nyár idő, hogy' virá
got kapjunk eleget, s ha a déli tájra megyünk, akkor a 
menyasszony is bizonyosan szép leend.

Pacsirta-dal és az éber házi kakas szava vegyül a 
tiszta reggeli levegőbe ; a nap aranyftirtösen k e l; onnan 
jön a 1 á n y k é r ő is sárga fürtjeivel. A majorság ud

vara teli van hangok zajával és dobogással, mert a föl
nyergeit lovakat most vezetik elő. A paripa, mely a lány
kérőt viszi, homlokán tarka bokrétát, s nyakában buza- 
virágkoszorut visel. A szomszédból jőnek a jó barátok, 
kék ruháik szárnyszéle lobog a légben. Végre a boldog 
vőlegény is kilép szobájából, mellén roppant virágbokré
tával. S most lóra to l! El a faluba ! Ott ül már rég a 
menyasszony, les, vár, figyel és sovárog.

Elől lovagol a lánykérő, utána a falu zenészei, 
legalább is hatan. Nyomukban a vőlegény két vőfénye 
közt, aztán negyven-ötven jó barát és nászvendég; felé
nél pisztoly s puska vau. Mögöttük a menetet málhás sze
kerek zárják be, melyek étel-itallal vannak megrakva a 
vidor násznép számára.

Minden falu elején egy kis vékony díszív áll, vi
rágok, szalagok és örökzöldből. Valahányszor ily díszív 
alatt haladnak át, a lakodalmi vendégek örömlövéseket 
durrogatuak, s azután csöndben megállaz egész karaván. 
Minden zsebből puncs és borszeszszel teli üvegek kerül
nek elő, melyek a csapatban kézről kézre járnak. Étke
ket is hordanák elő a szekerekről, s hosszas evés-ivás és 
hurráhzások után a menet ismét megindul, s valahára 
megérkezik a menyasszonyi házhoz. — Most négy legény, 
— mint négy herold — előre vágtat, jelenteni a ház gaz
dájának, hogy a szomszéd erdőben egy lovag várakozik 
kíséretével, és „ v e n d é g s z e r e t e t e t “ kér.

„Hányán lehetnek ?“ — kérdi az örömapa.
„Legalább is háromszázan,“ — feleli a kérdezett.
„Lennének bár hétanyian — folytatja a ház gaz

dája, — Isten hozta minndnyájokat! Vendégszeretetünk 
jeléül im vegyétek e barátságpoharat!“

Mindegyik herold egy kancsó sört kap, mire az 
egész társaság az udvarra robog ; ott körül nyargalják a 
középen álló májusfát s zajos üdvlövések és lármás zene
szó közt ugrálnak le lovaikról.

Benn a nagy szobában ül a menyasszony. Fején 
korona, szemében köny, mint a hogy ott régi templom- 
festvényeken a szűz anya képe látható.

Vörös szoknyát visel s hasonló szinü füző-vállat, 
hosszú bő ujjakkal. Csípőit aranyos öv körzi, nyakán 
gyöngysorok, meg egy láncz, tiszta szin-aranyból. Koro
náján vadrózsákból koszom fekszik, s e mellett egy má
sik, sötét czipruslombokból kötött füzér. Szöszszin haj
fürtéi szabadon lengnek vállai körül, s ártatlan kék sze
mei merőn, mozdulatlanul a földre vannak szögezve.

„Oh jó lélek! neked kemény kezed, (le gyöngéd 
szived van. Bár szegényen jelensz meg, — nnyira, hogy 
még a rajtad levő ékszerek is csak kölcsön vannak kérve 
e nagy örömnapra, — mégis gazdag vagy t e ; gazdag 
egészséged, gazdag reménységed, s gazdag első, lángoló 
ifjúi szerelmed által! Az ég áldása legyen rajtad !“

így szól a falu lelkésze. Aztán a menyasszony ke
zét oda teszi a vőlegényébe, s ünnepélyes mély hangon 
folytatja:

„Hozzád adom e hajadout, hogy meghitt felesé
ged legyen becsületben, mint gyalázatban; osztályosa 
ágyadnak, lakodnak és minden fillérednek, a mit bírsz 
és örökölsz ; megfelezője mindama jogoknak, melyeket a 
mi fenföldi törvényeink nyújtanak, a mint azokat nekünk 
szent királyunk Ér i c h adományozó.“

S e közben felteriték a lakomaasztalt. Ott a meny
asszony, a lelkész és vőlegény közt foglal helyett. Ősi 
szokás szerint a harangozó tart beszédet. Gazdagon tele 
szövi azt a bibliai idézetekkel, s még az tldvezitőt is 
meghívja : jelenjék meg e nászlakomán, mint a hogy egy
kor megjelent a kánai menyegzőn Gallileában.

Az asztalt épen nem fukar kezek látták el. Van 
ott minden. Valamennyien hozzálátnak, s a lakoma ele
venen, vidoran foly. ldőnkiut körben jár a puncs és bor
szesz, s itt-ott egyik-másik vendég pipára gyújt a leg
közelebbi tálételig. Sokáig, nagyon sokáig ülnek az asz
talnál de ha mindennek megvan a maga vége : egyszer 
csak a svédek nászi lakomájának is véginek kell lenni.

'Nyomban kezdődik a t á n c z .  A lelkész kezdi meg, ün
nepélyes menetet lejtve a menyasszonynyal. Éjfél után 
van az utósó hoppozás. Ekkor a l e á n y o k  kört ké
peznek a menyasszony körül, s oltalmazzák az a s s z o 
n y o k  kezétől, kik minden oldalról át akarják törni a 
„lányok bűvkörét,“ hogy uj társnőjüket elragadják tőlük.

Sok fáradság után végre sikerül. S ekkor fejéről 
leveszik a koronát, nyakáról az ékszereket, fölgombolják 
mellényét, kifűzik vállruháját, s egészen fehérbe öltöztet
ve viszik — mint valami Vesztaszűzet — menyasszonyi 
szobájába, egész lakodalmi népség utána megy, kezök- 
ben égő gyertyákkal.

Ilyen egy falusi lakodalom a svédeknél.
De ne feledjük, hogy ez északi éghajlat alatt az 

évszakok gyors változását is meg kell említenünk. Nincs 
itt hosszan időző tavasz, mely egymás után bontogatja ki 
a leveleket és virágokat; nincs sokáig tartó ősz, tarka 
lombozattal; nincs nyár, mely Indiák hőségével bírna. — 
Tél és nyár gyorsan váltanak szerepet. Alig hangzott el 
a fürjek pity-palattya a vetés közt, már az egyész ország 
fölött a tél hinti szét magas fellegtorlatokból a havat és 
csörgő jeget. A napok gyorsan múlnak. A láthatárra alig 
hogy fölemelkedik a napvilág, azonnal lemegy. Hold és 
csillagok a nappal idejében jelennek meg ; maga a déli
időszak is bágyadt, halovány ; de a déli láthatár szélén 
tűzlob ég, vörösen, mint a naplemenet, mígnem ellobag 
és kialszik. S ekkor az ezüstös holdfénynél, a komoly és! 
hallgatag csillagok • alatt vidáman hangzik föl a befagyott 
viz jegén a korcsolyázók élénk lármája és a hangos csön- 
getyük szava.

S kigyulad az é s z a k i  f é n y .  Eleintén — mint 
napcsillogás — oly gyöngén játszik és tánczol a f j o r -  
d o k (öblök) szürkekék habjai fölött; de majd az eget 
szépen fénylő skarlát színbe vonja. Az éj arcza kipirul. 
Majd veszti, váltja színét, skárlátszinből aranyosba, s 
aranyosból skárlátszinbe olvad. Rózsaszínben nyugszik 
a hóvidék. Két oldalt, kelet és nyugat felől a zenithig
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tűz-pallos vörösük, s egy roppant széles kéz terjeng át 
az égen, mint napszürkület. Csöndes, biborfelhőcskék 
úsznak át az égboltozaton, s ködredőik közül néznek alá 
a halvány ezüstös csillagok. Ily pompa közt köszönt be a 
szelíd karácsony, nem csupán e g y  csillag által vezetve, 
mint az első karácsonyéj, a melynek hírnöke e g y  csil- 
1 a g vala. Ám e régi szent nap emlékére a svéd falusiak 
évenkint s z a l m á n  és s z e c s k á n tánczolnak, s a 
pórleányok szalmaizéket szórnak tornáczuk fatetejére, 
mert — a mint hiszik — a hány szál a hasadékokban 
rejtve marad, annyi vendég jövend majd menyegzőjükre. 
Igazán boldog karácsonyéj ! Jámbor lclkeknck van elég 
templomi ének cs szent ige ; világi gondolkozásunknak 
borszesz, barna sör a fakancsókban, ünnepi kalács, sajt, 
almafüzér, mig az egész karácsonyéj örömére háromág« 
gyertyák világítanak. Majd előkerülnek a régi mondák 
és történetek "is Jörs Lunsbrackáról és a nagy Kiddar
Fiuké of Pingsdadá-ról.

Hát a vidor, lombos nyáridő, tele virággal és csa
logánydallal. B a 1 d e r , az ifjú hitregei isten minden 
virágdíszét és ünnepélyeit S z e n t  J á n o s  vette át. 
Mindeuik faluban ott áll az ő májustája, ötven láb ma
gasan ; a szél lombkoszorukat, rózsákat és szalagokat 
libegtet rajta, mig tetején a csikorgó szélkakas az egész 
környéknek tudtul adja : honnan jött és merre megy a 
szél! — Éji tiz óra előtt a nap még nem megy le ; a 
gyermekek egy óra múltán is az utczákon játszanak. 
Ajtók, ablakok mind kitárvák, s leülvén egy padra, gyer
tya nélkül is bátran lehet olvasni az éjféli órában. Mily 
szép ily nyári é j ; nem is éj, hanem nappal, melynek 
nincs ugyan napfénye, de f ö l l e g e i  sincsenek; azok 
mind harmat, árnyék és fris hűvösség képében szálltak 
le a földre ! Mily szép e hosszú, enyhe éjfél, mely mint 
egy bibliai ezüst kapocs a m á t a h o l n a p p a l  köti 
össze ! Mily szép e csöndes óra, midőn r e g g e l  és e s t  
— kézt kézbe téve — testvériesen ülnek egymás mellett 
az éjfél csillagtalan ege alatt.

És a templomtoronyból az órák ütése szelíden, 
dallamosan hangzik szét a helységek fölött, s az éjjeli őr, 
kinek lakhelye fenn van a városház totőjén, minden óra
ütésnél kürtjébe fuj, s a világ mind a négy sarka felé 
fordulva, zeugzetes, erős hangon négyszer énekli el ;

Ö rök h o lla ! örök h o lla ! 
T izenkettő  m ár az  ó ra  ! 
Isten óvja mi földünket 
Tűzvésztől, égéstől, 
E llenség  k e z é tő l , . . . .  
T izenkettő  m ár az óra !

Ő toronytetői fecskefészkéből egész éjen át lát
hatja a napot.

Fölebb északon pedig a falu lelkésze a csöndes 
é j f é l b e n  kiáll házi kapujába, előveszi gyújtó üvegét, 
s az északi nap egy sugaránál gyújt pipájára.

A természet és népélet ily f e s t ő i  k é p e i v e l

találkozunk ama földön, melynek népével a mai művelt 
világ egy szikrát sem törődik.

De épen ezért b o l d o g o k .
Boldogok, hogy nincs oly történetük, melylyel a 

hírlapok hasábokat tölthetnének teli; fájdalomkiáltás 
soha sem hallatszik onnan, de néha egy-egy örömteli üd
vözlés — egyetlen jel, melyet létezésükről a zajos világ 
előtt adnak, — melylyel a szabadságért küzdő népeket 
köszöntik. " VADNAI KAROLY.

Az enyedi várkastély.
A város közepén, a főtanodával szemben, áll 

a meglehetős karban levő várkastély, a történet egy 
véres pontja. Ha megszóllalhatnának a kövek, fájda
lomról, szenvedésről mennyit beszélnének!

Falai közt van a protestáns és lutherán egy
ház és papi lak. Az első félig kijavítva jó karban, 
mig a másik, a lutherán templom, szerény mivoltá
ban húzódik meg a nagyobb mellett. Falai repede
zettek, miknek közegein indáit Ionja át a repkénv 
s vonja be a moll.

Bástyái még épek, s a mesteremberek tar
tanak bennük ázalékot s több effélét. Mindeuik 
bástya falában kőlapra van bemetszve az évszám, 
melyben „kijavíttatott" s neve a kijavító s tulajdo
nos nemes ezéhnek.

E kastélyt 1239-bcri építek a bevándorlóit s 
ide telepedett szászok, de a kikből most egy sem 
létezik. Azóta sok vihar vonult el fölötte.

Első nevezetes csapás 1658-ban érte, midőn 
a Rákóczy ellen jött tatársereg lepte el a környé
ket, s fogta ostrom alá a várat.

Benn Tőleg a diákok tűnlek ki a védésben.
Az ostrom már több nap óta folyt, s a kas- 

lélybeliek többszöri felszólításra sem adták meg 
magokat.

Az ellenség zöme lassanként körüjgyüríízte 
a falakat — a várost, felgyújtva; benn az élelmi 
szerek elfogyva, a falakon tágas rés, s a legjobb 
vívók elhullva a talárok nyilaitól. A végső pontön 
álltak.

Akkor követséget indítottak a chánhoz.
Ékszer és fegyverek kiadását kívánta a ve

zér, s három szép leányt. Ez volt a legdrágább 
kincs.

Nem volt menedék, kiadták. Az ostromlók 
elvonultak.

E szomorú nap emlékére , böjtöt fogadott a 
nép. Haj de még azután is mennyi csapás érte . . . 
van mire emlékezniük.

1659-ben újra megsarczolták a várost, 1704- 
ben pedig egészen elpusztiták. Ezen védfalak mögé 
húzták meg mindig magokat a szorongatott em
berek.

Mi érte 48-ban ? igen jól tudjuk *).
Közli NEMES ALBERT.

(Rajz.)

En a legnevezetesebbet láttam, mit a világ 
a bámuló szellemnek fölmutathat, láttam és még 
mindig bámulat fog el — még mindig ott nieredez 
emlékezetemben a házak kőerdeje s benne az élő 
emberarezok hullámzó folyama, tarka szenvedélye
ikkel, a szerelem, éhség s a gyűlölet utáni borzasz
tó vágyaikkal, Londonról szólok.

Küldjétek bölcsészt Londonba: az Istenért 
csak költőt no! Küldjétek őt oda s állítsátok Chea- 
pside egyik szögletére, ő itt bizonyára többet ta- 
nuland, mint az utolsó lipcsei vásár minden köny
véből ; s miként őt az emberhullámnk körülzajong- 
ják, benne is gondolatok egész tengere, fog támadni, 
az örökszellem, mely a fölött lebeg, leheletével őt 
is fogja érinteni, a társadalmi rend legrejtettebb tit
kai rögtön feltárulnak előtte, s ő a világ érverését 
ballhatólag érzi és látva tekinti, mert ha London a 
világ jobb keze, munkás, hatalmas jobb keze, úgy 
ezen utcza, mely a börzéről a Docnning streethez 
vezet, a világ literének tekinthető.

De a költőt ne küldjétek Londonba! E ko
molytalansága minden miségnek, ezen fárasztó egy
öntetűség, o gépies mozgás, e kelletlensége még 
az örömnek is, e túlzó London elfojtja a képzelmet 
s ketté repeszti a szivet. S ha még német költőt 
akarnátok oda küldeni, ábrándozol, ki minden egyes 
jelenség előtt megáll, megcsodálja a rongyos kol—

v) A képen a nyugoti oldal van előtüntetve. Raj
zolta Nemes Ödön tanuló.
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dusasszonyt és az ékszerész ragyogó kirakatát, Oh! 
ez igen roszul járhatna, mindenünnen odább taszí
tanák, sőt még egy gyöngéd God damm-al le is te
rítenék. God damm ! Az átkozott taszigálás ! Csak
hamar észrevettem, e népnek sok dolga van. Na
gyot játszik, s habár országában a/ eleség s a ruha 
drágább is, mint nálunk, mégis jobban akar élni s 
szebben ruházkodni, mint mi; s miként az előkelő
ség magával hozza, nagy adósságai is vannak, s 
mégis kérkedésből néha Guineáit az ablakon kidob
ja, megfizeti más népeknek, hogy az ő mulattatásá- 
ra egymást öklözzék, ezeknek tisztelt királyait e 
mellett jól megvendégeli, s e miatt John Bulinak 
éjjel nappal kell dolgoznia, hogy az ilyen kiadások 
fedezésére pénzt teremtsen, nappal éjjel uj eszkö
zök feltalálásán kell töprenkednie és ő ül. számol, 
izzad, lúl-fut. anélkül, hogy csak körül is tekintene, 
a kikötőtől a börzére, a börzéről a partra, s ilyen
kor igen is megbocsátható, ha Cheapside egyik 
szögletén a szegény német költőt, ki a kirakatok 
egy képén elámélkodva. útját állja, kissé gyöngéd- 
lelenül meglöki. „God damm!“

A kép, melyet Cheapside szögletén bámultam, 
a francziák átvonulását ábrázolja a Berezina folyón. 
Midőn e szemlélésemből föleszmélve ismét a zajló 
ntczára tekintek, hol férfiak, nők, gyermekek, lovak, 
póstakocsik s közöttük egy gyászmenetből álló tar
ka vegyület hemzsegve, kiáltva, jaggatva, s csiko
rogva tova hömpölygőit, úgy tetszett, mintha egész 
London ily Berezina hid volna, melyen mindenki 
őrült aggodalomban parányi élete feotartásaért át
törekszik, hol a vakmerő lovas a szegény gyalogot 
letapossa, hol a földre bukott örökre elveszett, hol 
a legjobb barátok a teteinek mellett érzéketlenül 
tova sietnek és ezren, kik halni nem vágyva s vé
resen hasztalan törekedtek a hid karzatához, a ha
lál hideg jégvermébe buknak. Mi sokkal vidorabb 
s kedélyesebb a mi kedves német országunk! Mily 
álomszerüleg kényelmes, mi szombatias nyugalom
mal halad itt a világ! Csöndesen jár az őr föl s alá, 
a csendes napvilágnál fénylenek az egyenruhák és 
házak, a fecskék a háztetőkön csattogtatják szár
nyaikat, az ablakokból köpezös tanácsnoknők moso
lyognak, viszhangzó utczákon van hely elég: a ku
tyák kényelmesen szagolhatják egymást, az emberek 
bátran megállhatnak, és a színházról beszélgethet
nek, s mélyen, alázatosan köszönhetnek, ha esetleg 
valami előkelő korhelyecske vagy viczekorhelyecske 
tarka szalagocskákkal kopott kabátocskáján vagy 
valami hajporozott, aranyozott udvaronezoska ke
gyesen viszonüdvözölve mellettük ellejteget,

Eltökéllém magam, hogy London nagyszerű
ségén, miről annyit hallottam, nem fogok csodál
kozni, de úgy jártam, mint az a szegény iskola 
gyermek, ki elhatározta, hogy a kapandó, botüté
seket nem fogja érezni, a dolog lényege tulajdonké
pen azon körülményben rejlett, hogy a rendes ve
rést mint rendesen a rendes bottal a határa várta s 
a helyett rendkívüli verésben, rendkívüli helyen, s 
rendkívüli vékony pálczáskával részesült. En nagy 
palotákat reméltem, s nem látók egyebet kis há
zaknál. De épen ezek egyformasága és elláthatlan 
tömege imponál oly hatalmasan.

E tégla házak a nedves lég és kényöz hason
ló, azaz barnás olajzöld színre festi; mindnyájan 
egyazon épitésmódu, rendszerint két-három ablak 
széles, három magas és fen kis vörös kürtőkkel 
ékitve, melyek véres, kiszaggatott fogakhoz hason

lítanak, még pedig akként, hogy a széles, szabályos 
utak, melyeket képeznek, csak két, véghetetlen 
hosszú, kaszárnya alakú háznak látszik. Ennek oka 
azon körülményben rejlik, hogy minden angol csa
lád és ha csak két személyből áll is, egy egész há
zat, saját kastélyát akar lakni, és gazdag nyerészek, 
ily hiányt megelőzve, egész utakat építtetnek, me
lyek egyes házait azután ismét eladogatják. A City 
főutezáin, London azon részében, mely a kereske
delem és ipar szék helye, hol az uj épületek között 
ószerüek is szétszórva feküsznek és hol a házak 
előrészei is röfhosszu, rendesen aranyos vagy en- 
relief nevek és számakkal egész a tetőzetig eláraszt- 
vák, itt nem annyira feltűnő a házak ama jellemző 
egyformasága, még pedig annál kevésbbé, mert az 
idegen szeme szakadatlanul el van foglalva az uj és 
szép tárgyak csodálatos szemlélésével, melyek a rak- 
dák ablakaiban vannak.De nem egyedül tárgyak magok 
gyakorolják a legnagyobb hatást, mertminden.mit az 
angol készít, tökéletesen kerül ki kezeiből és min
den fényüzési czikk, minden csillár és minden csizma, 
minden theakanna és minden vígan oly linished 
és oly megnyerőleg csillog elénk, hanem még az 
elrendezés, szinvegyület és változatosság művészete 
is az angol kirakatoknak különös ingert kölcsönöz; 
sőt a legmindennapibb életszükségletek is meglepő 
varázsfényben tündökölnek, közönséges étkek, uj- 
don kivilágittatások által csalogatnak, sőt a nyers 
halak is oly inycsiklandazólag vannak elkészitve, 
hogy pikkelyeiknek szivárvány fényében gyönyör
ködünk, nyers hús, mintha festve volna, tiszta, tarka 
tányérkákon van elrendezve, mosolygó petrezselyem 
koszorú közepeit, minden, de minden képként tű
nik elénk, bennünket Mieris Ferencz fényes s mégis 
oly szerény festményeire emlékeztetve. Csak az 
emberek nem oly vidorak, mint e hollandi remek
műveken, a legkomolyabb arczezal adják el legne- 
vetletőbb játékszereiket és ruházatuk szabása, szí
ne, nem különb házaiknál.

London ellenkező oldalán, melyet nyugoti 
részének neveznek, the west end of the town, és 
hol az előkelőbb s kevésbbé elfoglalt világ él, ez 
egyformaság még nagyobb mérvben van meg; de 
vannak ilt igen hosszú, igen széles utczák, hol a 
házak mind nagy paloták, de kívülről legkevésbbé 
sem díszesek, elnézve attól, hogy itt. mint London 
más egyéb nem egészen ronda házain, az első eme
let ablakait vasrácsozatu erkélyek ékesítik, és au 
réz de chaussée fekete rostélyzat látható, mely ál
tal földalatti pinczelakás vétetik. A város ezen ré
szében nagy házsorokat láthatni, a fónleirtakhoz ha
sonlókat, melyek négyszöget képeznek, középen fe
kete vas korlátokkal köritett, szoboremelvénynyel 
diszitett kertet tartalmazván. Mind e helyeken és 
utczákon az idegennek szemét nem sérti a nyomor 
omladozó kunyhója. Mindenütt gazdagság s fény 
tündököl s félreeső utczákba szorítva homályos, 
nedves zugokban lakozik a szegénység rongyaival, 
könyeivel.

Az idegen, ki London nagy utczáin keresztül 
halad, s esetleg nem jut a tulajdonképi néptanyák
hoz, semmit vagy csak igen keveset lát azon nagy 
nyomorból, mely Londonban létezik. Csak imitt 
amott, homályos utcza sarkon áll szótlanul egy ron
gyos asszony, elaszott emlőjéhez szorított csecse
mőjével s szemeivel kéregét. Talán, ha e szemek 
még szépek, beletekint egyszer valaki — hogy el
borzadjon a nyomor azon országától, melyet belőle

Még az nap meg akarván járni az arany 
szarvat, lóra ültünk ; az ut egyenetlensége, s rósz 
kövezet, a meredek lejtő s a sok lépcső, melyet ki 
nem lehet kerülni, végtelen jártasságot vagy el
szántságot igényelne, ha a lovak óvatossága meg 
nem nyugtatna, melyek a spanyol öszvér, vagy az 
alpesi szamarak biztosságával haladnak a tar lejtő
kön s a kecske könnyűségével mászszák a hegye
ket, minélfogva mi is egészen állati ösztönükre 
bízván magunkat, a kantárszárt nyakukba dobtuk, 
mintha valamely angol lovar nyaktörő mesterségét 
akarnók utánozni. E kirándulás elég változatosságot 
nyujla tekintve a szüntelen mozgásban levő európaiakat

*) B. Horváth Miklós „Törökország fővárosa“ 
czimű sajtó alatti művéből.

ellentétben törökökkel, kik kényelmes andalgásban 
ülnek a boltok vagy kávéházak előtt, hoszszu nar- 
ghilékből pipázva, vagy salakos kávét hörpölve.

Itt, ott egy töröknő halad, sárga papucsban, 
barna feredjével, nesztelen, mint egy árny, s oly 
rejtélyesen, mint egy tünemény.

Amott egy vén kutya melegszik a .napon 
ivadékain gyönyörködve, melyek harmad iziglen vi
ruló egészségben s bántatlanul játszanak körülte.

Ki soha Konstantinápolyban nem járt s a 
legfelületesebb fogalmai szerzett e városról, hallott 
a kutyákról is. Daczára a készültségnek bárkit 
meglep ez állatok képzelhctlen sokasága, szemte
lensége és alkalmatlansága.

A részvét és párfogás, melylyel a kutyák iránt 
viseltetem otthon, hol az őrebtől a kopóig vagy 
vizsláig kisebb nagyobb mértékben vasveszsző fe

lolvasott. A rendes koldusok vén emberek, legin
kább szerecsenek, kik az utczasarkokon állanak és 
a mi a sáros Londonban igen czélszerü, a járók- 
kelők számára az utat söprik s azért kis jutalmat 
kérnek. A szegénység a bűn és a vétek társaságá
ban csak este mászik elő rejtek helyeiből. Ez a 
napfényét annál aggadóbban kerüli, mind borzasz
tóbb ellentétet képez az ő nyomora a gazdagság 
negédével, mely mindünnen csillog; csak az éhség 
hajtja ki őt néha ebéd idején homályos utczáiból és 
ilyenkor némán beszélő szemeivel könyörögve me
red a dús kalmárra, ki sürögve, pénzt csörögtetve 
tova siet, vagy a henyélő lordra, ki jóllakott isten
ként ülve magas paripáján az alatta levő embertö
megre csak néha vet egykedvűen lenéző tekintetet, 
mintha kicsiny hangyák vagy alacsony teremtések 
halmaza volnának, kiknek öröméhez, bánatához az ő 
érzelmeinek semmi köze — mert e csőcselék nép 
fölött, mely földhöz tapadt. Angolhon előkelő világa 
fensőbb lényként lebeg, mely kis Angolországot 
csak szállodájának, Olaszhont nyaralójának, Párizst 
társalgó termének, sőt az egész világot az ő tulaj
donának tekinti. Gond nélkül s korlátokat nem is
merve élik napjaikat és aranyuk oly talizmán, mely 
legvadabb kívánságaikat is a valóság színpadára 
varázsolja.

Szegény szegénység! Mily kínzó lehet a te 
éhséged ott, hol mások gúnyolódó bőségben dus- 
kálkodnak! S ha dobtak is egykedvű kézzel ke
nyérhéjat öledbe, mily keserűeknek kell azon 
könyüknek lenniük, melyekkel te azt' megpuhitod ! 
Te önmagadat saját könyeiddel mérgezed meg. 
Igazad van, ha a bűn s a vétek örvényebe sülyedsz. 
Megbélyegzett gonosztevőknek, néha több ember
ség honol szivükben, mint az erény amaz elhide- 
gült, gáncsolhatlan állampolgáraiéban, kiknek hal
vány szivében a gonoszság ereje megtörött, de a 
jóság ereje is. És a vélek nem mindig vétek. Lát
tam nőket, kiknek orczáira vörös bűn volt festve 
és sziveikben mennyei tisztaság honolt, Láttam nő
ket — bár viszontláthatnám őket! — —

H e i n e  után közli B e s z e g i .

Hazatérő vásárosok.
Ismét egy sikerült genrekép hazai népéle

tünkből a tehetséges Van dér Véne festménye után.
A gazda vidáman tér haza a csöndes faluba 

hol már a harmadik szomszéd is tudja, hogy be
ment a városba vásárra lovat venni; szinte tudják 
az időt, mikor érkezik s a műértő, komák és sógo
rok egybegyülnek majdan megbírálni a vételt.

De lám, ő maga is ugyan neki eresztette a 
gyeplőt, szinte fúrja valami, hogy mi előbb bemu
tassa az uj jószágát, melynek megválasztása és vé
tele mind élettapasztalatot, mind mfiértelmet illetőleg 
okvetlen kell hogy emelje őt az ismerősöknél. Az 
anyjuk nem kevésbé vágyik ugyan hazafelé, mert ő 
is vett holmi egyetinást, mivel még egy-egy isme
rősnek, különösen pedig az apróságnak örömet vél 
szerezni, mindamellett hol szép szóval, hol fohász
kodással csititja az öreget, sajnálván a szekér mel
lett szaladó csikót, bizon, bizon, a szegénv kis ál
lat alig győzi futásban a többi nagyot Dersze 
hogy az öreg nem sokat hajt rá, rég volt az* mikor 
o az effélében is asszonytól kért tanácsot, foga közé 
szorítja a pipát nagyot cserdit ostorával, s halad
nak vígan előre, majd ráér lassítani, ha feltűnik a 
torony kúpja!

nyitéke alatt allnak, haragos gyűlöletté vált Kon
stantinápolyban, midőn ez állatokat nemcsak fékte
len szabadság élvezetében, hanem hihetlen szaba
dalmak gyakorlatában láttam.

Valamint a cziprus, melyet virágházáinkból 
gyöngélkedő, törpe növénynek ismerünk, itt óriás 
nagyságra nő s izmos galvakat bajt, szint ugv van 
a kutyákkal.

E szelíd engedelmes állatok, melyek minden 
lépten meghunyászkodva, kezeinket nyalják itt 
nem folyamodnak pártfogásért, sőt visszaélve a 
gyöngédséggel, melylyel a hívők átalában minden 
allat iránt viseltetnek, kíméletlen despotákká tola
kodnak. s gyakran támadókká válnak minden ok s 
ürügy nélkül. Ez szerfelett megnehezíti az idegen 
helyzetét, mert habár az önvédelmet el is nézi a
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török, de minden visszatolást rósz neveti venne és 
szerfelett megharagudnék, ha valaki támadólag lép
ne föl.

Csoportosan hevernek, mint valami éhes laz— 
zaronik a nap forró sugariban s ugyan ügyelni kell, 
hogy gondosan kikerüljük.

Midőn a tengerhez értünk, mosolygva a pom
pás látványnak, melynek alig pár órai nélkülözése 
oly sóvár vágyat ébresztett bennünk, egy kaikat 
(csolnak) kerestünk, melylyel a Bosphorus hullá
main Seutari felé evezzünk, de vezetőnk, ki ne
hány lépésre elmaradt, sietve száguldott hozzánk, 
Top-Hane felé mutatva, hol egy roppant veres 
zászló lobogott.

A veres zászló a nagy ur jelenlétét tanusitá, 
mert megjegyzendő, hogy valahol a szultán tartóz
kodik, mindenütt veres lobogót tűznek ki, mi szer
felett megnehezíti az incognito gyönyörét^mely ko
ronás főknél különben is bajos.

„Akarják-e látni önök a szultánt.? . . . . “
E kérdésre könnyen megfoghatólag határo

zott „igen“ nel feleltünk.
Ki ne óhajtaná látni a szultánt? . . . egy em

ber, ki milliók élete felett rendelkezik, mindig ér
dekes, ha külsője még oly mindennapi és szelleme 
még oly törpe volna is.

Felhagyánk tehát elébbeni szándékunkkal s 
egyenesen oda menénk.

Top — törökül ágyút, — Hane — helyet 
jelent s mint már neve is sejteti, itt az arzenál, hol 
ágyút öntenek s más hadieszközöket készitnck.

Mah'mud szultán mecsetje, mely töszomszéd- 
jában fekszik, s melynek karcsú minarettjei meré
szen emelkednek a légben, különös bájt kölcsönöz
nek e helynek.

Mikorra oda értünk, a szultán az arzenál 
belsejében volt, alkalmasint hadikészleleit egy ke
gyes pillantásra méltatva.

Időnk volt tehát a mecset külsejét megtekin
teni, mely tetszetes tornyaival, szeszélyes czifrasá- 
gaival, vegyületlen styljével, a törökök kedvencze 
s egyik büszkesége.

Az arzenál egyik része a tengerre nyílik, inás 
felől egy rostélyzat választja el az utczától: a szá
razon pompás, merő aranynyal boritolt díszkocsi ál
lott, négy hófehér és gazdag hámokkal ékesített 
arab ménnel, melyeknek nemes mozdulatai, fekete 
gyémántként sugárzó szemeik, gyönyörű idomzatu 
nyakaik, csupa izmokból termett lábaik uj erősséget 
szolgáltatott volna egy megrögzött aristocratának a 
születés kipótolhatlan érdemei és a családi tulajdo
nok nemzedékre szálló örökösödése bebizonyí
tására.

E valóban felséges állatok, mintha Arabia 
szabad pusztái helyett perzsa szőnyegek vagy smyr- 
nai kárpitok közt nőttek volna föl, engedékeny tü
relemmel állottak, mintegy udvaroncz, ki a várako
zást megszokta, egy keléti rabszolga, ki ura inté
sét lesi.

A árzenállal szemben diszcsolnak lengett 
a habokon, belülről fekete posztóval borítva, mi a 
legnagyobb méltóság jele a törököknél, a kaikban 
tizenkétcsalnokos.ült egyenruhában, remegő pillan
tással minden mozdulatra.

Mi, kik elég szerencsések voltunk korán ér
kezni, az árzenál belsejében várakoztunk, de a ros- 
télyzaton kivül is számtalan nép leste a szultán 
megjelenését, mozdulatlanul, halkan susogva, tisz
teletteljes hódolattal.

A hatalom! oh a hatalom mindig hódolatra 
s kiváncsi bámészkodókra talál, akár jótékony ha
tásokban nyilatkozzék, mint Mózesé, vagy vértől szeny- 
nyezett palástba burkolódjék, mint Néróé; akár 
alacsony polczról vergődjék fel, mint Maximinus, 
vagy bíborban szülessék, mint Commodüs, a gladi
átor; diadalmas arcza legyen, mint Caesarnak, vagy 
mogorva tekintettel járjon, mint Caligula..........

De a pompa, mely egykor Spanyolhon kirá
lyát környezte, a hódolatteljes félelem, amelyet min
den oroszok czárja alattvalói szivében még most 
is gerjeszt, s minden keresztény potentatorok tekin
télye. mi ez ama kegyelet, vallási félelem és szol
gai tisztelethez képest,"melylyel a musulman viselte
tik urához ?! . .

A spanyol grand kalapját tette föl, mikor ki
rályának térdet hajtott, Miklós ezár társalkodóit az 
alattvalóival; a török szultánnal senkinek sem sza
bad beszélni, legközelebb rokonain és diploinaticai

. szertartásokon kivül, [hozzá senkinek sern szabad 
közeledni, senkinek, de senkinek ! Nemde, szomorú 
élet, fényes rabság ennyi rabok urának ?! . . .

Kíváncsiságunknak engedve, közelebb akar
tunk lépni azon helyhez, hol ő felsége megjelenend, 
midőn egy katona nekünk szegzé szuronyát, mi 
félremagyarázhatlan jele volt annak, hogy megáll
junk.

Nem sokára kardcsörgés hallott, még egy 
perez, s ■ -  a szultán előttünk állt.

Meg kell jegyeznem, hogy az 1860-ban lé
vén, a kilépő Abdul-Medjid volt.

Végtelen csend lön, — a szultán egyedül 
ment lassú, fáradt léptekkel, kísérelje harmincz lé
pésre követte ; de e harmincz lépés megtételébe 
több perez telt; öltözete tökéletesen egyszerű volt! 
fehér, bő nadrág, szép egyenruha és fez, minden 
külékesség nélkül. Abdul-Medjid akkor harmincz- 
két éves lehetett; de fáradt mozdulatairól ítélve, 
aggastyán . . . .  szerfelett lassú menése valami ün
nepélyes, — hogy azt ne mondjam — tulvilági, 
hatást idézett elő. E sáppadt arcz rendkívül érde
kes volt, de nincs a földön az a búvár, ki megfej
tette volna. Néha úgy tejszett, mintha szenvedést 
tükrözne, néha andalgó bánatot, sőt komor gondo
kat; de a méltóság túlnyomó kifejezése megczáfolta 
e földi gondolatokat, e márvány arcz vonásain nem 
lehetett áthatni, e sötét szem sugarai nem beszél
tek, e néma ajk nem nyilatkozott, s e meggörnyedt 
fő csak azt árulta el, hogy él és gondolkozik. De 
hogy e kebel mit érez, e fő mit gondol, örökös rej
tély maradt, mint egy felsőbb lény titkos eszméje. 
Csupán egy biztos következtetés, egy csalhatatlan 
benyomással jöttünk tisztába, mit a fenséges mél
tóság leple sem rejthetett el, azzal a meggyőződés
sel ; hogy ez az ember két annyit élt, mint más ha
landó, vagy, ha a boldogság és gyönyör bizonyos, 
meghatározott mennyiségből áll, Ő a kehelyt fené
kig ürítette . . . .  mint ifjú fán, melynek héjába 
egy erős kéz nevet vésett be, irva volt e méla arcz 
redőin is a szív  történelme, e büszke szívé, mely 
csak parancsolt, melynek minden hódolva engedel
meskedett, s a mely végre kiégett . . . .  melyet a 
hatalom kopott gyakorlata nem gyönyörködtetett, a 
hizelgés mindennapi tápláléka nem izgatott, s a 

. föld az ő kimerített gyönyöreivel többé nem érde
kelt, melynek a szépség és ifjúság bája,’ e méreg
ital uj meglépést nem szerezhetett, melyet Moha
med paradicsoma pálma lombjaival, a karcsú höl
gyek s a mindig szűz hurik keble sem kecsegtetett 
már uj gyönyörökkel.............

Oly szomorú, oly bús volt ez az ember az ő 
mindenhatóságában, oly szegény a vágyak és aka
dályok hiányában, oly reménytelen jövője, melynek 
a múlt és jelen minden kincseit lábaihoz rakta.

Most, midőn e sorokat ¡rom s a halál szele 
dúl c kebelben, kétszeres méla emléket idéz föl 
bennem, s kétségkívül a képzelőzés csalódásában, 
úgy tetszik, mintha már akkor elvonult volna e 
sáppadt arezon a közelgő halál árnyéka, s az idézte 
volna bennem e titokteljes benyomást.

Pedig midőn sajkájára ült s a Bosporus 
hullámain eltűnt szemünk elől, nem hittem, hogy 
utoljára látom e rejtélyes földi nagyságot, mely bi
zonnyal minden uralkodók közt legérdekesebb volt 
az arezbuvárnak.

Abbul-Medjid 1823-ban született keresztény 
számításunk szerint, tizenkét éves korában vette át 
a trónt atyja Mahmud szultántól.

A phantasia s az emberek, kik mindenüvé be
hatnak, sok mindent találtak fel magán élete vi
szonyairól, miből nehéz volna a valót kiszemelni.

Egy ismerősöm episod gyanánt beszélé, hogy 
midőn a szultán egy éjjeli kirándulás alkalmával kéj
lakai egyikéből haza felé tér vala, hintójábán elaludt, 
cselédjei s udvaronczai nagy ijedtségére, kik nem 
mervén megszólítani, annyival kevésbbé érinteni, 
fényes reggelig virasztottak mellette, ki az éj hűvös 
ködében aludta ki álmát. Könnyen elhihetni arról 
az emberről, kinek lábai porát csak nehány fő em
bernek vala szabad megcsókolni..........

Tova tűnt családi boldogságom.
(Vége.)

A derengő hajnal felriasztott e gyötrő ál
mokból, s előmbe állitá helyzetem rémképét a leg
sötétebb színekben.

Ártatlan voltain az Isten szine előtl, ártatlan ta
lán a törvény szine előtt is; de azért osztanom kel 
lett a legbélyegzeltebb bűnösöknek, a társadalom 
legelvetenültebb egyéneinek sorsát.

Rövid mindennapi sétámat a fogház udvarán 
tolvajok, csalók, zsebmetszők, pénzhamisítók tár
saságában kellett tennem, és hálát adék az égnek, 
ha a gyilkos vérszennyezte léptei nem követének | 
osztoznom kellett a közönséges rabok házimunká
jában, szobát seperni és súrolni, hogy anyagilag 
tiszta legyen azon hajlék, mely annyi szellemi fer- 
tőzetet rejtett.

Még most is annyi év eltelte után, megtörve 
a hosszú bánat és’sok szenvedés által — most is 
leliorr a vér bennem, midőn vizsgálati fogságom 
idejére gondolok vissza.

Fogságom második napján, az úgynevezett 
látogatási órában, melyben a foglyok sétáltak, és 
egy kettős rácsozaton keresztül beszélhettek láto
gatóikkal, kívülről valaki nevemen szólított, és mi
dőn fölpillanték: feleségem állott előttem, hideg, 
szenvedélytelen arczával, a szokottnál halványabb 
színben szorosan összenyomott ajakkal, és éles, 
szürke szemeit kutató tekintettel reám szegezve.

Eszembe jutván a hely, hol nőmmel találko
zóm és bünszennyozte társaim, kik a legvidámabban 
mulattak körülöttem látogatóikkal, összeborzadtam, 
midőn Esztert láttam tiszta kvaker-öltönyében, és 
ártatlanságom teljes tudatának daczára éreztem, 
hogy köztünk oly hézag támadt, mely nem lesz 
betöltve soha.

— Eszter, kérdém, hallottak már valamit az el
tűnt Picardról ? Jól van kis leányunk? Főnökeim 
valóban tartanak engem bűnösnek ?

— Randall, feleié Eszter, nyugodt, határo
zotthangon — saját szived megmondja majd neked, 
hogy megtalálják-e az elveszett ifjú Picardot va
laha. Gyermekünk hála Istennek, jól van, és sokkal 
tiatalabb arra, hogy érezze a nagy bánatot és gyalá
zatot, mely bennünket ért. Dobell ur gondosan kerül 
minden alkalmat, hogy vele vádlott bűnödről beszél
jek, de Picard ur bönösnek hisz.

Bár nem láthattam tisztán Eszter arczkifeje- 
zését, mivel egyes vonásit a kettős vasrostély tőré 
meg, észrevettem mégis, hogy szeme merően és 
vizsgálólag volt reám szegezve, és hogy hangja, 
melylyel előhbi szavait mondá, tisztán áruiá el, 
miszerint engem sokkal sulyosb bűnnel vádolnak a 
a pénzhamisításnál! Fagyasztó borzongás fogta el 
egész testemet ez iszonyú gondolatra.

— Randall, folytató Eszter ugyanazon egy
kedvű hangon, gyermekünk részére régóta egy kis 
pénzt takarítottam össze; ezt most védelmedre 
szántam és némi kényelem megszerzésére, mire 
oly nagy szükséged leend. Ha bűnös vagy, kérd 
az Istent, hogy legyen irgalmas lelkednek ; ha ár
tatlan vagy, fohászkodjál, úgy mint én és a kis Mar
git fohászkodunk hozzá, hogy hárítsa el e sötét fel
hőt fejünkről.

Eszter távozása után szavai még sokáig csen
dültek fülemben. Híjjel, midőn álmatlanul hevertem 
kemény ágyamon, ama hideg szavai, miket csak 
kötelességével, de nem a szeretet mondatott el 
vele, boszorkánynyomásként nehezültek szivemre. 
A szomszéd börtönszobában két elitéit bűnös vígan 
mulattak és minden lelkifordulás nélkül uj bűntet
teket terveztek megszabadulásuk idejére,

Daemoni szellem fogta el lelkemet. Azt hittem, 
hogy talán én is oly boldog lehetnék, mint szomszé
daim, ha ép oly bűnös volnék, mint ők.

Végre rövid, nyugtalan ̂ álomba merültem, 
melyben kis leányomat láttam főnököm ódon házá
nak kapuja előtt állani, könnyű ruháját a széltől lo
bogtatva. Széttekintett az utczában, és siránkozott egy 
elveszett barátja után, ki meg nem jött panaszára ; 
és a kapu feletti kérubimek szomorúan néztek, 
le a siránkozó gyermekre.

Eszter még kétszer látogatott meg, mindig 
ugyanazon hírrel, hogy az ifjú Picardot nem talál
ták, mindig ugyanazon hideg hangon szólván hoz
zám, ugyanazon átható pillantásokat vetvén reám.

Midőn kihallgattatás véget a törvényterembe 
léptem be, az idősb Piccard ur volt az első ember, 
kivel szemem találkozott; arcza még sápadtabb 
volt a szokottnál; apró szürke szemét pedig sebe
sen és áthatóan jártatá körül szakadatlanul.

0  megjelent a törvényszék előtt, hogy csa
ládja becsülete felett őrködjék, hogy engem minden
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űrön elítéltessen, és a bírákat azon hitre téríteni, 
hogy vagy én magam gyilkoltam meg az ű fiái, 
vagy én vettem reá, hogy önmaga vessen véget 
életének.

Eszter is jelen volt, és nyugodt lélekkel 
követte a tárgyalás folyamát. Arcza halvány és 
mozdulatlan volt, és szeme szüntelenül reám sze
gezve. anélkül, hogy egyetlen könyet hullatatt volna.

Végre befejeztetett a hosszú tárgyalás; a 
törvényszék bűnösnek talált, és elitéit holtiglani 
száműzetésre.

Láttam a diadal érzetét Picard ur arczvo- 
násin , láttam Esztert eltávozni a törvényteremből, 
sürü fekete fátyolát arczára eresztve. — Ő lehajtá 
fejét és ha nem tévedek, sirt is — eltűnt, és nem 
láttam többé.

Néhány hét múlva a tengeren voltam , utón 
az austráliai fegyenezgyarmat felé.

Gyakran az éj halálcsendében árva gyerme
kem tűnt fel előttem, kesergve az ódon kalmárház 
kapujában, gyakran hittem hallani szende hangját 
a síró szél panaszdalai közé vegyülve.

Sötét fátyol boritá tovatűnt családi boldogsá
gom képét, hogy azt többé ne lássam.

Hajónk utazásunk harmadik havában hajótö
rést szenvedett, és legénysége és a fegyenczek 
mind elvesztek, hármat kivéve, kik közűi én voltam 
az egyik.

Egy amerikai hajón találtunk menedéket, és 
eltitkolván utazásunk czélját, az szerencsésen elvitt 
bennünket New-Yorkba.

Nem tudom, hová lettek társaim. Én egy 
kereskedő szolgálatába léptem, hol keményen dol
goztam négy évig, mely idő alatt elveszett boldog
ságom képe szemem előtt lebegett szüntelenül.

Az idő és távolság eltörölték keblemben a 
legkisebb neheztelés vagy gyülötség érzetét is, a 
mit eleinte nőm gyanuskodása bűnöslétem felett és 
látszólagos részvétlensége szerencsétlen sorsom 
iránt kelteit, és most ép oly hőn szerettem ismét, 
mint leánykorában.

ő  most árva gyermekem védője és őrangyala 
gyanánt tűnt fel előttem. Minden éjjel róluk álmod
tam, egész nap rájuk gondoltam, mig végre nem 
állhattam ellen az erős vágynak, őket látni.

Koczkáztatva felfedeztetésemet, szereztem uti- 
levelet, és megérkeztem Londonban öt évi távoliét 
után.

Beszálltam egy kis korcsmába a Themse 
partján, és használtam minden lehető elővigyáza- 
tot, hogy fel ne ismertessem.

Dobogó szívvel vártam türelmetlenül az éj 
bekövetkezését, a midőn álöltözetben, elhagyatott 
mellékutczánon keresztül eljutni törekvők az ódon 
kalmárházhoz.

Nem volt bátorságom tudakozódni valakitől, 
vájjon Eszter és gyermekem ott laknak-e még; de 
a mint Esztert és elveit ismertem, nem kétkedtem 
benne, hogy ott vannak, ha előbbi főnökeim meg
hagyták szállásán.

Lassan elmentem a szűk utczán, mig nem 
egyszer az ódon ház kapuja előtt állottam.

Nyolcz óra felé volt, és a kapu zárva ; kü
lönben mindent úgy találtam, mint midőn ifjú ko
romban léptem be először rajta.

Az utczára nyíló szobák már sötétek voltak, 
és én óvatosan megkerültem a házat, egy szűk si
kátoron keresztül, mely a ház hátulsó részét elvá
lasztotta a temetőtől.

E perezben a toronyóra nyolezat ütött 
és a harangok busán kondultak meg az est
imára híva a jámbor hívőket; busán és zeneileg 
szóltak, mint a rég múlt napokon, midőn ilyenkor 
az ablaknál szoktam iilni kis Margitomat álomra 
ringatva. A régi emlékek egész árja özönlött szive
men, s elfeledvén ottlétem czélját, a kerítésre ha
joltam, és jósokáig sírtam keservesen.

A harangszó clnémultával ismét feleszmél
tem, és térdem inogni kezdett, midőn azon szoba 
ablaka alá értem, melyet nappalinak szoktunk hasz
nálni.

A gyertyavilág átderengelt az ablaktáblák 
hasadékain. és fülemet szorosan a falhoz illesztve, 
hallottam belül több emberhang zűrzavaros hüm- 
mögését.

Bár c hangok zavartak és érthetlenek való
nak, mégis nőmét és gyermekemét véltem abban 
felismerni.

Közeledő léplek dobogása felriasztott hall— 
gatódzásomból, és hátrapillantván, egy öreg em
bert láttam felém jönni, ki ötven évig szolgált a ház
ban mint kapus, és kit „vak Pistának" szoktak 
hini; mert hibás szemeivel nagyon keveset látott.

Ő annyi ideig szolgált a házban, hogy élhe
tett volna anélkül; és Askew ur méltányolván az 
öreg ragaszkodását, meghagyta, hogy élete fogy
táig hagyassák meg kapus minőségében.

Most rendes éjjeli körjáratát tévé a házon. 
— Én sebesen visszavonultam a ház legközelebbi 
sarkába, nem mintha Istvántól féltem volna, mert 
jól tudtam, hogy ő el nem árul, de azért, hogy le
gyen alkalmam vele beszélni, és megtudni tőle 
családom helyzetét.

Ő mintegy ösztönszerüleg egyenesen felém 
jött, bár én a legkisebb nesz által sem árultam el 
magamat, és megállóit szemközt velem, hol a fal ár
nyékában rejtőztem el,

ő  mintegy érezni látszott, hogy van ott ya- 
laki. és kémlőleg reám mereszlé üveges szemét, 
mely most az épen egy felhő mögül kibukkanó hold 
világnál még rémületesebben csillogott, mint ren
desen.

Én nem tartóztalhatam magamat többé, és 
megszólitám nevén.

— Az Istenért! ön az Randall ur? kiáltott 
fel az öreg megrémülve, hisz mi azt hittük, hogy 
ön a tengerbe fuladt,

— Én megmenekültem, István, mondám, 
feléje lépvén, és kezét megszorítva, de most mondd 
meg, hogy van nőm s gyermekem; nincs semmi 
bajuk ?

— Nincs, — feleié az öreg.
— Itt vannak ők még?
— Igen, e perezben ott vannak ama szobá

ban : — ugyanaz, melynek ablakán hallgatództam.
— Hála Istennek ! sóhajték fel.
— Ők nagyon változtak, Randall ur, távol

léte alatt, folytatá az öreg szánakozó hangon.
— Beszélnek-e néha rólam, önnek jelenlété

ben. kérdem az öregtől.
— Soha,  ura  m! feleié a jó öreg mély 

sóhajjal.
— E két szót oly nyomatékos hangsulylyal 

ejté a becsületes kapus', hogy baljóslatú sejtelmet 
keltettek keblemben, s én kértem, hogy mondjon 
meg most már mindent, a mit családomról tud. 
Mire az agg észrevehető részvéttel és remegő 
hangon monda.

— Az egész házban egyetlen emberse hitte önt 
bűnösnek uram, és a fősegédek átnyújtottak nejé
nek, önnek elitélése után egy vigasztaló levelet, 
melynek mély szánakozásukat ön sorsa felett kifejez
ték. Picard ur azon időtől fogva mindig durvább és 
türhetlenebb lelt, és egyszer már azon volt, hogy 
nejét eltávolítsa a házból; de a másik főnökünc 
nem engedé. Nejét illetőleg uram, ön jól tudja, 
hogy mindig buzgó keresztyén lélek volt, és most 
még több időt tölt a templomban, mint azelőtt.

— Eleinte sokat látszék szenvedni; de ő 
erőslelkő szilárdelvü nő, és hősiesen rejtő valódi 
érzelmeit, és eltűrő sorsát oly büszkén, mint a 
legelőkelőbb nők egyike.

— S a szegény kis Margit nehezen feledeti 
engem ? -

— Bizony uram, nagyon nehezen. Gyakran 
hallottam az akkor kedves kis porontyot reggelen- 
kint keservesen sírni ön után, és még Picard itr- 
tóli rémülete sem tartóztatta, hogy mindennap, a 
mint fel volt öltözve, lement a kapuba és órákig 
ott állott, bús arczczal fel és alá pillantva a szűk 
utczán, önnek visszatértét lesve. Isten bocsássa meg 
a sok hazugságot, a mivel önnek elmaradásáért vi
gasztaltam! De mélyen meghatott a kis árva kc- 
sergésc, és a szerető, ártatlan és fájdalomteljes 
hang, tnelylyel ön után tudakozódott.

A derék öreg ember elbeszélését itt merev 
szemeiből gördülő kények szakiták meg: és én 
sírtam, mint a gyermek.

Sok ur akarta magához venni,.de ön neje nem 
tudott megválni a kedves leánytól. Én gyakran föl
mentem abba a kis padlásszobába, mint ön szokott 
a déli szünórában. és jálsztam vele. (í mindig na
gyon örült jöttömnek. és gyakran midőn a déli ha
rangok megszólaltak, fájdalmas hús arczkifejezés- 
sel pillantott fel az égre, azt képzelvén, hogy önt 
olt látja. Idővel mindinkább ritkábban tudakozódott

ön után, és mióta a hajótörés liirét vettük és ön ne
jét gyászba öltöztette, nem tudakolta önt többé soha.

— Nagyon megnőtt?
— Bizony nagyon, uram. Ő egy kedves, 

szende leány; mi mindnyájan tiszteljük nejét; de 
szeretjük Margitot, és bár már több éve. hogy egé
szen elvcszlém szemem világát, mégis tudom nagy
ságát egy hajszálig ; mert ő minden cstve ; mielőtt 
lefeküdnék, megcsókol, és minden héten, kevésbbé 
kellett lehajolnom a kedves csók után.

— Hát az ifjabb Picardról hallottak-e va
lamit ?

— Oh, igen. Mi azt hallottuk, hogy halva ta
lálták. valami gyanús házban egyik külvárosban; 
de az atyja elsimitá az egész dolgot, úgy hogy tisz
tán nem tud.uk meg soha az egészet.

— Én meg voltam győződve, hogy a jó fiú 
élve sohasem tűrte volna, hogy én ártatlanul szen
vedjek,

— Bizony nem, ismétlő az agg kapus.
Én az öreg modoráról és habozó hanglejté

séről kétségtelenül megismerém, hogy még valami 
hir nyomja lelkét, melynek fölfedezése nagy belső 
tusába kerülhetett neki, és azért az egekre kértem, 
hogy bármi szomorú legyen is. mondja meg, mint
hogy mindenre el vagyok készülve, és sok kérés és 
biztatás után, végre megtudtam tőle azon borzasztó 
újságot, hogy nőm — ismét férjhez ment! .............

Jó időbe került, mig megint helyrejöttenfazon 
iszonyú rázkódástól, mit e borzasztó hir lelkemre- 
testemre tett.

Házi tűzhelyem előttem állott, és'én számki
vetett voltam örökre!

- -  Mintegy ezelőtt egy évvel ment hozzá, 
folytatá az öreg István, s bár én csak érezhetem, 
milyen ember, de azt nem hiszem, hogy boldogok.

— S jól bánik ő gyermekemmel, kérdőm 
szilárdan.

— Nem hiszem, hogy épen roszul bánjék 
vele, de ő nagyon rideg elvű ember. Ő tagja azon 
gyülekezetnek, melynek templomába Eszter asszony 
szokott járni leánykora óta, és ő egészen saját 
elvei szerint neveli Margitot is.

— En attól tartok, hogy ők nemigen boldogok. 
Eszter asszony, mióta vak vagyok, kevésbbé tartóz
kodó előttem, de én ösztönszerüleg érzem, hogy 
sokszor midőn szent könyveit olvassa, önre gondol.

— István, felelék szomorúan és esdő hangon, 
még csak egy kérésem van önhöz, mielőtt elvonul
nánk örökre egymástól ■: ne mondja senkinek, hogy 
velem beszélt, és ha lehetséges, nyújtson alkalmat, 
hogy ha csak egy perezre is, láthassam Esztert és 
gyermekemet!

— Azt meg fogom tenni, uram, esküszöm, vi- 
szonzá a jó öreg könyezve, és enyhítse a ég ke
serű fájdalmait!

Ezzel szélyeltolla az ablak fatábláit, mik nem 
volt betéve belül, és monda.

— Most én bemegyek szokás szerint jó 
éjszakát mondani és megcsókolni Margitot; ez al
kalommal szélyel fogom húzni észrevétlenül belül a 
liiggönyl annyira, hogy ön beláthasson a szobába.

En megköszöntem neki és kiaszott kezét 
örök búcsú gyanánt bensőleg megszorítani.

A toronyóra épen ekkorkilenczet ütött; min
den ütése földrengésképen rázkodtatta meg szive
met: és néhány perez múlva, miket haláli gyötrel
mek közt töltök, kitárult előttem tovatűnt családi 
boldogságom képe.

Mindnyájan mély ájUtosságban cl valamik 
merülve.

A kedves, elvesztett gyermek — most kecs- 
tcljcs leanynyá serdülve -  szék előtt térdelt üsz- 
szekulcsolt kezekkel, és szőke, aranyszin, hosszú 
haja sűrűén aláhullva nyakára és vállaira. Eszter 
felém fordított arczczal térdelt. Ez korosabbnak és 
gondbontottabbnak látszék. mint én képzőiéin; de 
most ama rideg érzéstelen. szoborszerü arcz volt 
mely előliem lebegett álmaimban, és mely annyiszor 
pihent vállamon régelmult napokban.

Ot, ki helyemet foglalá mint családom gyámja 
nem láthattam, de haliám hangját az imát rebes
getve. Ez ájtatos csoportban gondolt-e valaki az 
örökre számkivetettre?!

Dick e n s után 
D a 11 o s Gyul a ,
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V e g y e s r o v a t o
Magyar Tud. Akadémia.

— F. lió 2-án a Magy. Tud. Akadémia nyelvtudo
mányi osztályülésében Szalay László titoknok tölolvasa 
Méry Etel levelét, melyben azt akarja bizonyitani, hogy 
nagy nyelvészünk Révay Miklós a turóczi főnemes Ré- 
vayakkal volt rokon. Hivatkozik, hogy a békési anyaköny
vekben sehol sem találja nevének nyomát s csak mivel 
apja csizmadia volt, nem akarták elismerni nobilinak. 
Révay maga is y-nal irta nevét, a rangról azonban, mint 
oly cziczomáról, melyre nincsen szükségé, nem sokat tar
tott. Méry megkéri az Akadémiát, fürkészszcn e tárgy
ban s szüntesse meg a rangkülönbséget Révay Miklós es 
a turóczi főnemes Révay család között, indítványozza to
vábbá, hogy az Akadémia palotája előtt Széchenyi szob
ra mellett Révayé és Besseriycyé is fölállitassek. Az el
sőre azt jegyzé meg Cseugery Antal jegyző, hogy' nem az 
Akadémia föladatához tartozik egy-egy jelesebb tudós 
származásának kutatása, különösen, miután az semmit 
sem ad Révay érdemeihez, ha bármily herezegi vagy gron 
családdal hozatnék is rokonságba. Lukács Mór r. t. igen 
helyesen hozzátevé, ha a főnemes Révay család megtisz
telve érzi magát azáltal, hogy Révay Miklóssal egy csa
ládfa tövéről származott, akkor a turóczi Révayak tol- 
adata lesz ezt kutatni és földeríteni. A szobort illető in
dítvány a nagygyűlés elé fog terjesztetni. — Rán János 
Alaprajz a magyar nyelvtanból az igéket kizárólagosan 

illetőleg,“ czimtt nyelvtudományi munkát küldött be, figyel
mébe ajánlva a Akadémiának. Egy más nyelvtudományi 
munka is érkezett Erdélyből a kettős betüjegyek egy
szerűsítéséről. Az Akadémia csak oly műveket vevéu 
figyelembe, melyeket legalább egy rendes tag ajánl, a 
két dolgozatot a nyelvtud. osztály tagjainak adja,¡hogy 
magán jószándékból elolvasva, véleményt mondjanak ró
tok. — Fogarassy rendes tag folytatja fölolvasásait: A 
magyar igeidők használatáról. Számtalan nyilvános ok
mányt és magánlevelet olvas föl, melyekből kiderül, hogy 
a régiek is hol ön- hol mássalhangzó múltat használtak, 
hol viszonyítva, hol viszonyítás nélkül. Fölölvasó vélemé
nyével ellenkező példákat leginkább az azon korbeli egy
ház személyektől eredt levelekben lehet találni. Az elő
sorolt példákból vonható tanulságot jövő s e tárgyban 
utósó fölolvasásában adja elő. Jövő hétfőn a philosophiai 
és törvénytudomáuyi osztály tart ülést. Fölolvasások tar
tanak Purkstaller Kant philosophiájáról és Rómer a Fe
hér codex indexéről. (M. S.)

Iskola és egyház.
— E n g e r t h  Vilmos, k. József-műegyetemi 

tanár legjobb hírben lévő rajztanodájában (Pest, Loroty- 
tya-utcza 11. sz.) a nyári tanítási szak ápril hóban kez
detik, naponta 2—4, azonkívül szombat és vasárnapon 
délelőtti 10—12 óráig. A tanitás két osztályra szakad, 
magában foglalva a táj-, virág-, alak-, diszművészeti-, épí
tészeti-, helyzeti és géprajzot, valamint az illető szakban 
a távlati rajzot. Ugyanebben részt vehetnek a reáltanulók 
szerdán és szombaton, a gynmasiálisok kedden, csütörtö
kön és vasárnapon.

— A nagyszebeni jogegyetemen gyorsírást tan
folyam nyílik, nálunk is helyén volna.

— A pesti magy. királyi egyetemnél a román 
nyelv számára rendkívüli tanszék fog íelállittatni.

Egyleti tudósítások.
— F. évi april 3-án Budán b. Baldácsi Antal ur 

lakásán a zugligeti vasút alapitó tagjai, a budai polgár- 
mester ur jelenlétében gyülekezetei tartván, a társaság 
magát megalakultunk lenni jegyzőkönyvileg kimondotta, 
elnökül b. Baldácsi Antal urat, alelnökül Szieber Feroncz 
urat, jegyzőül Kanócz István ügyvéd urat, ügyvédül pe
dig Mihálkovics János ügyvéd urat választották, ideigle
nesen a társaság nevében szükséges intézkedések, külö
nösen az engedély kieszközlésére és egyéb intézkedések 
megtételére. Az építési költségek 350,000—400,000 tt- 
bau mutattattak ki, a vonal kiindulási pontja a budai vár
oldalon az alagút mellett jobbra kiindulva a Borskerten, 
Városligeten és Miesbacli Alajos téglagyárán, azután a 
réteken kifelé a Rupp-féle szőllőkben állapodnék, meg. 
És 100 ftos 4000 darab részvényre állapíttatnék. A meny
nyiben pedig a pesti és budai lakosságnál ezen a taka
rékpénztári részvényekhez hasonló osztalékot ígérő vál
lalatra 4000 részvény alá nem íratnék, az alapitó tagok 
egy része saját költségükre tartozik ezen vasutkivitel. 
Az első hely külön támlásszék-iiléssel 1 ft-ban, második 
hely 20 kr-ban, harmadik hely 15 kr-ban a negyedik hely 
pedig 10 krban határoztatott meg, az alapítók közül 1000 
részvényre találkozott vállalkozó, most tehát a publieum 
számára 3000 részvény maradván, váljon ezen a nagy 
Széchenyi által már megpendített vállalat a közönség hoz
zájárulása vagy anélkül fog-e létrejönni, a rövid idő alatt 
a pesti casinókban és Llóyd-cpületben kiteendő aláírási 
ivek fogják megmutatni.

— A pesti állatkertalapitó társulat tiszteleti el
nöke Xantus János. Valóságos elnök: Szapáry Antal gr. 
Alelnökök: Kubinyi Ágoston, Rottenbiller Lipót és Ge- 
renday Ambrus. Jegyzők : Kovács -Gyula, Frievaldszky 
János. A társulat bizottmányt választott az alapszabályok 
kidolgozására s a leendő helyiség megalapítására s illető
leg megnyerésére.

— A nem régen életbe lépett budapesti csónak
egyletnek jelenleg 81 tagja van, ajánlva van még mint- 
egy 10 egyén. Az egylet april 3-án.tartott első gyűlést, 
melyen a választmányi tagok lőnek megválasztva.

— A pesti műegylet sorsolása a havi tárlatokból 
megvásárolt 100 képnyereményre f. hó 28-án d.e. 10 óra
kor fog végbemenni az egylet helyiségében. Addig is e

nyeremények ugyanott (felső Dunasor 8. sz. a.) naponkint 
d. e. 9, ünnep- és vasárnapokon ÍJ órától esti Goráig 
egyleti tag társaságában ingyen, különben a szokott 18 
uj kr. bemeneti dij mellett mcgszemléllietök. Részjegyek, 
melyek é nyereményekre játszanak és melyek után „Zách 
Felicián“ (1330) czimü lap esik, a műtáriatban 5% forin
tért f. é. april 27-ig válthatók.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— B u l y o v s z k y n é r ó l .  Az „A. Abzt.“ egész 

hasábokat szentel e kitűnő színművésznő fellépéseinek. 
Augsburgban „Lettoriére Vicomte“-ban és a „Makran- 
ezos hölgyben“ mint Katalin lépett föl — s ott, hol pedig 
sok jeles művész és művésznő szokott föllépni, még ad
dig nem tapasztalt nagy közönséget gyűjtött a színházba. 
Játékában (mint az illető bíráló Írja) a szellemet végliet- 
len kellemmel párosítja, orgánuma hangzatos, minden 
mozdulata nemes és elbájoló — a mély drámában és 
könnyed vígjátékban egyaránt meghódítja a sziveket. El
ragadó játékát még ritka műizléssel választott öltözéke 
is emeli. Midőn ő játszik, mellette a leggyöngébb színész
be is uj lélek száll, s azt is alig ismerjük meg.

Tizennégy nap alatt három skakespearei darab
ban lépett fel.

„Romeo és Juliá“-bau a költő egy gyűlölet- és 
viszálkodásteljes világba vezet bennünket, melynek ál
lamaiban harcz-, háborúval, visszataszító jellemekkel, kár
hozat és halállal találkozunk, de mind e zordonság csak 
arra való, hogy a szerelem és szeretők képét csak annál ra
gyogóbb dicsfény övedzze. Romeo és Júlia kimúlása mu
tatja, hogy a szerelem hatalmasabb a halálnál s örök 
időkre hirdeti e szerető pár fenségét. Bulyovszkyné 
assz, mindent, mit e szavakban ki akartunk fejezni, nagy
szerűen egyesített. Már az első tánczmulatsági jelenet, a 
gyöngéd üdvözlet — a szerelem első ébredése — reme
kül volt adva.

A kerti jelenet, széditett, ebüvölt, s méltán az 
est fénypontjának nevezhetjük.

Megragadólag szép volt búcsúja a száműzött férj
től, mesteri azon jelenet, melyben kéri szülőit : ne adják őt 
Párislíoz, s melyben visszautasítja a dajka bölcs taná
csait. Hogy fejezhessük ki hatását azon magán beszéd
nek, midőn a halálnál is rettenetesebb szer, az altató, 
melynek erejétől tetszhalottá lesz, hogy igy férjét bevárja, 
öntudatát elhomályosodással fenyegeti, mígnem a bátor
sággyőz s erőt ad neki a sírboltban túlnem élni férjehalálát.

Bulyovszkyné a szerelem tragédiájának e dicsköl
teményében két rokon lélek egy egész világán, minden 
érzelmein átvitt bennünket, s bebizonyította, a mit régen 
sejténk, mily kitűnő képességgel bir a szerelem pathoszát 
egész fenségében állítani elénk. Nem kevésbbé gazdag volt 
költői és festői motívumokban külső megjelenése, mi pe
dig e műben oly ritka.

A művésznő zajos tetszést aratott, számtalanszor 
hivatott s virágaival és koszorúival azon tudatot is ma
gával viheti, hogy vendégszereplései által magas műélve
ket szerzett nekünk.

— A nagybecsű „Budapesti Szemléből“ újólag 3 
füzet jelent meg, érdekes, tanulságos tartalommal. A kö
zönség még mindig nem pártolja eléggé ez egyetlen jeles 
tudományos és aestheticai füzeteket.

— A nemz. színházhoz uj tagok szerződtettek, 
még pedig a vidék valóban legtehetségesebb szülészei 
közöl. A vígjátékhoz lön szerződve : S z a t h m á r y  Ká
r o l y ,  az operához P a u 1 i tenorista és Ormai bass- 
bariton.

— É r s e k ú j v á r t !  f. hó 3-án Lisznyai Kál
mán a takarékpénztár teremében költői estélyt rendezett, 
mely alkalommal egyszersmind F á y András, a magyar 
takarékpénztárak első indítványozójának és H a m a r 
Pálnak arczképci is lelepleztettek. A kettős ünnepélyre a 
helybeliek és a környék növeltjei igen szép számmal gyü
lekeztek egybe. A műsort Kölcsey hymiiusa uyitá meg, 
az érsekujvári dalárda által énekelve, ezután Lisznyai 
Kálmán e költői estélyre is vonatkozva a magyarnyelv 
szelleméről tartott felolvasást, mit szavalatok követtek 
Lisznyai és Dalmadytól; előbbi háromszor lépett ki s 
befejezésül egy ez alkalomra készített költeményét: Ér
sekújvár történelmi és társasélcti költészetét — adá elő. 
Az estélyben résztvett Hamar Pál ur is, ki Érsekújvár 
történelmi és statistikai leírását olvasta föl. Az előadók 
harsány éljenekkel méltányoltatván, a közönség egypár 
vidám és tanulságos óra maradandó emlékével hagyta el 
a takarékpénztárnak az említett két arczkép leleplezése 
által becsesen díszített termét.

— N. váradról igen érdekes jótékonyczélu mű
kedvelői előadásról tudósítanak, melyet az ottani főrangú 
körök együk bájos és lelkes hölgye rendez — az eddig 
begy tilt tiszta jövedelem G00 írt.

— Hugó Viktor, liires regényét („Les Mirérables“) 
Huszár Imre és Beniczky Emil, magyarrá fordítják s 
Rátli Mór kiadásában fog megjelenni.

— Az Illési György által szerkesztett „Hortobágy“ 
czimü debreczeui közlöny május elsejétől rendes heti
lappá lesz ; előfizetési ára 8 hóra (május — deczember 8 
írt. 30 kr.)

— Fodor Pál ügyvéd „Zala somogyi közlöny“ 
szerkesztésére nyert engedélyt; a lap. N.-Kanizsán jelenik 
meg; tulajdonosai Vaj dics József könyvárus.

— Szép versei által feltűnt ifjú költőnk T o l n a i  
Lajos egy polgári drámát irt, melyet a nemz. színházhoz 
szándékozik beadni. Van-e nincs-e bíráló választmány 
jelenleg a színháznál ? nem tudjuk, de miután valakinek 
okvetlenül kell leírni, ki a darab előadására befoly, fel
hívjuk e műre figyelmét, ne hogy (mint itt szokás) egész 
egy uj nemzedék keletkeztéig hevervén a könyvtárban, a 
tehetséges fiatal szerzőnek, kitől annyi sok szépet várha-

k .
tünk, elmenjen kedve egy újabb kísérlettől. Tolnai drá
májának czime „Örökség örökösök nélkül.“

— A nemzeti színház műsorozata szaporodik. — 
Szerdahelyi Kálmán lefordította a „Jó barátok“ paródi
áját a budai népszínház számára. Azt mondják róla, 
hogy' a vígjátékok legvigabb vigjátéka. Huszár Imre, 
„Pericliou utazását“ Lebiche és Martintól, Feleki Mik
lós ugyanazon szerzőtől a „Poudre aux yeux“ czimü da
rabot fordította le a nemzeti színpad számára.

— A debreczeni 50 aranyos vígjátéki pályázatra 
c s a k  31 darab érkezett be.

— A nemzeti színház művezetőjéül B e n y i cz- 
k y L a j o s ur, volt képviselő, lön kinevezve.

— A kikért egy időben a fürge és nem fürge új
dondászok közt annyi ténta folyt, a szép tánczukról isme
retes Szőllősy-nővérek elhagyják a budai népszínházát, 
Kolozsvárra menendők. Távozásuk a női szereplőkben 
különben sem gazdag budai színházra nézve kétség
kívül veszteség.

— Az „Egri posta“ szerkesztését hir szerint is
mert novellistánk Erdélyi József fogja átvenni.

— A mit annyiszor közlöttünk, a műbarátokra 
nézve szomorú hir most tán csakugyan valósul. Hollósy 
L-né Kornélia asszony junius végével le fogna lépni "a 
nemz. színpadról.

— Veress Fereucz jeles fényképész Erdélyben 
egy igen érdekes vállalatot tervez. Szándéka a Királyhá
gón innen született és élő nevezetesebb egyéniségekből 
egy fényképcsarnokot állítani, melyet rövid életleirás 
kíséretében füzetekben fogna kiadni.

— Békésen Szathmáry Károly ismert írónk „Zász
ló“ czimü lapot szándékozik megindítani. Ez egyszer
smind a jó karban levő békési gazd. egylet közlönye is 
lenne.

— Ilrnéri K. István ur mint az Egyveleg szerkesz
tője a lapokban következő nyilatkozatot közöl: Előfize
tőink iránti kötelességünknek ismerjük, lapok utján ki
jelenteni, hogy miután az „Egyveleg“ czimü ismeretter
jesztő hetilap a második félévre sem volt szerencsés 
annyi előfizetést kaphatni, a mennyi a kiállítási költségek 
fedezésére szükséges : a nevezett lap további áldozatok 
nélkül, melyekre a szerkeszt őség többé nem képes, egye
lőre nem folytatható ; épen azért azt felfüggesztjük, de 
egyúttal tudatjuk t. előfizetőinkkel, hogy ha lapunkat 
végleg megszüntetni lennénk kénytelenek, arról őket|leg-
l. e g k ö z e l e b b  értesíteni el nem mulasztandjuk, a mi
kor aztán szabad választásukra fogjuk hagyni, hogy akár 
az általunk nekik felajánlandó kárpótlást elfogadni szí
veskedjenek, akár pedig hátralevő pénzeiket visszakérjék, 
s ezek hovaküldése iránt bennünket felkeressenek. — 
Ugyanezen alkalommal bátorkodunk jelenteni, hogy mi
után az első évnegyed teljes számaiból (1—13 szám) 
még néhány száz példánynyal rendelkezünk, a múlt év
negyedre folyvást elfogadunk megrendeléseket, és pedig 
1 ft 50 Injával, mely összegért az első 13 szám megkül
dése a lehető leggyorsabbban eszközöltetik.

— Mint mondják, Posner táviratilag Becsbe hi
vatott, hogy a londoni világkiállításra küldendő és az 
akadémiának szánt „arany és ezüst könyvet“ Ő Felségé
nek is bemutassa.

— Kautz Gyula tud. társ. tag már egy év óta fog
lalkozik egy nagyjelentőségű irodalmi munkával. Czime: 
„Gróf Széchenyi István mint államférfiu, politikai bölcselő 
és nemzetgazda.“ Ugyané tárgyról a nyár folytán fölolva
sásokat tartaud az egyetemben, hogy ez irányban is ter- 
jeszsze a boldogult nagy hazafi nagy eszméit.

— R e m é n y i  a porosz király előtt hegedült, s 
aratott sikere egyenlő azokkal, melyekre Liszt oly büsz
ke. Zongorán a nagy Mayerbeer kisérte játékát, népda
lainkat is bemutatta, s ezek mellett nagy mértékben meg
tevő még hatását díszes nemzeti öltönyünk is, melyet a 
művész viselt.

— K r i z a  János ismert nevű erdélyi ivó „Vad
rózsák“ czim alatt terjedelmes és nagyérdekü gyűjte
ményt ad ki a székely népköltészet köréből. Tartalma e 
gyűjteménynek: I. Balladák, dalok és rokonnemüek: 1. 
Udvarhelyszék, 2. Marosszék, 3. Vegyes. II. Tánczszók. 
III. Találós mesék. IV. Népsajátságok : 1) Szólásmódok, 
közmondások. 2) Népszokások, ünnepélyek. 3) Helyne
vek. 4) Családnevek. 5) Állatnevek. V. Mondák és nevek. 
VI. Tájszótár. VII. Utószó és jegyzetek. E szerint min
den van itt, mi a székelyek nemzeti sajátságait és szoká
sait megismertetni képes, vannak pl. 300 éves balladák 
nemzeti fejedelmeink korából, népköltemények, mesék 
komeri Ynodorban stb. Mindezekben*, költői erő, az esz
memenet és gördület szépsége, a tőmöttség és gyors fej
lődés, úgy az alakot, mint a tartalmat tekintve valóban 
meglepő.

Közlekedés.
— A helyi gőzösök april 15-től kezdve minden 

órán közlekednek a rendes kiállítási helyekkel.
— A Kisfaludy gőzös junius 1-ején kezdi meg 

rendes meneteit a Balatonon.
— A Pest és Komárom közötti naponkinti gőzhajó- 

menetek, közönség hiányában megszüntettek.
— H i r d e t m é n y. Folyó évi april 2-kától, mely 

naptól kezdve Czegléd és Debreczen között esti vasutvo- 
natok járandnak, naponkint kétszeri alkalom nyiland a 
levelezések és kocsipostai küldeményeknek egyrészt Pest 
és Buda, másrészt Abony, Szolnok, Török-Szent-Miklós, 
Kis-Uj-Szállás, Turkevi, Mezőtúr, Karczag, P.-Ladány 
és Debreczen közötti szállítására. E naptól kezdve a 
postaközlekedés Kis-Ujszállás és Mezőtúr — valamint 
Karczag és Tisza-Füred között következő renddel törté- 
nend: a) Kis-Ujszállás és Mezőtúr közt: Kiindulás Kis
újszállásról naponkint reggeli 4 órakor. Megérkezés Me-
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zőturon naponkint reggeli 8'/i órakor. Kiindulás Mező
túron naponkint esti 5 órakor. Megérkezés Kis-Ujszállá- 
son naponkint esti 91/* órakor, b) Karczag és Tisza- 
Füred közt : Kiindulás Karczagról naponkint reggeli 3 
órakor. Megérkezés Tisza-Füredre : Naponkint reggeli 
83/< órakor. Kiindulás T.-Füredről naponkint délutáni 3 
órakor. Megérkezés Karczagon naponkint esti 83/i  óra
kor. Erre vonatkozólag a feladás zárideje a pesti cs. kir. 
postahivatalnál a levelezésekre nézve délutáni 3l/i,  a ko
csi-postai küldeményekre nézve pedig délutáni 1 órára ; 
a budai cs. kir. postahivatalnál ellenben a levelezésekre 
nézve délutáni 2 a kocsipostai küldeményekre nézve 
pedig szintén délutáni 1 órára állapíttatott meg. Pesten, 
mart. 26-án 1862. Cs. kir. postaigazgatóság.

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.

— A városligeti Bartl-féle nyári lakban igen szép 
virágkiállítás látható. A belépti dij 10 kr.

— A városligetet photogennel világítják.
— Az ó-budai hajógyár a londoni világkiállításra 

hét-láb hosszúságú kis hajót küld, mely a Dunán járó, 
„Széchenyi“ gőzös után van a legkisebb részletig tö
kéletesen lemintázva. A hajót óragépezet mozgatja, ha 
vízre bocsátják. — Ugyanitt egy 600 lóerejü, kicsinyített 
gőzkatlan is készült a világkiállítás számára.

— A Pesten felállítandó állatkert eszméje csak
ugyan valósulni fog. Rottenbiller Lipót elnöklete alatt 
már helyiséget keres az erre kinevezett bizottmány — a 
városliget vagy orczykert nyujtand tán legalkalmasabb 
helyiséget.

— A londoni világkiállításra a beküldési határ
időt apr. 15-re halasztották, mert az első határidőre a 
bejelentett tárgyak fele sem érkezett oda. A beküldőknek 
néha három-négy napon keresztül kell várakozniok sze
kereikkel, mig a kiállítási palotába juthatnak. A kocsi
sok sokszor kifogják a lovakat, s szállítmányukat az Úr
istenre bízzák. Egy római óriás dombormű napokig be
zárta az utat a kocsik elől, s oly mélyen síilyedt a talaj
ba, hogy alig voltak képesek tovább mozdítani. Egy vál
lalkozó mozdonynyal vontat 10—12 szekeret egyszerre a 
kiállítási palotához. A helyiség felét Anglia foglalja el 
Indiával s egyéb gyarmataival, másik feléből Francziaor- 
szág 74,419, a német vámegylet 49,500, Ausztria 36,000, 
Oroszország 10,500, Törökország, Tunis és Egyiptom 
10,000, Sveicz 9000, Olaszország 8900, Holland 7200, 
Svéd- és Norvégország 7200, a Hanza-városok és Mek- 
lenburg 6225, Dánia 4500, Spanyolország 4000, Portugall 
3530, Róma 3469, Brasilia 1250, Costa Ricca 725, Ema- 
dor 100 köblábat foglalnak el.

— L e n g y e l  helybeli lakatos mester, lei e mes
terségében egy angol gépésznek is becsületére való the- 
oriával és ugynevezett (erfindungsgeisttal) bir, furcsa ké- 
szitményü lakatot küld a világkiállításra. E lakat nem 
nagy, de igen erős szerkezetű s minden kinyitási kísérle
tet meghiúsít; három kulcs van hozzá, hogy ha az egyik 
elvesz, a másik használtassák. S az benne az eredeti, 
hogy ha valaki az elveszett kulcscsa.1 kisérlené meg a la
kat kinyitását, azt hiúban teszi, mert a tulajdonos egy kis 
csavar megfordítása által már használhatlanná tette az el
veszett kulcsot, sőt a lakat maga ekkor visszakeriti az 
elveszett kulcsot, a mennyiben a beleillesztett kulcsot 
csak a tulajdonos — ki a zár titkait ismeri — képes "ki
vonni belőle.

Egészségügy.
— A nagyváradi szemgyógyintézetben már meg

kezdődött a gyógy- és műtői-idény. A szegényebb sorsú 
betegek, ha szegénységi bizonyitványnyal látvák el, min
denben díjtalanul részesülnek.

— A kitűnő szorgalommal és szakképzettséggel 
szerkesztett „Gyógyászat“ f. é. 12. és 13. számaiban B u- 
d a p e s t egészségi viszonyai érdekében a többi közt a 
következőket közli: Pesten tavaly csupán a közkórház
ban (nem számítván ide a városban és katonai kórházak
ban elhalt hagymúzasokat) százkét beteg halt el hagy- 
máz (typhus, Nerveníieber) által; holott a hagymáz 
ezen évben sem járványa, sem ragálya által nem pusztí
tott. — Az ikervárosban folyton gyarapodó liagymáznak 
oka: a poshadó növényi és állati hulladékok erjanyagá
nak bevitele a szervezetbe evés, ivás, meg légzés által. 
Hagyján ; ha e posgerj csupán hagy mázt okozna, s ezzel 
kimerülne : de befoly e gyilkos erjanyag a lakosok egyéb 
betegségeinek folyamatára egyszersmind, s azt teszi, hogy 
városunkban a többi betegségfajok is a posgerj hatása 
miatt válnak halálosakká. Ez oka, hogy Pesten évenkint 
huszonhat élőre egy halott esik, tehát ezer lakos közűi 
évenkint 34 ember hal meg ; holott egyéb oly egészséges 
kőrnyékü vidéken, mint Budapest (sőt Londonban is) 40 
élőre alig esik egy halott, azaz ezer lakos közül legfölebb 
25 ember hal el évenkint. A vérfertőző posgerjet Pesten 
hutáink vizével eszsziik s iszszuk, s nyitott ámyékszé- 
keink s utczai szennycsatornáink bűzével szijuk be sza
kadatlanul. Hogy Budapesten a liagymázt s a szokatlan 
nagy halálozást megszüntessük, okvetlen szükséges a vá
rosi posgerjet ártalmatlanná tenni. E czélra ajánlja a 
„Gyógyászat“, hogy a) a szennycsatornáink posgerjes 
nedvétől megfertőzött pesti kutviziink helyett, akár a vá
ros környéki kutakból, akár a Duna medréből P e s t  
m i n d e n  h á z a  m ű v i  v i z v e z e t é s  á l t a l  l e 
g y e n  e g é s z s é g e s  v í z z e l  e l l á t v a ;  b) ajánlja, 
hogy az árnyékszékek nyiladékait bűzgátló vizvezetőkkel 
(waterclosets) záratván el, az állati hulladékok tovave- 
zetésére szánt csatornát minden újonnan épitendett ház
ban áthatlan cserépcsővekbői (mint ez Angolhonban be 
van hozva) készíttessük; s a mennyiben pedig Budapes
ten az angolok czélszerübb csatomázásmódja jelenleg 
kivilietlen volna, ennek szabatos pótlására ajánlja nem

csak az á r n y é k s z é k e k ,  h a n e m  a .l iá z a k u d -  
v a r a i n  és u t c z á k o u  t á t o n g ó  c s a t o r n a -  
n y ilad ék ok  b ű zm entes e lzá rá sá t. Ezen elzárásra 
B u n n e t  egyszerű találmányát ábrákban közli, ada
tokkal bizonyítván be, hogy'mindazon angol városokban, 
melyek a rendes vizvezetés mellett bűztelen sárcsatorná
kat alkalmaztak, a hagymáz csaknem egészen eltűnt, a 
többi betegségek s a halálozások száma legalább egy har
madrésznyivel csökkent. Az okadatolt czikket ekkép fe
jezi be : „Mi meg vagyunk győződve, hogy mihelyt Buda
pestnek jó ivóvize és bűzmentes csatornái lesznek, közü
lünk évenkint nem (mint eddig) minden 26-dik egyén, •— 
hanem (mint Londonban) alig minden 40-dik egyén fog 
meghalni s a hagymáz csak elvétve fog közöttünk mu
tatkozni. — A liagymáz-okozó posgerjnek, mint ölő mé
regnek megsemmisítése,az orvosi rendőrség czélszerü in
tézkedéseitől s a városi hatóság erélyes támogatásától 
függ. Mi elvre nézve semmi különbséget sem látunk a 
közt, ha valaki megengedi, hogy a posliadt állati hulla
dékok dögleve beszivárogjon az emberek ivóvizébe, vagy 
azok párája megfertőzze’ a szobáinkba áramló levegőt, 
mint ha elnézi azt, midőn embertársunk mérget vesz be. 
Az emberi élet megmentésének elhanyagolása mindakét 
esetben egyaránt btin.“

Személyi hírek.
— Gr. Károlyi István, fiával Sándorral, külföldöm 

hosszasabb időzése után a fővárosba haza érkezett.
— A vidék egyik legjelesebb orvosa dr. G r o sz, 

a nagyváradi szemgyógyintézet tulajdonosa, épen e  jóté
kony szemészeti-kórodája érdekében a fővárosban időzik.

Házasságok.
— F; hó 6-án tartotta jegyváltását Talabér János, 

volt országgyűlési képviselő, a bájos F 1 ti c k Pauline 
kisasszonynyal. Az ünnepélyes eljegyzésen tanuk : Deák 
Ferencz és Chiczy Kálmán voltak.

Halálozások.
— Boldog Lajos — derék műkönyvkötőnk n e je ,  

aszkórban elhalálozván, f. hó 2-án tétetett le öröknyuga
lomra.

— Főt. Kálnoky Ferencz kanonok ur f. hó 2-án 
Egerben elhunyt.

— Agrieola Adolf, nagy-bányai polgárnagy f. hó
2-án élte 41-ik évében elhalálozott.

— Sztilyói, komáromi Szulyovszky Lajos m. hó 
15-én Yitkóczon örök nyugalomra tétetett.

— Tornemir A., tehetséges ifjú, a debreczeni fő
iskola egyik kedves növendéke, f. hó elején 23 éves ko
rában elhunyt.

— Gróf Csáky Sándor hosszasb betegeskedés után 
Nizzában meghalt. Tetemei haza szállíttatván, Pesten 
szenteltettek be.

— Dr. Gerenday József a magyar kir. egyetemen 
a füvészet tanára, f. hó 8-án jobb létre szenderült.

— Széki Jolán, a pápai ref. lelkész szép és szelíd 
ifjú leánya, élte tavaszán 19 éves korában elhalt.

Hazajias áldozatok.
— A  m a g y a r o r s z á g i  á r v í z k á r o s u l t a k  

fö ls e g é lé s é re  a z  „ O r s z á g  T ü k r e “  s z e r k e s z tő 
s é g é h e z  b e k ü ld ö t t  a d a k o z á s o k  f o ly t a t á s a :

Mayerhoffer Lajos u r ..........................1 frt.
Hirschel L a j o s ....................................1 „
Schwartz Ede .................................... 1 „
Weiss Ig n á c z .......................... ..... . 1 „
4  g y ű j t ő ...............................................1 »
Árvay József ur mint elnök a teveli 

olvasó egylet részéről . . . . 30 „ 
Összesen 35 frt.

— Rakovszky Károly ur a szegény-gyermek-kór- 
ház javára 105 forintot adományozott.

— S z é c h e n y i  B é l a  gróf, országgyűlési kö
veti diját, 922 irtot (melyet ő sajátjából 1000-re egészí
tett ki) oly alapítványra tette le, hogy kamataiból egy, az 
illető választókerületben élő, szegény szüléktől szárma
zott szorgalmas tanuló jutalmaztassék.

Balesetek és elemi csapások.
— A Szeged mellett fekvő tanyai kápolnát fel

gyújtották, és a benne volt értékességeket elrabolták.
— Gr. Bethlen Domokos gazdasági épületei Hidal- 

rnáson gyújtás következtében leégtek.
— Alsó-Nyéken, Fehérmegyében 47 és Bákaszé- 

ken 90 ház lön a lángok martaléka, biztosítva voltak-e : 
nem tudjuk.

Megjelent uj könyvek *).
— „A m a g y a r  p r o t e s t á n s  egyház sza

b a d s á g á n a k  v é d e l m e  n é m e l y  te k in té ly es  
n é m e t  t u d ó s o k  m e g t á m a d á s a i  e l l e n , i r t a  
R é v é s z  Imre. Sárospatak 1862. ára 80 kr. A tudós 
szerző e műve nyomós érvekkel felel a megtámadások 
ellen, s egy uj bizonyítványa Révész széles ismereteinek.

— „ E r d ő s z e t i  l a p o k “ IV-ik füzet. E ha
vonként megjelenő füzetek mindegyike a vállalat életre
valóságáról s a szerkesztők szakavatottságáról tanúsko
dik ; hiszszük hogy a pártolásban nem lesz hiány.

) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehesai 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző arak, hogy az uionr 
megjelenő müvekből egy-cgy példányt, vagy legalább anc 
egész czimét beküldeni szíveskedjenek. ' Szerk

Nemzeti színház.
— Bár nem újdonság, de ni i?  rég nem adatván, a • 

közönségre nézve annak nevezhetjükAuber,,Syrén“ czinni 
dalművét, mely a múlt napokban újra elővétetvén, már 
kétszer került szinre. A dalmű semmi tekintetben nem 
tartozik a hatásosabbak közé, itt, ott azonban mégis 
átlengi a „Portiéi néma“ és Báléj szerzőjének költői 
szelleme.

Hollósy — L-né a ez imszerepet legjobb szerepei 
közé számíthatja , s nehézsége daczára, még most is 
megragadólag játszsza.

Hofbauer Z. kisasszony, kedves alakjával, operis- 
táknál valóban ritkán élvezhető Iszép drámai játékával, 
mely minden szerepében hive marad, különösen a mélyebb 
meneteknél oly kedves és rokonszenves hangjával nem 
egyszer raga dta tapsokra a közönséget. Ellinger szépen 
énekelt, és játszott, sőt még az annyiszor megtámadott, 
de mindamel lett segédszerepekben alkalmazható Váry 
Rezsőről is ugyanezt mondhatjuk. Még mindig kedves, 
buffónk a jó öreg Benza, a bár érdemdús és bölcs, de 
mindamellett félénk igazgató szerepében mulattatott.

Dalműről szólván, nem tehetjük, hogy az oly élv- 
dus és mindig nagy' közönséget egybegyüjtő utóbbi ope
retté előadásokat is meg ne említsük.

Mióta az operettek c salogánya, Bognár Vilma kis
asszony, kolozsvári diadalutjából" haza érkezett, már 
kétszer került szinre a valóban bájos „Fortunio bájdala“ 
és f. hó 10-én az „Elizondói leány.“

Fortunióban mindenkit dicséret illet, kivéve ma
gát Fortuniót. E szerep mulattató comicuma Szerdahe
lyinél egészen elvész, fiatal alakjával, ha még egyszer 
oly öregesen tipeg, topog is megrontja az illusiót, miért 
nem engedi át e szerepet Benzának? Igaz, hogy’ az ope
rettek szinre hozatalában nags'r észben övé az érdem, 
de hisz nem talált-e már ezért elég elismerést ? s a di
csőségből is jutott és marad is számára elég, ha e való
ban nem neki való szerepet másnak engedi is át! — 
A kedves kis dalmű lelke Bognár Vilma mint Friquét 
eleven, kellemes, naiv játékával mindenki előtt ked
vessé, szeretetreméltóvá teszi a pajkos „legfiatalabb Ír
nokot,“ s szinte sajnáljuk, ha csak egy perezre is eltűnik 
a színpadról. Megjelenésekor zajos tapsokkal üdvözölte- 
tett, melyek ájátékjfolyamában gyakran megújultak; mel
lette leginkább kitűnik Huber Ida kisasszony, nem csak 
kellemes játék, de szép énekével is. +

Az „Elizondói leány bán“ ismét csak Bognár Vil
máé, a nőcsábitás titkát értő kis Don Juáné az orosz
lányrész, Kőszeghy mind játék mind ének tekintetében 
kitűnő.

A vígjátéki téren is találkoztunk egy régen hirde
tett újdonsággal, és ez a lelkes gr. Batthyány Arthumé 
„Országgyűlési beszéd“ cziuiü 3 felv. vigjátéka. A darab 
eszméje szép és nemes, s hogy kivitele és megoldása a 
gyöngéd nő kezeknek nem épen sikerült, ki csodálná ? 
hisz e téren az erős karú férfi is hányszor elbukik!

A közönség mindamellett szívélyesen fogadta a t. 
írónőt, ki előadás után a zajos hívásnak engedve meg is 
jelent.

Budai népszínház.

„Nos intimedére E művet inkTbb 7 ev e Z  k  Mrm 
masnak, mmtparodiúnak: nem az J

vannak itt « „  pi ” J J e S S S v í  
fa í 1 SZ1 a pesti színészeket utánozzS -  voi-

lálunk ha csak azt ríom m.Ula\ságos helyzeteket sem ta- 
—^Md^^etk^zntf^s11̂ ^^!62̂ 1̂ ^ 11̂ ^  •• ̂ kor Causade 
csakhamar in puris naturalibiu« fnrrío ozon®eSet, hogy 
tálai: ez aztán mulatságos valami Ü e .  magat Praeseu'

. - n . A  s.zerkesztő Londonba utazván, a lap vezetését 
tavollete tdejere Salamon Ferencz uí volt^zfves g

fogunk*’ Kár°ly “  ^csillagászati czikkeiből“ használni

szonettel v ° e S Nag3"Enye(1' Érdekes küldeményét kö-
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