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A tiszántúli protestáns
egyházkerület superintendense, Balogh Péter arczképét mutatjuk be t. ol
vasóinknak, kit az ujabbkori egyházi események
avattak föl a vallás baj
nokává s tették a magyar
protestáns világ kedveltjévé.
Iskolai tanulmányait
szülői gondos felügyelete
alatt szülőföldén kezdé
meg Szathmármegye Nógrád helységében, honnan
1804-ben a debreczeni
főiskolába vitetvén, a gymnasiumi pályát úgy fu
totta meg, hogy mindig a
kitűnők sorában foglalt
helyet. 1809-ben a fel
sőbb 'tudományokat, hall
gató, oly kitűnő szorga
lommal, hogy érdemei el
ismeréséül 1815-ben a
második grammatikai osz
tály köztanárává válasz
tatott. 1818-ban a karczagi iskolaigazg^tóságot
vállaltáéi, s e hivatalá
ban oly közkedvességet
vívott ki, hogy a szokott
két év lefolyása után, a
mi azelőtt sohasem történt
meg, a harmadikra is megmarasztották.
Karczagtól 1821-ben
bucsutvéve, pályáját akaró
folytatni, s bár egész ta
nulói pályáján a papi szent
hivatalra készült, a tiszai kerületben akkor tájban
az egyháziak s világiak közt folyt keserű harcz
annyira elidegenité kitűzött czéljától. hogy a politi
kai pályára határozta el magát, s Pestre jővén, ki
rályi táblai jegyzőnek esküdött fel.

E l ő f i z e t é s i ár:
Egész évre 12 ft., félévre 6 ft., évnegyedre 3 ft.
a lap megjelenik kétszer híívmiklnl n. in.
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Bafogh Péter superintendens.

Azonban a jeles képzettségű ilju e pályán
nem találta magát otthonosnak, és innen Bécsbe
utazott, hogy a külföldi egyetemekre, induljon, de
az akkori szigorú tilalom miatt e szándokáról le
kellett mondania és igy az akkoriban fölállított
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bácsi protestáns theologiai intézet megismerése
végett Bécsben egy évet
töltött.
Az 1822-ik év tava
szán hazájába visszatér
vén. a nagy-szalontai üre
sedésbe jött népes gyü
lekezetbe hivatott meg
ideiglenes lelkészül, hol
rövid hivataloskodása után
közakarattal rendes lelki
pásztorul választaték meg.
1832-ben a nagy-szalon
tai egyházmegye esperese
hivataláról lemondván, átalánoi szavazattal Balogh
Péter választatottmeg he
lyébe» s mint ilyen viselé
azóta e terhes hivatalt,
tudományos készültsége és
roppant ismereteivel be
folyván minden egyházi
tanácskozmányba.
Az 18öá^ik évben meghalálozott Szoboszlai Pap
István superintendens he
lyébe az együttlevő egy
házkerületi gyűlés, mint
legidősebb esperest, Ba
logh Pétert helyettesité;
és e terhes hivatalában a
jelen súlyos viszonyok
közt tanúsított tántorithatlan jellem és elhatározott
ság azon tulajdonok, me
lyek őt a magyar protes
táns világ tiszteltjei közé
emelék.
Egyike volt azon választottaknak, kik a magyarhoni protestánsok ké
relmeit a felséges trón zsámolyához vitték; és ha
kezdetben kívánt sikert nem arathatott, az csupán
a viszonyok hatalmának tulajdonítható. Május 15-ke
végre meghozó azt, miért jeleseink annyit fáradoztak.
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Balogh Péter az egyházi irodalom terén is
megfelelt hivatásának, számos kéziratban levő ere
deti és fordított dolgozata vár sajtóra, melyek kö
zűi különös figyelmet érdemelnek Jób könyvére és
Pál leveleire irt magyarázatai.
Mint magános ember, szintén a legtiszteletre
méltóbb egyéniség. A közügyektől fennmaradt ke
vés idejét egyetlen 11a, s a barátságnak szenteli.
Tartsa meg Isten a tántorithatlan jellemű és
nagytudományu egyházkormányzót még sokáig
tisztelői és az egész protestáns világ örömére.

Velencze.
(Történelmi rajz.)

Midőn 1795-ben harmadszor és utószor is
mételteit azon fájós műtét, melyet a múlt század
egyik legnagyobb uralkodója, ámbár maga is részt
vett benne, „szégyen-gyalázat“-nak mondott, I. i. a
szerencsétlen Lengyelországszétdaraboltatása: Ausz
tria kevesebbet kapott az osztozásban, mint verseny
társai, Oroszország ekkor azt mondá Ausztriának :
keresd magadnak a te osztályrészedet Olaszország
ban, Velenczében! De a keresés itt könnyebb volt.
mint a megtalálás, mert, az aristokratia egy részét
kivéve, a velenczei nép független akart lenni és
függetlenségét, ha kell, vérével is megpecsételni
kész volt. — De a diplomáim győzött a nép
lelkesedése“ felett! Ausztria örömest áldozta oda a
maga Németföldjét, mely főleg a franczia forrada
lom szomszédsága miatt reá nézve úgyis tarthatlan
birtok vala, — de annál inkább törekedett most
Velenczére, mely által saját határát oly szépen kikerekithette. Bonaparte tábornok akkor (1797) Styriában állott, midőn egyszerre azon hirt vette,
hogy a velenczei terület vidéki lakosságai, neveze
tesen Bergamo és Bressia bérczlakói a sicziliai
„vesper“ évnapján fellázadtak, hogy a veronaiak
húsvéthétfőjén (april 17.) a franczia őrség egy ré
szét felkonczolták. Most a büntetés munkáját egy
diplomatiai „ügylet“-tel lehetett egybekötni. Bona
parte késznek nyilatkozott bizonyos feltételek alatt,
Velenczét Ausztria kezébe adni. Az indiai nagy
vendégfogadóban Göbenzl Lajos gróf és de Gallo
marquis értekezett a kis káplárból lett világhódító
val, inig a franczia főhadiszálláson a velenczei köz
társaság küldöttjei remegve várták, mit döntend el
az uj hérosz hazájuk sorsára nézve. A vita heves
volt. Cobenzl, mint amolyan parókás diplomata, azt
gondolta, hogy annak, ki egyedül saját erejével
emelkedett ki a semmiből, imponálni fog, midőn
oly csészében nyujtatja neki a csokoládét, melyből
Katalin orosz császárnőn kivül még senki sem ivott
vala; de Bonaparte földhöz csapta a csészét. „Mi
ként ezt a csészét" kiálta „úgy össze fogom zúzni
Önök Ausztriáját, mielőtt a hold háromszor meg
újult volna"! Hanem e mennydörgést derű követte,
az értekezők végre kibékültek és 1797. october
18. a regényes campoformiói várromban alá lön
irva a béke Ausztria és Francziaország közt, mely
nél fogva az osztrák birodalom határa a Garda-tó és
az Adige partjáig tolatott elő; 212 mfdet vesztett
vala Ausztria Olaszországban és most 500-at nyert
helyette! Hiába mondá az angol ellenzék vezetője
ama híres szót: „Francziaország rablása nem biz
tosíthat jogot Ausztria számára“, hiába zúgott az
olasz lakosság, a mit Ferencz császár tetemes en
gedmények és Cobenzl gróf legkedvesebb csészé
jének árán kivívott, Bonaparte pedig ünnepélyesen
megerősített vála, annak fenn kelle maradnia et si
fractus illabalur orbis! Manin Lajos, az utolsó dogé
a nagytanácscsal együtt már 1797. májusban lekö
szönt vala és 1798. januárban a 11 századig fenállottvelenczeiköztársaság osztrák tartománynyá lön!
Manin Lajos pedig, midőn az uj kormánynak hűséget
kellett esküdnie, eszméletlenül rogyott össze; az
ősz hazafi szive megtört a fájdalomtól hona füg
getlenségének elveszése lelett.......... Nemesebb,
meghatóbb jelenettel nem végződhetett volna az
Adria büszke királynőjének önálló élete és e jelenet
annyira megdöbbenté még a régi osztrák bureaukratákat is, hogy Gráfíer Bécsben 1835-ben az ak
kori censura daczára e szavakat nyomathatta k i;
„E nemes fájdalom becsületére válik az aggastyán
nak. ki hazája végenyészetét látta, a nélkül hogy
feltartóztathatta volna !“ . . . .

Hanenl persze 1. Napóleon, ki amúgy is isten
nek vélte magát, azt gondolta, hogy rá illik az irás
e mondata i s : ő adta, ő el is vette stb. és később
a velenczei terület nagy részét elszakasztá ismét
Ausztriától , sőt Eugénet még „velenczei her
ezeg" czimévcl is felruházta, de az első párisi bé
kekötés (1814. május 14.) bőven kárpótolta Ausz
triát, mert nem csak régi birtokait nyerte vissza, amilánói ésmantuai területeket,hanem ezzel együtt Ve
ronát, Paduát, Vicenzát, Bressiát, Bergamot is. A
forradalom előtt 212 □mfdje volt Olaszországban,
a campoformiói béke után 500, az első párisi béke
után pedig 830 ; — valóban megfoghatatlan, hogy
Metternich herczeg ily prolit-ok daczára is gyű
lölte a forradalmat, melynek azokat köszönhette!
Meglehet, hogy e forradalom engesztelékcnyebb lett volna, ha ő herczegsége m i n d e n kí
vánsága teljesedésbe ment. volna. De hát még töb
bel is kívánt? Igenis! Reuchlin remek*) „olaszor
szági történetében“ Metternich egy tiltakozását
idézi, mely c követelésekre meglepő világosságot
áraszt, 1813. nyarán t. i. Prágában alkudozások
folytak Anglia és Ausztria közt, hogy ez utóbbi a
coalitióhoz való csatlakozásra indíttassák. Ezen prá
gai conventió 19. czikkében Anglia még Pármát is
odaígérte Ausztriának és Metternich 1824. május
26-ki tiltakozásában nem csak ezen Pármát igé
nyelte, — hanem halljuk! — a p á p a b i r t o k á t
is, A tiltakozás 3. czikke ugyanis Reuchlin szerint
igy szóla : „Miután a (prágai) 19. czikkben a római
főpap világi souverainilásának helyreállításáról nincs
szó, természetes, hogy csonkitatlanul fenn kell ma
radnia azon régi elvilázhatlan jognak,melyOlaszország
ezen részére (az egyházi államra) nézve Ausztria
uralkodóját illeti, mint a rómaiak királyát és mint
a német test örökös császárát és fejét“..........
Ezt csak úgy mellesleg jegyeztük meg in
usum delphini!
Velencze tehát a lombard-velenezei királyság
része lett és ha Raumer Frigyesnek**), ki Metternich
herczeg részérőli kegyes fogadtatás után 1839-bon
ama tájakat beutazta, hitelt adhatunk, e királyság
igen jól kormányoztatott, legalább a boldogult Raincr főherczeg alkirálysága alatt. A híres történész
csak egy kifogást tett — a tisztaság vagy inkább
ennek hiányzása ellen, mert midőn péld. Bresciában
a postamesternél bizonyos intézet holléte iránt tu
dakozódott. a jámbor hivatalnok az utczára mutat
ván, azt felelte.- „Da per lutto! S' accomodi, dove
voule,“ hanem pessze erről a kormány nem tehet
és erre nem terjeszkedhetik az ő figyelme. Egész
ben véve, részrchajlatlan tanúságok szerint, 1848-ig
teljesen kielégítő volt az ország anyagi állapotja és
a közigazgatás legalább aránylag jobb, mint az úgy
nevezett örökös tartományokban. Csak egy tulaj
dona néni volt e kormánynak és nem is lehetett, —
nem volt nemzeiies, Olaszországban pedig a nem
zetiség már sokkal 1848 előtt nagy szerepet ját
szott. És mit gondolnak olvasóink, ki volt az. ki e
században először emlékezteié Olaszországot elvesz
tett és újra kivívandó nemzetiségére ? Austria tette
ezt 1809-ben az akkor még csak 27 éves János
főherczeg által, ki egy hadsereg élén bevonulván
Olaszhonba, kiáltványában azt lobbanta szemére az
olaszoknak, hogy ők már nem olaszok, hanem Fran
cziaország vazallusai, hogy az olasz királyság már
csak puszta álom. „Azért keljetek fel“ mondá „mi
ként a spanyolok és tyroliak, és legyetek a külföld
től függetlenek. legyetek áthatva azon igazságtól,
hogy .ha vétkes tunyaságban még ez utolsó alkalmat
is elszalasztanátok, akkor — bármelyik had győz-,
zőn is — ti név és jog nélküli nép lesztek." Így
szóla az osztrák főherczeg. hanem midőn Ausztriáé
lett Velencze, akkor Bécsben érezni kezdték, hogy
az olasz nemzetiség, az olasz egységre való törek
vés nem álom, hanem nagyon is veszélyes valóság
és Metternich herczeg, bármily ildomosán rendezte
is a polgári közigazgatást, soha nem feledkezett
meg a szükséges hadi erőről is gondoskodni, azon
esetre, ha az olaszok a lomb. — vei. királyságban az
1809-ki kiáltvány értelme szerint a „külfóldtőli
függetlenségnek" valósítását akarnák megkísérteni.
Azon rész, melyet Velencze az 184 8 —49—ki

mozgalomban VŐn, ismeretes; az egyes olasz tarto
mányoknak ama korszakbeli története jóformán azo
nos : átalános fölkelés; az uralkodóházak letétetése,
aztán Radetzky győzelmei után átalános levertség,
átalános restaurátió, — átalános reactió! Velencze
legtovább folytatta az ellentállást Manin dictatorsága alatt; a malgherai erőd 1849. május 26. rom
ijaiéin vala; az osztrákok 24 napig bombázgatták a
tengerek királynőjét; Haynau neve kezesség arról,
hogy a harcz folytatásában az egész környéken nem
hiányzott az erély ; epemirigy és éhség fojtó , an
gyalokként járták be a fölkeltek sorait, de ők nem
engedtek. Csak midőn megtudták, mi történt Vilá
gos mellett, csak akkor — augustus 22. — adta
meg magát Velencze; a vezérek franczia és angol
hajókon menekültek; Manin Picmontba ment, az
öreg Pepe — protestánssá lett.
Az utolsó évtized izgatásai Velenczében csak
gyönge viszhangra találhattak és az 1859—ki há
ború alatt sem zavartatott meg ottan a rend, mert
a velenczei tartomány határán a híres várnégyszeg
áll, mely intőleg tekint befelé az országba, míg a
tenger partján a Lido erődítményei csendet paran
csolnak minden szenvedélynek. Egyes tüntetések
ben nem vala ugyan és még, most sincs hiány, ha
nem ezek oly apró pontocskák, melyek csak összeségökben cs a netalán utánuk következett fontos
események által nyerhetnek súlyt, de egyenként
nem képezhetik egy vázlatos történelmi rajz tár
gyát. E tüntetések pedig még nem teremtettek va
lami újabb kiváló t é n y t , hanem csak egy e s z m é t érleltek meg, azon eszmét, miszerint a fenn
álló viszonyok és az olaszok egységi törekvései
közt ellentét létezik.
Ezen eszme nagy mértékben foglalkoztatja
Európának nem csak kabinetjeit, hanem mindazon
köreit is, melyek a jelenkor története iránt érdek
kel viseltetnek és tartós állapotok helyreállítását
kívánják. Hanem a hány fej, annyi vélemény és a
hány vélemény, annyi elfogultság, annyi előítélet,
annyi szenvedély. Valóban, ha valahol, úgy itt volna
helyén Forcade e szellemdus mondásáról meg
emlékezni : „A politika terén a vélemények mindig
vegyes alkatuak; több okból alakulnak . melyek
nem mindannyian egyenlő jelentőségűek ; aztán még
különféle körülmények által is változik jellemük,
az események sokszor oly lendületet és irányt ad
nak nekik, mely már nem felel meg azon érdekek
nek. miken ama vélemények eredetileg alapultak; a
szenvedély bele kap az értelembe és erőt vészén
rajta . . . . Ekként magyarázható aztán, hogy az
e r e d m é n y e k , miket a levékenynyé lelt véle
mény szül, sokszor annyira eltérők azon e z él tói,
mely eredetileg ki lön tűzve."
Szivünkre véve a szellemdús francziának
ezen.oktatását, félrehárinlva a szenvedélyességet,
félre minden külön érdeket, melynek beleszólása
leggonoszabb ellensége a higgadt ítéletnek, tán
nem volna oly igen nehéz, a velenczei kérdésre
nézve — nem k i v á n a l o k a t formulázni, mert
ennél nincs könnyebb dolog a világon — hanem
talán az objectiv t é n yá 11 á s tiszta felismerésé
hez is eljutni.
Halljuk először a jelenkor egyik legjelesebb
történetírójának szavait: „Midőn Bonaparte Velen
czét Ausztriának engedte át, ezzel nemcsak a fran
czia directorium utasításai, hanem a franczia politi
kának megmásolhatlan mert természetes elvei el
len is cselekedett; Velencze Austria kezében ez
utóbbi hatalom középtengeri haderejének és Olasz
országra való befolyásának alapját képezi, a mi ket
tős bökkenő Francziaország szeme előtt; e szerint
egy osztrák Velencze Francziaországra nézve sok
kal nagyobb kényelmetlenség, mint egy osztrák
Lombardia." E talpraesett nézetet megerősítő W essenberg, hajdan osztrák miniszterelnök, ki 1848.
júliusban ekként nyilatkozott : „Ha a francziák
Olaszországban interveniálni találnának, mi a hava
sok ormaira vonulnánk vissza és néznők, mi törté
nik Olaszhonban ; ha aztán Olaszország a maga ha
tárain belül megalakulandotl és a francziák ismét
kivonultak onnan, akkor nincs többé oly érdekünk,
mely Francziaország érdekeivel összeütköznék, é s
aztán örök b é k e s s é g b e n és b arát
*) „Geschichte Italiens von der Gründung der re
s á g b a n é l e n d í i n k F r a n c z i a o r s z ággal!!
gierenden Dynastien bis zur Gegenwart von Dr. Her
íme — egy tudós történész és egy úgyneve
mann Reuchlin“ 1859.1. 43.1.
zett praktikus államférfi kimondása! Mindkettő meg
**) „Italien, Beiträge zur Kenutniss dieses Landes
von Friedrich v. Raumer“ 1840.1. 140. lap.
egyezik azon véleményben, hogy Velencze terme-
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szélinél fogva Eris almáját képezi Austria és
Francziaország közt. Tudta-e ezt 1. Napóleon és
szándékában állott-e Austriának ily danausi aján
dékkal kedveskedni? Vagy elébb képződött-e ki ő
benne a katona, mint az államférfi és egyszerűen
ügyetlenséget követett-e el a campoformiói szerző
déssel? ez mostanában már egészen mindegy.
Francziaországban hagyomány az, hogy a közép
tengernek „lac francais*-vá kell válnia és hogy
onnan lehetség szerint minden más nagyhatalmat le
kell szorítani, hogy tehát nem tűrhető, miszerint az

Mindez igaz, csakhogy ez még nem a te ljes
igazság! Igaz ugyanis még az is, hogy Austria
milliókat költött hajóhadjára, és hogy nem köve
telhetni tőle, miszerint e milliók felett egyszerűen
keresztet vessen; — igaz továbbá, hogy Triest
mit sem ér Velencze nélkül és hpgy ez utóbbitól
megfosztatván, Ausztria félre volna szorítva a ten
gertől, melyre ő számot tarthat, inig minden más
nagyhatalomnak, még Poroszországnak is közvellen
közlekedése van egy tengerrel; — igaz az is, hogy
Ausztria kereskedésének nagy része akképen tönkre

hat ó. A kinek részén az eldöntő pillanatban a na
gyobb hatalom leend, azé leend Velencze, csak
hogy e hatalom nemcsak a katonák számában, ha
nem a kedvező b e 1- és k ü l p o l i t i k a i constellátiókban is állami . . . .
Lám, ismét a magyar ember szól ebből az Író
ból, gondolja talán az olvasó. Nem igy ! Megígértük,
hogy szenvedélyes pártérdek nélkül szólandurik a do
loghoz és hogy ez ígéretünket a fentebbi megjegyzés
sel sem szegtük meg, arról tanúskodjék ismét Reuchlin *), ki olasz dolgokban megtámadhatlan tekintély

vára Kézsmórkon *).

Adrián lassan-lassan a franczia tengeri hatalomnak
egy uj versenytársa nője ki magát. Francziaországnak ennélfogva arra kell törekednie, hogy Velen
cze v a g y franczia kézben, v a g y pedig Francziaországtól fii g g ő állam kezében legyen, sőt nem
lehetetlen, hogy Napóleonnak még Dalmátiára is fáj
a foga, a honnan Velencze felelt még akkor is
uralkodhatni, ha ez Olaszországé volna.
De hát Austria jól tenné-e ily körülmények
közt, ha egyszerűen lemondana Yelenczéről, mely
reá nézve az említett viszonyok közt inkább lehet
hátrány, mintsem előny?! A háborúban használtatni
szokott romboló eszközök folytonos tökélyedése kö
vetkeztében a híres várnégyszeg úgyis megszű
nik biztos határ lenni és ilyennek csak a „ter
mészetes“ határ tekinthető , tudnillik az Alpok,
melyek e külön esetben még azon előnynyel is ke
csegtetnek, hogy Olaszország felől nagyon meredek
és igy nehezen bevehetők, Ausztria felől pedig las
san emelkednek és könnyen megközelíthetők, arány
lag csekély erővel védhetők, úgy hogy Leó tanár
szavai szerint „Olaszország, miként hajdan volt úgy
mindörökké lesz nyitva Franczia-,Német,-és Ma
gyarország lakosai előtt“.............

volna téve, és e nagy birodalom aránylag szegény
„Binnenland“ lenne ; igaz. továbbáazis, miszerint Ve
lencze mellett meg nem állapodnának az olaszok, ha
nem Tyrolra már most is vetik szemüket, sőt Dal—
mália birtoka is folytonos veszélyben forogna, —
igaz végre az is, hogy arra nézve, a ki Olaszország
irányában aggressiv politikát akar követni, a Velenczei terület a legjobb hadműtéti, alap és igaz,
hogy ily aggressiv gondolatok még koránsem
tűntek el végképen bizonyos körökben.
Látnivaló, hogy Austriának sok és nagyon
fontos érdekei vannak Velencze birtoka körül és
igy jó lelkiismercttel senki nem tanácsolhatná neki:
mondjon le e birtokáról.
De midőn két ily nagy katonai állam , a mi
lyen Austria és Francziaország; ugyanazon birtok
körül oly lényegesen érdekelve van, mi következik
innen ? Véleményünk szerint az, hogy e kérdés
h a t a l o m k é r d é s e és hogy a n n a k b é k é s
u t o n i e l i n t é z é s e s e m m i k é p e n nem vár-

és kit senki sem vádolhat arról, miszerint irántunk
magyarok irányában részrehajló. „Velencze“ —
úgymond e n é m e t iró — „nagyobb részint ugv,
miként Slezvig, politikai tekintetben is átvonulási
terület (Passageland). Valamint £ bércze közt tor
nyosuló zivatarok lapályai felett vonulnak el és ott
ürülnek ki, ugv Velencze sorsát is azon felforgatá
sok, mikfelé a szomszéd nagy államok haladnak,
és nevezetesen Ausztria és Törökország sorsa
döntendi el. Ha Ausztria újra absolutislikus egvségi állammá lesz, akkor Velencze a legalkamasabb
alap Olaszország elleni lehetőleg aggressiv restauralionalls politika számára. A mint pedig alkotmá
nyos egység! állammá, szövetségi állammá vagy
államszövetséggé alakuland Ausztria, a mi nt s ú ly 
pont j á t B é c s b e v a g y Pest re, h e l y e z i ,
a mint Déli-Olaszország lecsöndesül, a szerint fog
a velenczei kérdés fölvettetni és megoldatni“.

*) A 7-dik számban közlött sárosi vár alá hibásan
csúszott e képünk czime és magyarázata.

*) „Deutsche Jahrbücher für Politik und Litera
tur“ 18G1. I. 284. lap.
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vagy iralta. — Nem akarunk hátramaradni a „quartier latin“ republicanus ifjaitól — ők fütyültek az
,.Odeon"-ban, mi fütyülünk a ,,Variétésban“-ban.
— Uraim — mondá a röhögő philosoph —
meggondolták, mi lesz a fütyülés vége ?
Ugyan mi ? — Ami volt az „Odeon“-ban. —
Hogy is ne, csak ne gondolja ön, miszerint egy
Pozzo di Borgot egy Graumont-Caderousset me
részeljen megcsípni a rendőrszolga s a commissariushoz hurczolni? — Hát miért ne? Francziaországban — folytató a philosoph — m i n d e n
o s z t á l y e g y e n l ő , ha a deák lármázik, ép úgy
beviszik, mint a herczeget. A Jokey-club-ban, a
Faubourg St. Germain salonjaiban tehetnek a mit
tetszik, - de háboritni a többi osztályokat lárma és
füty által politikai demonstratioból, nincs joguk s ha
teszik, ép úgy fognak bánni önökkel, mint a deákok
kal bántak — még r o s z a b u 1 — mert önök
jól vannak öltözködve s a democraticus rendőr
szolga inkább haragszik önökre mint a deákokra.
— Azt nem merik tenni — kiálták a fiatalok
—mi nagy urak vagyunk. — Saját fészkökben,
igen, de nem az utczán és nem a színházban. —
Majd meglátjuk. — Úgy lön, mint a philosoph meg
jósoló. Az egész fényes csoportot bevitték s mivel
nem akartak önként menni, e r ő s z a k k a l . A
democráticus rendőnszolgák összetépték a finom
ruhákat, az ingeket széthasították — a szegény
ifjakat földre dobták, kezeiket megkötözték — egy
szóval úgy bántak velők, mint erőszakoskodó és
a törvénynek ellentálló csendháborítókkal szoktak
bánni. — S e bánásmódot tulvitték demoeraticus
magán szenvedélyből. — A törvényszék az ifjakat
pénzbírságra Ítélte a csendháborilás vétségéért,
A Porté - St. Martinben nemsokára V. Sejour
ily czimü darabját adják: Az 18.14—rJiki ö n k é n 
t e s e k . — E színműben a nép van dicsőítve s a
legitimisták akkori hazafiallansága feltüntetve. —
E darabot a császár titkára Mocquard sugalta író
jának. — A legitimisták újból nagyszerű demonstralióra készülnek ez alkalomra — itt azonban a
philosoph azt jósolhatná nekik, hogy minden rend
őrszolga nélkül! ez úttal verve járnak. Mert ha a
„nép velünk, ki ellenünk?“ — Még a japani kö
vetekről kell szótanom. Egész Paris szalad utánuk
s bámulja őket, míg ők semmin sem bámulnak. —
A napokban nagyszerű ebédet adtak a diplomatikai
testületnek,melyet rizskásával s n y e r s b a l l a l ven
dégeltek meg. Igen csodálatosnak tűnt fel egészen
újszerű zsebkendőjük, mely nem más, mint nehány
rőf papír összehajtva. — A t i s z t a papír az
egyik zsebben vau. a ha szín á l t papír pedig
lelkiismeretesen, az illető által, a másik zsebbe őt
tétetik. Midőn a követ jurákat megkérdezték, mi
tetszik nekik legjobban, h a l l g a t t a k . — Midőn
pedig azt kérdezték tőlük, mit tartanak legnevetsé
gesebbnek, akkor a c z i I i n d e r r e mutattak.
Barbártól nem rósz.
BOLNAI.

földulatott. E szerencsétlenség után az öreg Kolozsvárra
ment. Itt nélkülözni kellett azon sok vegytani gépeket, a
mikben előbb bővölködött vala, s mégis] a jó öreg foly
tatta buvárlatait, mígnem azt a halál megszakította.
Halála előtt, nem sok idővel láttam az öregnek némi
fényképészeti munkáját, a mi már nem Daguerre-féle
mód szerint volt készítve rézlemezre, hanem papírra. Ezen
újabb javitását a Daguerre-féle módnak nálunk még hír
ből sem ismérték. A jó öreg tehát ebben megelőzte azon
átutazó fényképészeket, kik ezen újabb felfedezéssel
nagy lármát költve utaztak keresztül hazánkon. Tény,
hogy az öreg Zeyk nem efféle átutazóktól tanulta el a
papírra való fényképezést. És ezt tudnunk íjól esik, mert
nagy különbség van a közt: eltanulni valamely művé
szetet másoktól, vagy azt saját erején, öntanulmányozás
s hosszas buváriatok utján tenni sajátjává, körülbelül
annyit, mint lenni, vagy önmagát teremteni.
Egy rokonom B. K., N. Enyeden laktában az
öreg Zeyk Miklóssal sokszor volt szerencsés lehetni, s a
Daguerre-féle kezelésben együtt tevék kísérleteiket. E
forrásból én sok szépet hallék az említett derék úrról,
de annyi adattal még sem birok, hogy az öreg tehetségeit
s e szakbeli érdemeit méltathassam. Ez azok kötelessége,
kik őt közelebbről ismerték, — s hogy mindeddig hall
gattak róla, okát nem képzelem, de hiszem, hogy a mit
elmulasztottak, helyrehozandják. Az öreg urnák még
N. Enyeden egyik tanítványa, ki őt később a n. enyedi
szerencsétlenség után Kolozsvárra kisérte M. H., jelen
ben művészi pályáját a királyhágóntúli fővárosban foly
tatja derék mestere B. M. körében. Ezen hazánkfia az
öreg iránti hálás emlékezetül kiadta tisztes arczképét,
mit én is láttam s le is vettem gyűjteményem számára.
Mondhatom, jól talált arczkép — az öregnek egy Da
guerre-féle módon készült képéről van véve. *)
Továbbá jeles műkedvelők valának s jelenben is
azok M. B. E. és B. A. K. De minthogy minden tu
dományban és művészetben csak úgy haladhatni elő, ha
ahoz lviven ragaszkodunk, ha figyelmünk, erőnk és időnk
egyedül és egészen a választott pályának van szentelve :
természetes, hogy a fényképészet terén is nagyobbszerii
haladást csak egész erőodaforditással tehetni. Hivatali
vagy gazdasági rendes foglalkozás mellett nagyon nehéz
azt eszközölni, hogy egyik vagy másik rövidséget ne
szenvedjen. Azonban ezáltal nem akarom ezt állítani,
hogy ne lennének műkedvelők, a kik valódi hivatás mel
lett ne volnának képesek akármelyik művészetben ki
tűnni, mert errenézve elég bizonyság avagy csak a két
említettem férfi is. Ezen urak buvárlatai eredményét
a fényképészetben volt szerencsém több ízben látni, s
mindannyiszor, mikor az általok kivívott sikerre a leg
nagyobb méltánylattal emlékeztem, egyszersmind az is
felvillana elmémben : mily szép volna tőlük mint a mű
vészet igazi kedvelői- és kedveltjeitől, ha e nemes mu
latságukat az által is hasznossá tennék,hogy azon vidé
ket, a hol laknak, történeti nevezetességeivel együtt fény
képeznék s egy teljes példányt Muzeurnáinknak bekiildenének. Különösen egyik említett hazánkfia Erdélynek
egyik legnevezetesebb vidékét lakja — a történetekben
s gyönyörű fekvésére annyira hires Hátszeg vidékét. Mily
sok s nagyszerű tárgyai lehetnének itt műszeretetének !
Hunyadvára, Dézs, a Csetatye Boli, Vaskapu stb. stb.
Hogy csaknem 15 év múlva honosodhatott meg
hazánkban'némileg a Daguerre találmánya azon nem
lehet csodálkoznunk, ha elgondoljuk mennyire el valánk szi
getelve a külföldtől, ehez vévemégaztis, hogy azakkorban
külföldön levő fényképészek mily roppant titkot csináltak
tudományukból! 1852-ig az idegen fényképész-utazók
egymást váltak fel, a kiknek hátrahagyott munkáik mű
vészeti értékét ismerjük. Egyébiránt akkor még minden
felé gyengék voltak e művek, a kort meg nem előzhették.
Hogy e vándor művészek nemhogy emelték volna, hanem
rontották a fényképészet becsét azáltal, hogy műveik
legnagyobb része elenyészett, az igaz; de bibájok csak az,
hogy akkor még nem tudták az okot, miáltal enyésznek
el, es miáltal maradnak meg a képek. Innen van meg ma
is sokakban azon balvélemény, hogy minden fényképé
szeti mű rövid időn és szükségképen elenyészik. Erről e
czikk során hátrább bővebben lesz emlékezés.
(Történeti és eszmetöredék.)
Az olvasó szives bocsánata reményében magamat
vagyok kénytelen például felhozni, ki az iménti év és
1848. előtt még annyira ismeretien volt hazánkban
nevezett ieriiak után e pályán kis hazánkban csaknem
e találmány, hogy mint nagy újdonságot szemléltük az itt
egyedül működtem, még pedig azon szilárd eltökéléssel,
átutazott fényképészek mükirakatát. Sokan szinte mesések
hogy minden mellékes kenyér-keresési foglalkozással
nek találták az azon képek előállítása módjáról hallott
felhagyván, egyedül e pályának áldozom minden erőmet,
nézeteket s szerzett fogalmakat. Akkor még az úgyneve időmet és kedvemet, hogy rajta valamicske haladást
egykor fölmutathassak.
zett Daguerre-féle móddal álliták elő azon csodaszerei ké
peket, a mikről azt szokták volt mondani: H a l l a t l a n
E pályára lépésem alkalmával a fényképészet
t a l á l m á n y ! B e n é z az e m b e r e g y t ü k ö r b e
hazánkban második álláspontjába lépett. Thalbot keze
s ö r ö k r e o t t ma r a d a képe.
lésmódjának hosszas tanulmányozása megtanított engem
Daguerre 1839-ben terjesztette Párizsban a franannak sok hiányaira. Elgondolhatni, hogy ott, hol ezen
czia Academia elé zsenge találmányát. Méltán bámul művészethez szükséges alaptudományok hiányzanak s
hatni, hogy az oly rövid időn ily nagy előhaladást tett.
maga a művészet is alig-alig volt ismerve, mily nehéz
Ezen találmány azóta száz-ezereknek ada szellemi és
lehetett az elolialadás ! l)e hiszen gyakran megtörténik,
anyagi élvet: barátságokról szólt, szent emlékeket őrzött hogy a mit gyermek s fiatal éveinkben elmulasztottunk,
meg, sok érdemet halhatlanitott, a földgömb különböző
midőn azokra később okvetlen szükségünk van, igye
pontjain élő emberiséget egymással érintkezésbe hozta,
kezet áltál, ha nem tökéletesen is, de nagy mértékben kipó 
szóval: örökítette azt, a mi örökkévalóságra van ren tolhatjuk. így voltam én is. Hamar átláttam, hogy alapos
delve. Ezért méltán megérdemelte ő és családja a franismeretek nélkül lebetlen előrehaladnom. Igyekeztem teczia kormánytól azon tiszteleti évdijt, mit szerencsés volt bát a fényképészetet alapjában, azaz a gépeket s azok
nyerni.
előállítása módját, a gépekhez kivántató vegytani szere
Minthogy nem szándékom átalános történetét ket, azok alkatrészeit, vegy-aránysulyait stb. megismerni.
megírni e találmánynak : ezúttal szorítkozom annak csak
Természetes, hogy ezek mind nehezen mentek, annál is
közelebbi múltjára, érintem jelenét, s egy jós pillantást
inkább, mert efféle magyar könyveink nem valának, s
vetek általam sejtett jövőjére, és pedig hazánkra vonat idegen nyelveket nem értettem. Elhatározásomnak az a
kozólag.
sikere lett, hogy a fényképészet elemeivel egyszerre a
1846
körül váltak ki legelsőbben urainkszükséges
közül
nyelveket is megtauulám. S csak ezek után kez
némelyek, kik a művészet ez ágához, mint műkedvelők dők biztosabban elöhaladni a Thalbot-féle kezelési mód
hajlamot mutattak, kik közűi ezúttal csak a derék idősb ban. Ezen újabb javítása a fényképészetnek sokban kti-

Sétáljunk kissé a Boulevard des Italiens kö
rül. — Lám ott jő N* gróf a Faubourg St. Germaineből. — A gróf ismert legitimista. — Jó reggelt
— rég nem láttam, nem ülünk Je a café de Foie
elébe? — Nem bánom — Hallotta a nagy újságot?
— Mit? — Lavalette nem megy vissza Rómába.
— Hogyan ? Hisz épen most beszéltem egy úrral,
ki azt állitá, hogy Thouvenel azt mondta, miszerint
Lavalette-t Rómába küldik, Goyont pedig visszahivják. — A jó ember, ki ezt mondta, bizonyára re
publicanus — mondá a gróf. — Igen. — Tudtam,
ezek az emberek mindig illusiókban élnek — bizo
nyos vagyok benne, hogy Lavalette n e m megy
vissza, és Goyon ott marad. — Ah! — nővérem
tegnap beszélt Goyonnéval — ki a császárnál volt.
— Igazán? — A császár igen kegyes volt iránta
— azt kérdezte, melyik templomba szokott járni
Párisban.—Azt is kérdezte hogy a szent atya emléke
zik-e néha keresztíiáról. — Még felajánlotta Goyonnénak pártfogását, ha valamelyik kis papot nagy
pappá akarja előmozdítani; ezenfelül kérte, mondaná
meg véleményét, melyik a legjobb böjti praedicator.
— Valóban a császár igen kegyes volt; kár hogy
Bonaparte különben charmant. ember. — De mind
ezekből nem tudhatni, mi történik Goyonnal ? —
Mit gondol ön? — mikor a császár ilyen kegyes.
— Jól van, jól, de mit mondott Goyonról ? — Azt
mondta, hogy v a l ó s z í n ű , miszerint a tábor
nok t a l á n Rómában maradhat, azonban ez egé
szen a körülményektől függ, melyeket senki sem
határozhat meg előre — ebből világos, hogy Goyon
Rómában marad, s igy Lavalette nem mehet viszsza. — Nézze csak gróf, ott jő azon republicanus
barátom, ki épen önnek ellenkezőjét mondja — te
gyen úgy, mintha mit sem tudna — már itt van. —
Nem ül hozzánk ? — Sietek, mert nagy újságot kell
barátaimmal közölnöm. — Ugyan mit, ha szabad
tudni? — Tegnap Goyonné a császárnál volt. —
Honnét tudja ? — Knmornája beszélte inasomnak,
miszerént a grófné egész délelőtt a tükör előtt
hajlongott s önmagához beszédet tartván, magái
„S i r e“-nek czimezte — azonban ez csak asszony!
tréfa, melyet már kijátszlunk; tegnap estve Napó
leon herczeg a császárnál volt. — Lavalette Ró
mába megy és Goyont visszahívják. — A herczeg
maga beszélte K* barátomnak. — Ugyan mit mon
dott? — A herczeg örömmel mondta, hogy a csá
szár iránta rendkívül kegyes volt. — Igazán? —
Rendkívül kegyes, először is azt kérdezte miként
szolgál Csártoricky herczeg egézsége ? — Garibaldi
nem szenved-e reumában ? váljon az a jő Ratazzi
nem rontja-e magát a sok munkában ? — Aztán
felajánlotta a herczegnek közbenjárását, ha valame
lyik emigránst alkalmazni óhajt — a közhivata
lokban. — Később felkérte a herczeget, szerezné
meg neki a h í r e s M o r d i n i életrajzát, — Va
lóban a császár igen kegyes volt, de hát mit mon
dott Lavalette-ről ? Azt mondta, hogy - Lavalette
h i h e t ő l e g visszamegy Rómába, kivéve, ha a
körülmények nem engedik.
N* gróf felugrott!. — Lám igazam volt. —
mondá.
Hogyan igaza? — nem hallja Ön, hogy Lavaletle visszamegy Rómába ? — De hogy megy !
hisz a császár azt mondta, h i h e t ő l e g . Tessék
emlékezni, hogy Goyonnénak pedig azt mondta,hogy
c s a k v a l ó s z i n ü , miszerint Goyon ott marad.
V a l ó s z í n ű több, mint h i h e t ő 1e g .— Ellen
kezőleg — vága közbe a republicanus, — sze
rintem h i h e t ő l e g sokkal több, mint v a l ó 
színű.
Én állok — kiáltó N * gróf — a mellett, a
mit mondtam — t. i. Goyon marad.
Én esküdni mernék, hogy Lavalette vissza
megy. — A két ur elment. — A harmadik tovább
hörpölgette kávéját s csendesen röhögött, magában
ezt mormogván : „boldogok a hívők mert. övék a
mennyeknek országa.“ — Csoport fiatal ember jött.
— Mindnyájan a „Jokev-club“ tagjai és legitimis
ták. — E ,,club“-nak rendes tagja lenni nem cse
kélység. — Ehhez az alapszabályok szerint sok
más kelléken kívül első kellék 50,000 frank évi
jövedelem. — Ma fütyülünk, kiálták a fiatalok. — Zeyk Miklóst hozom emlékezetbe, ki a művészet e nemé
A Cotillon-t adják, hírlik, hogy Morny gróf irta, ben foglalatos életét N. Enyeden tölté, mígnem az 1848-ban

A fényképészet múltja, jelene
és jövője hazánkban.

*) Szép példája a tanítvány! hűség- és kegyeletnek. K.

133
lönbüzött a Daguerre-fclétől. Ez utóbbi szerint egyszeri
ülés után csak egy kép kcsziilhete, (positiv) mig Thalbot
modorában tetszés szerinti mennyiségit képeket lehete
előállitani, még pedig nem rézlemezre, a mint az a Daguerre-féle móddal történt, hanem egyenesen papírra. S
hogy ez mint történt, azok részére, kik ezzel talán még
ismeretlenek, röviden érintem.
Thalbot kezelésmódja szerint is egyszerre csak
egy kép készül, de ez nem positiv, hanem negatív ; mint
hogy pedig ez papiros, annyira átlátszóvá tehetni, hogy
arról, ahoz készített érzékeny papírra, tetszés szerinti
mennyiségben lehet positiv képeket készitni.
A fönnérintett kezelés, főleg arczképekhez, nem
volt kielégítő, mert a szerint az arezon levő világosabb
árnyrészek a papiros kisebb-nagyobb rostjain keresztül
mindig durván nyomultak. Ezen pedig másképen segiteni
nem lehetett, mint úgy, ha a papiros helyett oly tárgy
fedeztetik fel, mire képeztetliessenek a fényképek. E te
kintetben a derék franezia Nipcenek jutott a feltalálás
szerencséje, a ki e végre papir helyett üveget kezdett
használni. Ezen egyszerű találmány által Nipce nagy lö
kést adott a fényképészetnek, noha ennek is megvoltak
nehézségei, különösen arczképeknél, mert az Albumin,
mivel üveglemezeit behúzta, sokkal érzéketlenebb volt,
hogy sem azokon élő alakot lehetett, volna rövid időn
kiállitni.
A mint Nipce javítása tanulmányozásához 1853.
elején hozzá fogtam, több havi kísérletek után át kelle
látnom, hogy csak későn és Segédeszközök hiányában
kevés eredményt mutathatok fel. E közben szerencsém
volt megismerkedni a derék néhai gr. Kornizs Zsigmomldal, ki szintiig)’ tanulmányozta a fényképészetet. A gróf
engem is meg-meglátogatott, figyelemmel kisérte lépteim
s a mi előlialadást tettem, s azon határozatra jött, hogy
vele szorosabb összeköttetésbe lépjek, hogy együtt tanul
junk s használjunk fel minden alkalmat arra, hogy e
szép találmányt hazánkban oda műveljük, hol az akkor
külföldön állott. Igyekezetünk csakhamar kívánt gyümöl
csöt termett, mert a Nipce-fólo találmányt Legraitól ja
vítva elsajátítottuk.
Gróf K. Zs. az akkori műkedvelők közt Erdélyben,
mondhatni, első helyen állott. Gyökeres ismerete több tu
dományokban, feltétlen áldozatkészség az, a mi őt legki
vált kitüntette; ebez járult még- azon kitartó türelem,
mondhatni, szenvedély, a mi kevesekben van meg e pá
lyán, a mi nélkül pedig boldogulni egyátalában nem lő
het. Ennek tulajdonítható, hogy egv rövid év alatt elszi
getelt helyzetünkhöz képest is nem csekély haladást is
mertek föl azok, kik minket figyelemmel kísértek. Nipce
nem egészen tökéletes találmányát gyakorlativá tevők és
Mayalnak a fényképek nagyítása körüli javítását illető
leg is tudtunk némi kísérleteket- felmutatni.
Azonban a derék gróf K. Zs. hirtelen megírnia, s
ez engem mélyen elkeserített, nem csak azon okból, mert
benne egy főrangúnak előttem oly drága társaságát és rokonszenvét vesztém el, hanem pályám jövőjét is féltenem
kellett e bal eset által. Mert példákban láttam, hogy’ a
midőn bármely tudományban vagy művészetben a szüksé
ges anyagi kellékeket előhalndhatásához nem bírja az
ember, csak kínlódik nemes' hajlamaival, vágyik tovább,
magosabbra s fáj a helytállás, az előre-[ucm- törlietés,
gyötri az, hogy nem testesítheti meg azon eszméket, mik
tanulmányai közben agyában szftlemlcttek. Bármily szo
morú, de azért mégis szent igazság, hogy a vagyoni állás
az, a mi határoz különösen oly művészeti ágakban, me
lyekben a legkisebb gépnek, segédeszköznek megszer
zése is tetemes öszveget igényel. Sok jeles tehetségnek
tört meg már a mi hazánkban akarat- és tettereje e sze
rencsétlen köszirten: álmaikkal, reményeikkel együtt el
haltak ők is, mielőtt valódi talentunijokat bebizonyíthat
ták, mielőtt pártolásban részesittettek volna. Ilyen s ha
sonló komor gondolatok közt szinte isteni intésként ka
pók ez időben meghívást a lelkes gróf Mikó Imre ö nagy
méltóságától, ki szintúgy hajlamot érzett e művészet
iránt, s a ki megtudva az én alioz való szenvedélyes ra
gaszkodásomat, felkére, hogy a fényképészetben némi
utasításokat adjak, s egyúttal alkalmat szerze, hogy ta
nítva, magamat is tökéletesítsem.
1854—55-ig voltam szerencsés e nemes lelkű fér*fiúval együtt működhetni, s őszintén elmondhatom, liogy
jövőmet sok tekintetben e megtisztelő egybeköttetésnek
köszönhetem. Tér nyílt számomra művészetem körében
korlátolatlanul búvárkodhatni, miután a nemes gróf ak
kori műterme bővölködött a fényképészethez szükséges
minden készletekben.
Az erdélyi mágnások egy részét együtt készítők
el. A negatív képeket később által adá nekem a gróf, s
az ezekről nyomult képekből A l b u m o k a t készítettem
előfizetés utján, s a bejött jövedelemnek egy részét a
szinbáz alaptőkéje nevelésére fordítottam.
Azonban a grófot magasb hazafiul tekintetek más
térre a*tudomány és tettek mezejére szóliták, én nem
követhetém, ismét magamra maradék, s csak áldom, ke
gyelettel s reményekkel telt kebellel nézem nemes életét,
mely immár eddigelé is mintegy’ terebélyes fa gyümölcscsel, úgy meg van rakva tettekkel! 0 nagy méltósagávali
szerencsés ismeretségem alatt pályám egy átmeneti idő
szakát éltem. A csüggedést többé nem ismertem, vissza
adott magamnak, s magamat művészetemnek. M o s t
h a l a d j e l ő r e s t ö l t s d be h i v a t á s o d a t ! &
gondolat töltötte be egész lényemet. Es én ezentúl egye-,
dűl, magam erőmön menélc tovább . . . .
1854-ben állitám elő az első nagyított képét egy
kis képről % életnagyságban. Tudtom szerint hazánk
ban többen tanulmányozták a nagyítási rendszert, de eddigelő műkedvelőink között legtöbb eredményt A. K. baro
tuda felmutatni. A mi engem illet, nekem évekig tartó kí
sérletek után végre 1857-ben sikerült egész életnagyság«
képet ugyancsak kis képről nagyítva kiállítatom jó, ecse
téről annyira ismert Vastag György festőnk keze ala.

18G0. saját tanulmányom s gyakorlati felfedezésem alap
ján sikerült felvonnom Kolozsvárt és környékét 50 oldal
ról 8 X 12" nagyságban és Stereogrammokban is. —
1861-ben kezdettem készitni látogatási-jegy-nagyságu ké
peket, mely évet, m i n t f é n y k é p é s z e t ü n k j e 
l e n é n e k k e z dő i d ő s z a k á t va gy ok bát or
m e g j e l ö l n i . E kis képek feltalálóját bajos megha
tározni. Hogy a francziák voltak, annyi bizonyos, és hogy
még 1856-ban Dísderitől lehete ez alakban készült ké
peket látni: az is tagadhatlan. Mily szép czél van elérve
a társadalomban e kis képek által! ügy szólván az egész
földön, minden művelt nemzetek közt kitűnt egyénisége
ket megismernünk segit e találmány. Ezelőtt szépirodal
mi lapokban, vagy legfeljebb aczélmetszetekben jelentek
meg, a kitünőbb egyének arczképei, a mikről mindig kér
désül tehetni fe l: vájjon találnak-e ? De ezen kis ké
pekről nem kételkedhetünk, mert azt a természet maga
állítja elő; igaz, hogy itt is eshetnek hibák, de nem a
hasonlatosságban. A mely fényképről az emberek azon
megjegyzést teszik : oh ez nem talál! holott a képen le
vő árnyéklatok átmenetei rendesek és nem kemények,
akkor a hibát nem a művészben, hanem abban kell ke
resni, kit a kép ábrázol. Vannak arezok, mik a társal
gás közt kedvesek, ellenben nem azok a fényképben. Ez az
arcznak jellemétől függ s gyakran a kedélyhangulat
dolga. Rendesen fényképezendő egyének a levételi műtét
alatt mintegy meglepetve érzik magukat, s ekkor vagy
igen ünnepélyes, vagy épen komor, vagy átalában ma
guk előtt is szinte ismeretlenül sajátszerünek tűnik fel
arezuk kifejezése. Mi tulajdonkép azon egyének nem
szokott természete, nem rendes arczkifejezése. Szabad
jon e körül néhány észrevétel tebetése végett, kitűzött
tárgyamtól kissé félretérnem.
Sokan kevés figyelmet forditnak arra, hogy mago
kat mily alakban vétessék le, s egészen a művész Ízlésére
bizzák. Ez nem czélszerü, mert a művész nem ismerheti
a leveendő egyéniség véralkatát, sajátságait, természetét.
A művésznek a beállításnál egyedüli feladata a kiilségekre vigyázni, azaz hogy’ fő, kezek, láb és derék úgy le
gyen, igazítva, hogy az aestbetikával ne ellenkezzenek. A
belsőt, a lélek és kedély kinyomatát, egészen a levendő
egyénnek kell idomitni derülten vagy komolyan, a mint
tetszése hozza. Nem hagyhatom itt megrovás nélkül azon
helytelen elfogultságot, mely szerint sokan épen nem
vétetik le magukat azért, mivel idősek, vagy arezuk ne
héz szenvedések jeleit mutatja. Minden kornak megvan
a maga kelletne, s csúf arcz a természetben nincs, kivált
ha a szellemivel együtt veszsztik figyelemre. Akár hány
szor látunk nem szép, s a lélek, a belső kincsek által
kellemesekké' tett arezot az életben ! S liogy miért ne
lehetne fényképben örökitni ily arezok ismert kellemét,
át nem látom.
Fennebl) adott szavamhoz képest lássuk azon so
kakban élő hallót értékét mintha akármi módon előállí
tott fénykép rövid időn elenyésznék. Bocsássanak meg
azok, kik e bitben élnek. Én ellenkezőleg vagyok meg
győződve.
(Vége következik.)
VERES FERENCZ,
fényképész.

Halévy.
(Az elhalt zeneköltő emlékezete.)

Ezen legközelebb elhunyt híres zeneszerző
ről a „Journal de Dedats“-ban d’Ortigne igen ér
dekes élet- s jellemrajzot közöl. — Martius 17-én,
esti 3 órakor hunyt el Nizzában — úgymond —
zenészetiink egyik legfényesebb csillaga, egy szint—
oly ügyes s tudós, mint termékeny zeneszerző, a
lyrai színpad mestere, egy tökéletes elméleti ze
nész, Halévy Ferencz, a zeneszerzés _ tanára a ze
nészét! conservatoriumnál, az Institut tagja, a szépművészetek akadémiájának örökös titkára, s a becsülét-legio közép keresztese.
Ezen hírre Páris mélyen megindult; s
az egész város az átalános gyászképe volt.. Mi
vel Halévy nem csupán kitűnő művész; mivelő
benne még valami egypb is volt, mint ama szeren
csés adomány, melyszerint a hangok állal képes
volt mély megindulást idézni elő, s szabályszerű
harmónia által az emberi szenvedélyek legnagyobb
s legédesebb hatásait rajzolni; mivel Halévy azon
kívül ama némileg encyclopaedicus képességgel is
birt, mely a különböző művészetek, ama különböző
kifejezési módok kulcsát képezi, miket Isten az em
ber szolgálatára helyzeti; azokat annak különböző
fölfogási s érzési módjaihoz alkalmazván; mivel
Halévy rendelt ama viszonyok megértése által, me
lyek az eszme minden alakjai közt léteznek s me
lyek azok közt, mint Cicero mondja — némi köte
léket s némi rokonságot képeznek — q u o d a m
c o g n a t i o n e — mindazok központjává lett, kik
értelmi életet élnek s az eszmék minden nemében
szellemi miveltséggel bírnak, — mivel Halévy — az
általa elfoglalt állásnál fogva — a társadalom min
den osztályával érintkezésben lévén, mindenki által
becsültetett, tiszteltelett s szerettetett; nem csak
ritka tehetségei s mindennemű képességei, hanem
szellemének kellemei, az általa mindenben tanúsí
tott ízlés s mérséklet, szivének jósága, jellemének

egyformasága s vidámsága, s nemes társalgásának
biztonsága s könnyedsége miatt.
Halévy Jakab Ferencz — Froinental — Illés
Párisban, 1799. máj. 27-én született, izraelita csa
ládból, s már jókor kora értelmességnek adá jelelt.
Még nem érte el tizedik életévét, midőn 1809. jan,
30-án a conservatoriumba, Carot scala- s éneklési
osztályába belépett. A következő évben Lambert
Károly volt zongoramestere. 1811-ben Bertentól
a harmóniában leczkéket vett; s erre öt évig az
ellenpontozást tanulmányozó Cherubini igazgatása
alatt, kinek kedvencz tanítványává lett.
Tíz évi folytonos s kitartó nezészeti tanulmá
nyok után Halévy a római nagy jutalomra pályázott;
H e r m i n i a czimű cantátéjának köszönhető’ a
laureatusi czimet. Azonban mégis nem indult el
tüstént Olaszországba, Párizsban maradt, hogy ze
nét készítsen a De p r o f o n d i s zsoltár héber
szövegéhez melynek a zsinogógákban, Révvy herczeg halála alkalmával kelle énekeltetnie; s hogy
megírja egy „A czigánynők" czimü nagy opera par
titúráját, mely sohasem adatott elő. Csak az 1820.
év folytában utazott Rómába ott megismerkedett a
híres Raini József apát, s a pápai zenekar igazga
tójával ; ugyanazzal ki néhány évvel később közzé
tevő a „Történelmi s bírálati emlékjegyzeteket,
Pertuigi da Palestrina éltéről s munkáiról.“ (Róma,
1828.) némely nagy mű, szerzőjének nevét halhatatlanitván élénk világot vetett a római iskolának
ezen fejedelmére, az egyházi hangnemek rendsze
rére alapított harmónia s ellenponLozási művészet
örök s tökéletes mintájára. Ezen tudós férfiú igaz
gatása alatt tanulmányozz Halévy ama nagy kor
szak remekműveit, szintúgy Palestrináéit, kit ő
„a valódi egyházi zene dicső fölfödözőjé"-nek ne
vez, s kiről mindig legmélyebb tisztelettel s leg
élénkebb bámulattal szólt; mint Nanini, s Allegri
Gergely, a Sixtus-féle kápolnabeli hires Mi s e 
re r e szerzőjének remek műveit; mely utóbbi a
szép művészetek akadémiája örökös titkárának szá
mára egyik legvonzóbb ismertetésének tárgyát szolgáltatá. Kétségtelen, hogy Halévy Raini apáttali be •
szélgetéseiből merité a vallásos styl iránti amaz
emelkedett érzéket, melynek nem egy bizonyítvá
nyát adá főbb műveiben, s hihetőleg ezen beszél
getéseknek köszönheté, hogy már jókor meg mene
kült az egyház énekei elleni amaz előítélettől, me
lyeket a fiatal zenészek nagy része igen gyakran
hoz magával iskolai tanulmányaiból.
Szabadjon itt — úgymond czikkiró, — egy
személyes emléket idéznem föl. Halévy a legutóbbi
években szives volt czikkirónak, a „Mattrisa“ ez. lap
számára egy Cloude Goudimal-ra vonatkozó munkát
Ígérni. Ezen, többizben teljes őszinteséggel ismé
telt ígéret ugyan sohasem hajtatott végre; azonban
ama különböző találkozások alkalmával, melyekben
a tervezeti munkáról volt szó, czikkirónak alkalma
volt Halévytól igen jelentékeny szavakat hallani az
úgynevezett „gregorián ének“ azon közönséges egy
szóval korának sajátszerü jelleme iránt, melyei mű
vészet tekintetében, óvakodni kell ugyan a modern
művészettel egyenlő sorba helyezni; a mely azon
ban a szentélyben, illedelmességénél, s a szertar, tások értelméveli öszhangzásánál fogva természe
tesen inkább helyén van, mint a keresztény intéz
mény szellemével s az ima czéljával sokkal kevésbbé öszhangzásban álló mésterkéltebb művészet
termékei. Egykor Halévy czikkiró előtt oly határo
zott kifejezésekkel nyilvánitá vélemérijél, liogy az
utóbbi ott tüstént följegyzé, s hogy azokat szószerint közölheté barátja, Ammoud abbéval; ki szinte
úgy mint ő pártolja a templombani liturgicus ének
föntartását. Halévynek ezen tanácskodása annál na
gyobb becscsel birt előttünk, mivel az magas zenészeti tekintélytől eredt, s mivel a „Zsidónő“ szer
zőjének vallási véleményei őt bárki másnál közö
nyösebbé tenni látszottak, a liturgia kérdései irá
nyában.
Ammoud abbé azután nem sokára eg y , a
„Mattrisa“ számára szánt czikkben, szót emelvén
két-három oly pap ellen, kik nem tétováztak nyíl
tan az egyszerű karének megszüntetését ajánlani,
Halévy szavait idéző érvül; — mi ellenfelének
kétségkívül igen váratlan volt. Ezen czikk csakha
mar más lapok által is közöli eteti, úgy hogy Halévy
szavai az egész vallásos világban körutat tettek, s
hogy azok legujabbau szóról szóra idéztettek egy
nagy körlevélben, melyet a toulousi érsek az egy
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házi ének tárgyában intézett az egyházmegyéjében
püspökökhöz.
1822. septemberben Rómából visszatérvén —
Halévyra nézve megkezdődött ama kellemetlenségek
s keserű kiábrándulások sora, melyeket a színházi
igazgatóságok a művészet választottjai számára tar
tanak fönn. A lyrai zeneszerzők mindnyájan, vagy
legalább nagy részük az Institut laureatusai. Már
vájjon ajánlatos e ezen czim ? Épen nem; sőt ellen

iekről álmodott; — számított az Ígéretek teljesí
tésére, azonban mindkét művének előadatása egyik
idényről a másikra halasztatott. Már tegyük föl,
hogy egy ily háromszor ismételt kísérlet után, Halevy-ban hiányzott volna a pályájának folytatására
szükséges erő, mi keletkezett volna ebből ? ő vala
mely kereskedő-házba állott volna be, vagy vala
mely ministeriumnál nyert volna szerény alkalma
zást ; kétségkívül tisztességesen áldogált s képes-

kezőleg hátrány , s majdnem súlyosbító körül
mény.
Az Institut laureatusához így szólnak: Mi
nagyon óhajtanók önnek műveit előadatni; de előbb
ismernünk kell önt. Ismertesse meg ön magát; —
nyerjen sikert; s akkor előadandjuk műveit. Az
Institut laureatusa természetesen azt válaszolja :
De miként kívánhatják önök, hogy megismertessem
magamat, ha megtagadják tőlem magam kitünteté
sének eszközeit? Ezen circulusvitiosus-ban forgott
Halévy több éven á t; mielőtt abból kimenekülhetett
volna. Hiában kapott egy, az Opera számára szánt
„Pygmalion“ czimü, s egy másik az Opera-Comique
számára szánt ,,A két pavilla" ez. költeményt; ő
mindkettőhöz zenét irt; kétségkívül szép diada—

ségének bizonyítványait adta volna. De a „Zsidónő“
a „Villám“ s a „Cyprusi királynő“ szerzője, s
a szép művészetek akadémiájának örökös titkára
sohasem létezett volna. íme ezek a rendszer ered
ményei.
Végre 1827-ben a Feydtau-szinház kapni
megnyíltak, hogy beboesássanak egy „A kézműves“
czimü egy fölvonásos kis operette-et; melynek na
gyon jelentéktelen liberettója nem igen lelkesithclé
a zeneszerzőt. Azonban az fit meg volt törve. Azon
első kísérletet egy második követé; 1828-ban
Halévy Riffaul közreműködésével egy „A király s
a hajós“ czimü alkalmi operát szerzett, X. Károly
névnapjára. Erre csakhamar a Théâtre Italien zenekisérő zongorásává neveztetvén ki, olt Malibran asz-

szonynyal találkozik össze, annak stíljét, játékát jS
hangját tanulmányozza, s számára Írja az ama szín
padon, 1829-ben előadott „Glari“ czimü 3 fölvonásos opera főszerepét. Ama nagy énekesnő elragadó
s rokonszenves tehetsége által tárnogattatva, fényes
sikert nyer, s az illetékes bírák nem tétováznak
tapasztalt mestert üdvözölni benne. Ugyanazon év
ben irta az Opera Comiqe számára az „Arignani
műkedvelő“ czimü szép opera-buffát; mely igen

E.meaő' álma.
sokszor került előadásra. 1830 kezdetén az operaszínháznál az ének-kar főnökévé lévén, egy „Manón
Lescaut“ czimü 3 fölvonásos balletet irt; melynek
egyik episodja az 1735-ben, a zenészed kir. aka
démiánál előadatott mythnlogiai balletet ábrázolá.
Az egy fölvonásos „Stella“ ezimü víg opera már
legközelebb előadandó volt, midőn a színház a vál
lalkozó bukása miatt bezáratott. Kevéssel a színház
újra megnyitása után. 1831-ben az egy felvonásos
„Zenei nyelv“ jelent meg ; s azt a következő évben,
a zenészed k. akadémiánál, a Circlc közrem űködé
sével irt „Kisértés" czimü ballet opera követé;
melyben szép kardalok s hatásos jelenetek tűnnek
fül. 1834-ben Martin énekes az Opera-Comiqueban visszatértével először lépvén föl, Halévy az ő
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számára s némileg alkalmi mű gyanánt, egy „La
tiéul' emlékei“ czimü kis operát irt.
Térjünk a „Ludovic“ czimü operára. Ezen
két fölvonásos opera szövegét Saint-Georges irta, s
Héroldnak kelle hozzá zenét készitnie. Ez utóbbi
meg is irta a nyitányt, s a négy első számot. Azon
ban „Zampa“ szerzője 1833. jan. 19-én meghal
ván, Halévy bízatott meg „Ludovic“ partitúrájának
bevégzésével; mely (Fétis szerint) '1834-ben nagy
sikerrel adatott elő. Másrészről azonban egy másik
jólértesült életiró, Danna-Bavon, egy Halévyról irt
czikkben, a N o u v e l l e B i o g r a p h i e g e n e r a 1e-ban, azt állítja, hogy az akkép Halévy által
folytatott s bevégzett „Ludovic“ czimü opera , ki
egy első folvoriásbeli hármas, s egy második fölvonásbcli négyes ' dalban nagy tehetséget fejtett ki,
1833. május 16-án Herokl halála után 4 hónappal
adatott először; s az tökéletesen igaz.
¡Yerif tudhatni bizonyosan, hogy melyik év
ben került szinre a „Sheriff“ czimü 3 fölvonásos,
opera, melyet sem Fétis, sem Danna-Bavon nem
említettek meg.
Térjünk át most a „Zsidónő“ czimü öt fölvonásos nagy s szépoperára; mely a zeneszerző pályáján a
legjelentékenyebb korszakotjelöliki.Mindenkinek bőn
emlékében élnek ; a zsidó husvét jelenetének patheticus lelkesülése, a hármas-dal erélyes s szenvedélyes
dallamai, azon bámulatos aria: „Raeheí,“ „midőn az
urnák oltalmazó kegye." De azt nem mindenki Ludja, s erről Deune-Baven értesít bennünket, hogy a
próba-előadás alkalmával, Nourrit Adolf kérelmére
hagyatott ki egy negyedik fölvonásbeli zár-kardal;
s az említett tenor-ária által helyettesittetett; mely
nek szövegét maga Nourrit készité.
A „Zsidónő" megjelenése után hat hónappal
az Opera Comiqueban a 3 fölvonásos „Villám“
czimü opera adatott; melyben számos szép helyek
vannak, s mely azt lanusitja, hogy a mester tehet
sége a legkönnyedebb formákhoz is hozzá tudott
illeszkedni. Most már Halévy a leghíresebb zene
szerzők sorába emelkedett, s a becsület-legio
rendjelével diszittetett föl.
A ,,Guido és Ginevra," vagy a „Florenczi
dögvész“ czimü 5 fölvonásos opera 1838, mart.
5-én adatott elő. Guido s Ginevra áriái, — melyek
a földalatti boltozatban énekeltetnek — s az „Éljen
a dög vész“ szavakkal kezdődő kardal nagy dicső
ségére váltak a zeneszerzőnek.
A következő 3 évben, névszerint 1839-ben
adatott elő a „Tizenhármak" 1 fölvonásos vig op'era, 1840-ben a „Posztó-kereskedő," 3 fölvonásos
nagy opera, s 1841-ben a „Guitterero“ 3 fölvoná
sos vig opera, s a „Cyprusi királynő,“ 5 fölvonásos
nagy opera, „VI. Károly,“ 5 fölvonásos nagy opera
1843. mart. 15-én adatott először. Később adatott
Halévytól az qpera-szinházban, 1844-ben a ,,Lazzaroni,“ két fölvonásos genre-opera, az Opera-Comique-ban, 1846-ban a „Királynő csatárai," há
rom fölvonásos opera, a zene-szerzőnek egyik leg
népszerűbb műve ; 1846-ban az „Andorrei völgy“
3 fölvonásos, 1849-ben a „Rózsa tündér" 3 föl
vonásos opera, s a „Pikk dáma" 3 fölvonásos vig
opera; „Tempesta,“ 3 fölvonásos opera 1851-ben
adatott elő a Theater-Italier.ban, azonban London
számára volt Írva; a hol még előbb volt előadva; a
„Bujdosó zsidó" czimü 5 fölvonásos nagy opera
1852. apr. 23-án adatott először, s több más szép
részek közt egy drámai s gyászos hatású lelkek
kardalát is foglalt magában; a „Nábób," 3 fölvo
násos vig opera 1853-bani a „Paguarta" 3 fölvo
násos opera a Theatre Lyriquc-ban 1855-b en ; a
Valentiné d’Aubigny“ 3 fölvonásos opera, az Opera-Comique számára, 1856-ban, s végre a „Bűvész
nő," 5 fölvonásos nagy opera 1858-ban.
Halévy — mint mondják — készen liagyá
hátra egy „Nóé" vagy a „Vízözön“ czimü 3 fölvo
násos utolsó opera partitúráját, melynek szövegét
St. Georges irta.
Ezen kitűnő zenész életrajzának kiegészítése
végett még hozzá kell tennünk, hogy Halévy már
17 éves korában (1816-ban) a conservatoriumnál a
scala-éneklés tanárává lévén. 1827-ben Daussoigne
utódává lett, mint a hatunonia s zene-kíséret., s ké
sőbb 1833-ban Fétis-é, mint a zeneszerzés tanara.
1836 júliusban Reichét helyettesítő a szép művé
szetek akadémiájánál; s 8 év múlva 1854 jul. 29én, ugyanazon akadémia őt örökös titkárrá válaszla
meg, Raoul-Rochette helyébe.

Tudva van, minő fölényt tanúsít olt Halévy
azon alkalmazásban, mely a különböző osztályok
működését átöleli. Mint világos s szabatos didacti—
cus iró, mint elmés s vonzó életiró, értekezéseiben,.
vagy egy választékos s tanult közönség előtt fölol
vasott jelentéseiben, szintúgy távol tudá magát
tartani a léha, mint a pedáns modortól. Midőn vala
mely tudományos kérdés kerüli tolla alá, azt elég
alaposan tudá megkísérteni arra nézve, hogy a ta
nultakat kielégíthesse, s elég könnyedén, hogy a
többiek kandiságának megfelelhessen.
„Az uj örökös titkár," — úgymond PrévostParadol — -„sajátszerü értelmi hajlékonyságával
tüstént hozzá tudott illeszkedni az akadémiai fölol
vasások modorához. — Ő tudja, miként keljen
azokat megkezdeni s bevégezni, s egy munkás
s békés életpálya előadásába némely kellemes ado
mákat csúsztatni b e ; vagy miként lehet ügyesen
bevegyitni egy viharos életpálya előadásába a remek
művek komoly megítélését; ő mindezt helyes ta
pintattal s ízléssel teszi, mintha sohasem tett volna
egyebet; semmitsem emelvén ki szerfölött, sohasem
tévedvén el, mindig tanulságos s érdekes modorban
írva. S az által tökéletesen bebizonyitá, hogy
Francziaországban fáradság nélkül lehetett fölfe
dezni egy nagy zenész mögé rejtezett örökös tit
kárt.“
Noha Halévy nem élt az ének nélküli zene,
a kamrai zene légkörében, mindemellett is igen el
mésen jellemző s értelmező a zene azon nemét,
Vascoro Györgyre vonatkozó jeles czikkében. Ifjú
korának ' első kísérletei közt vannak: egy négy
kézre, zongora számára irt sonata, s egy ugyanazon
hangszer számára irt rondo. Több romance-okon s
nocturnc-okon kívül, Halévy két cantatét is szer
zett : „A Nílus partjait,“ kardalokkal, s „A lelánczolt Promethcus“-t, Aeschylus után. Ez utóbbi
1849. mart. 18-án, a hangversenyek társulatának
ülésében adatott elő. A szöveget Halévy Leó, a zezeszerző testvére egy igen kitűnő iró készité. Ha
lévy elméleti munkái közöl különösen meg kell emlitnünk „zenészeti felolvasás! leczké-it; az előadás,
világosság s logicai, ezen remekművét.
Az akadémia összes osztályai, a művészek s
az irok sokáig gyászolandják Halévyt, mint a leg
szerencsésebb adományokkal felruházott s a legkülönnemübb képességek által kitűnő férfiút.
Talán nehéz véglegesen Ítéletet hozni valaki
nek értékéről, midőn annak hamvai még csak alig
hidegültek meg. Hányszor történik, hogy a szerzők
éltében viták tárgyául szolgált művei csak azok
halála után tűnnek fül, nyugott s tiszta világí
tásban! Halévy működése jelentékeny volt s gyak
ran föltűnő siker Talán óhajtandó lett volna, hogy
némely remekművek számára tartotta volna fönn a
színpadnak amaz ügyes ismeretét, a nagy szerű
nek amaz érzetét, ama benső s mély kifejezést, ama
finom s átható harmóniát, az alakok ama gazdagsá
gát, ama választékos s -gondos stilt, ama nemes s
buskomoly színezetet, melyek Halévy tehetségét jel
lemzik, s melyek számára mindig kitűnő rangot fog
nak biztositni a franczia iskolában.
TÓTH DÉNES.

Emesö álma.
(Ős magyar rege.)

A megváltó születése után 822 évvel az
Ural bérczei közt a legfélreesőbb völgyek egyiké
ben sziklába vésett lakban élt a már majdnem
százéves Zádor. Sokáig volt Hadúr főpapja. Ha
béke vala nemzete és szomszédjai közt, azon jog
gal, melvlyel rangjánál fogva bírt. tevékeny részt
vett a közügyek elintézésében s a bíráskodásban; s
ha megfujták a harczi kürtöt s hadjáratra készült a
nemzet, a madarak reptéből, s az áldozatul leölt ál
latok belsejéből jóslatot mondott az eltávozóknak, s
megáldván vezérüket, zászlóikat, fegyvereiket és
magokat is, mig a küzdés tartott, győzelemért ese
dezett Hadúrhoz, s ha diadalmasan visszatértek,
áldozatok- és hálaimák által ülte meg a nemzet
győzelmi ünnepét.
Bölcsesége, szigorú igazságszeretele, nemes
jelleme, könyörületes szive, jótékonysága, a közügy
iránti buzgalma s mindenki iránt nyájas bánásmódja
következtében már iljabb éveiben az egész nemzet

köztisztelete és szeretete tárgya volt, s minél odább
haladt a korban, annál inkább öregbedett iránta a
tisztelet és szeretet, s később, midőn lélekben és
testben egyaránt megtöretlenül s érdemekben
mindinkább gazdagon elérte élte 75-ik évét, hogy
úgy mondjam, valódi nemzeti cultussá vált a ke
gyeletteljes s hálás érzemény, melylyel iránta
egész nemzete, viseltetett.
A főpapi tisztet 75 éves koráig viselte.
Ekkor, habár mind lelki, mind testi ereje képessé,
tették volna is folytatására, mégis lemondott fényes
állásáról s azon völgybe vonult, hol, mint a hagyo
mány regélte, áhitatos imák s elmélkedések közt
töltő el élte végső öt évét, Hagor az első főpap,
kinek nevét az utókor ismerte.
De habár visszavonult is a világtól, Zádor
még sem szaki Iá meg, mint épen nevezett előde a
hagyomány szerint tévé, a közlekedést a világgal,
s azt, a ki bár mi ügyben, t. i. akár tanácsot kérve,
akár jóslatot hyllani kívánva hozzá jött, szívesen
fogadta, s szívesen is teljesité kívánatét.
Ez honszerte tudva lévén felőle, mindazok,
kik valamely fontos ügyben bölcs tanácsot, vagy
sorsukat érdcklöleg szent jóslatot vágytak hallani,
elzarándokoltak hozzá ; sőt a nemzet főbbjei is, ha
valamely fontosb ügy fölött tanácskoztak, neveze
tesen ha béke vagy háború forgott kérdésben, kö
veteket küldvén hozzá, kérték ki tanácsát s jósla
tát, s a szerént, a mit ő mondott, vagy jövendölt, hoz
ták mindig a végzést.
A völgy, hol a nemzet köztisztelete tárgya
lakott, leirhatlanul szép volt. Virányát kristály
tiszta patak hasitá ketté, melynek egyik partján
emelkedett a nagy kőlap, a szent hely, hol mielőtt
tanácsolt vagy jósolt Zádor, áldozni szokott Hadúr
nak s kérni őt, hogy mennyei sugallatára méltassa.
A kőlap fölött évszázados fák zöldeltek, me
lyek egyikén szokott nap keltétől nap lementéig
ülni egy nagy sas, mely éjjel elszáll; mint a nép
hitte, felrepült Hadúrhoz, kinek hatalmas trónja
mellett ült Turul, a főlény kedvencz madara, ki arra
volt kijelelve, hogy ha majd eljövend az idő, midőn
a magyar nemzetnek fel keJI kerekedni, hogy elfog
lalja Európában a szép országot, melyet Attila bírt.
lefog szálni az égből, s mint kalauz repül a honkeresö nemzet előtt mindaddig, mig birtokába hó
dítja Attila örökségét.
A sasról, mely naphosszaid a kőlap fölötti fák
egyikén ült, az volt a nép hite, hogy Turul párja, s
az égből, hol az éjét tölti, hozza le Hadúr sugalló
¡zeneiét Zádornak, hogy mindannyiszor, midőn oly
lény kozelget, ki az egész nemzetre nézve kért ta
nácsot valamely fontos ügyben, sajátszerü hangok
s szárnyai zajos csatlantásai által figyelmeztette
erre Hadúrt, kinek sziklalaka elébe / szokott volt
szálni minden ily esetben.
Ily jelt adott egy szép tavaszi estén is, mire
Zádor tudván, hogy figyelmeztetése nem marad
következés nélkül, kiült barlangja elébe, s a megszeliditett szarvast, mely kedvencze volt, baljával
simogatva, jobbjával pedig tápot hintve a sasnak,
nézett a völgy nyílása felé, honnan jönni kell az érke
zőnek.
Nem soká kellett várnia, mert szemei.csak
hamar két alakot vettek észre, az egyik nő, volt a
másik férfiú.
A legrajongóbb képzelő tehetségű költő sem
bírná méltán megénekelni s a legjelesebb festő sem
teljes hivséggel vásznára varázsolni l* á d o r felé
közelgő hölgy arcza szépségét s magas termete
igéző bájait.
Mintha Diánna, Vénus arczát, Júno méltó
ságát, s Psyche minden kellemét kölcsönvéve lépett
volna ismét a földre, olyan volt a hölgy, ki a tisz
telet s hódolat kifejezésével, de egyszersmind a
kielégítésért sovárgó kíváncsiság tolmácslatával több
mint földi szépségű arczán ért Zádorhoz, ki a mint
közeljött hozzá, megismerte, s nyájasan nyujlá felé
jobbját, melyre azonnal forró csókot nyomott a
szép hölgy.
A szarvas is felkelt fektéből, s oly tekintettel,
mintha reá is igézőleg hatott volna a hölgy szép
sége, nézett reá.
— A sokat ígérő bimbóból gyönyörűen ki
fejlett rózsa lettél kedves Emesőm, mondá nyájas
s szive szeretetét, tolmácsoló hangon Zádor, azon
év alatt, mely lefolyt, azóta hogy itt voltál hős
atyádtól jóslatot kérni, arra nézve, ha boldog le-
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szesz-e azzal kit szived ’sugallata 'szerént vá
lasztál.
Én teljes boldogságot jósoltam, s nemde ked
vesem, szavaim nem voltak ámitók, — te a bol
dogság egész összegét élvezed férjed karjai közt.
— Oh ! igen tisztes atyám! felelt Önöd le
ánya, mint hitves teljesen boldog vagyok férjem
forró s hííszerelete által, de egy hiányzik még bol
dogságomhoz, Hadúr mindeddig áldott meg anyai
örömmel s eljöttem hozzád, hogy megkérdjelek, fo
gok-e egyhamar részesülhetni ezen boldogságban is?
Ez voltjöttöm egyik oka, de van még más is;
mert tisztes atyám néhány nap előtt oly különös
álmot láttam, melynek értelmét, semmikép sem tud
tam megfejteni, bármint törtem is folyvást rajta
fejemet.

nek már előbb adott intésére, egy fiúcska bement a
barlangba, s kihozta a fáklyát, melyet a ben égő
szent tűznél gyújtott meg, s hozott száraz galyakal,
s egy vékony pengéjű, ezüst nyelii kést is.
Emesö pedig a kosárból, melyet kísérője ho
zott utána, ki mindeddig tiszteletteljes távolságban
állt, kivette a koszorút s a két galambot.
Szegény párák! nem gyanították, hogy a
kegyes, ki naponta étette őkét, s kitől midőn csak
akarta, meg hagyták magokat fogni, halálra szánta
őket.
Zádor előlment, utána Emeső, a szarvas', s a
gyermek. A sas már előbb felült a fára, s sajátszerű hangjait s szárnycsattantásait hallatá midőn a
kőlaphoz értek.
— A saskeselyü, melyet álmomban láttam,
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ved azon hő óhajtására vonatkozik, melyről imént
szóltál!
Te rövid idő múlva fiat szülsz, ki minden te
kintetben méltó utódja leend fényes őseinek,-s nem
csak testi erejére, hanem szellemi tehetségére
nézve is magasan fclülmulandja hazája minden
fiait.
Mint ifjú s férfiú diadalról diadalra repül, s
mint ősz nemzete legbölcsebb fia lesz. Mindezért
kivívja a legszebb jutalmat, melyben á honfi része
sülhet, t. i. polgártársai tiszteletét és szeretetét.
Hadúr nagyszerű czélra jelelte ki őt, mert
ha eljön az idő, midőn egy akarattal elhatározza,
hogy innen kivándorol — felkeresi és meghódítja
a magas hegyek aljában s négy folyó partjain fekvő
szép országot, melyet fajunk maradandó hazáján
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— S mi volt a különös álom, melyei láttál ?
kérdé az ősz.
— Azt álmodtam, felelt Emesö, hogy villogó
szemű nagy sas keselyüszállt keblemre *) s amint
feje szivemre hanyatlott, keblemből két csillámló
patakocska eredt, mely csakhamar egyesülve, hir
telen nagy folyóvá változott s elsietett egy messze
vidék felé. Szemeim erre száz meg száz* mérföldnvi messzeségre láttak el, gyönyörű ország terült
előttem, magas hegyekkel, kies völgyekkel, nagy
folyókkal s dús termésű síksággal. A rohanó főivé
oda ért, s ott ismét megoszlott, de már nem csak
két, hanem négy ágra.
Zádor feszült figyelemmel hallgatta Emeső
szavait s a mint elvégzé, igy szólt:
— Mit hoztál áldozatul a szent tűzre? s
mily állatot a beljóslatra ?
A szent tűzre éjjel, a hold fényénél szedett
fehérvirágokból font koszorút, s a beljóslatra két
fehér galambot anyjuk első költését hoztam !
— Úgy hát kövess, monda erre az ősz, ki
*) Emeső ezen álmát több törtéuetiró feljegyző.

sokkal nagyobb volt, monda Emesö, miközben Zá
dor meggyujtá a száraz galvakat, melyeket a kőlapra
tett volt a gyermek.
Most átvette a galambokat az ősz s a hölgy
félre nézett, nem akarván látni, a galamboeskák
halálát.
Az aggastyán intett hogy a szent tűzbe,
dobja a koszorút, s mig az sustorogva égett össze
s a füst az ég felé szállt, Zádor felmetszé a galam
bokat s belsejüket kémlő szemekkel vizsgálta,
azután a tűzbe dobta.
E közben az ihletettség. mondhatni az átszellemülés kifejezése festekezett arczán. Ajkai
körül mosoly lebegett, szemeiben örömszikrák ragyogtak.
Emeső kérdőleg szegzé reája nagy kék 'sze-^
inéi tekintetéi, s szive reszketett az édes reménytől:
mert az ősz arczából, s szemeiből azt vélte kiol
vashatni, hogy igen jó, s megörvendeztető lesz a
jóslat, melyet hallani fog.
— Leányom! szolt most Zádor, az álom
melynek értelmét nem tudtat megfejteni — szi-

jelelt ki a mindenek fölött uralkodó lény, ötét vá
lasztja fejedelmi vezéréül a magyar nemzet s liivséget esküszik neki és utódainak.
Az. hogy kebledből két patak£'.ska fakadt s
e két patak csakhamar egyesült, azt jelenti leá
nyom, hogy kevéssel azután, midőn eliiiduland in
nen fiad vezérlete alatt a honkereső nemzet, útjá
ban egyesülni fog fajunk azon ágával *) mely már
kivándorolván innen, most tőlünk elválva él, s szin
tén óhajt eljuthatni Attila őszi örökébe, hol négy
folyó mossa az áldott földet, e négy folyót jelenií
az. hogy álmodban négyfelé láttad válni az előbb
egv folyót.
Igen leányom, a közös törzs két ága egyesül,
s egygyé olvadva nagygyá s hatalmassá lesz. s ha
elérkezik oda, hol hajdan Attila ólt s uralgott, nevét
előbb rettegve, de később majd tisztelve emlegeti
az egész világ.
Sok századokon nagy változásokon s nagy
veszélyeken megy keresztül, de azért egyben min*1 A kuuok, kik öseiukkel egyesültek később s
szinte hét vezér alatt követték őket.

tlig hű mai ad őseihez. A becsületesség lesz min
denkor fű jellemvonása, s a hősiség nemzedékről
nemzedékre átszálló dísze.
Szeretni, mindég hőn s mélyen fogja szeretni
a vérrel szerzendő, s sok fölötte sok drága vérrel
megvédendő gyönyörű hazáját.
Az ősz egészen kifáradt mig ezen szavakat
mondá, s a mint megszűnt beszélni, karjait, melyek
eddig az ég felé voltak emelve az előtte időközben
letérdelt hölgy fejére tette.
A szarvas Emeső mellé simult, a gyermek
szinte térdelt, a sas a fán szárnyait csattogtatta.
Szivárvány lön látható az égen, s egy óriási
sas ereszkedett alá a felhőkből, s Emeső fölött le
begett.
— Ah itt a sas mely álmomban keblemre
szált! kiáltott fel erre Ögyek szép neje, kinek arczán a boldogság ragyogó kifejezése ömlött el, mi
óta jóslatát hallá.
— E sas! mondá az ősz, az ezred éves Turul,
ki annak idejében ismét leszál Hadúr trónja mellől,
hogy égi kalauza legyen a fiad vezérlete alatt hon
keresésre induló nemzetnek.
Mig igy beszélt Zádor, Turul három körre
pülést tűn Emeső feje fölött, azután az ég felé emel
kedett.
Emeső csakugyan fiat szült, s a Zádor által oly
szépen megmagyarázott álom emlékére — Álom
nak nevezte. *)
REMELLAY GUSZTÁV.

A pápai kath. templom.
Yeszprémmegye áldott síkján a Bakonyon
túl a világhírű bort termő Solyó, hegyhez közel van
egy derék magyar város, mely csinos házakkal
övedzett föpiaczán, szabadon elkülönítve, a többi
épületektől nagyszerű templom áll méltóságteljes
nagyságban.
Fölösleges is tán mondanom, hogy e város
Pápa, és temploma az. melyet jelen képünkben van
szerencsénk bemutatni t. olvasóinknak, mint hazánk
nevezetesebb egyházainak egyikét, s legkevésbbé
sem nagyítjuk a dolgot. ha azt Magyarország
valódi műremekei közé soroljuk, nemcsak nagy
szerűségéért, de kiváltképen remek művészi kivite
léért.
Az előttünk fekvő gyönyörű kéttornyú temp
lomot gróf Eszterházy Károly, a geniális egri püs
pök és Pápa városának örökös ura épitteté.
A szent István vértanú nevét viselő pompás
kéttornyú kath egyház építése 1771-ben kezdetett
meg Fellner Jakab építész terve és vezetése alatt,
s 15: év múlva 1786-ban fejeztetett be egészen.
A templom belseje külsejével öszhangzú. Sok
volna itt előadni részletesen az oltárképek tárgyait,
s azok művészi kivitelét, a remek faragványokat'
s egyéb díszítményeket, azokat híven elősorolni
úgy is , csak gondosabb átvizsgálás, és tanulmá
nyozás után lehetne. Különösen megemlitendők még
a fal és mennyezet fresco-festeményei, melyek e
nemben a legjobbak közé tartoznak miket valaha
láttam. Dicséretére válnak festőjének M aulpr.etschnek. Az 1810—ik évi január 15—ki földrengés e
roppapt épületben semmi kárt sem okozott, csak
tornyainak tetejéről rázta le a kereszteket, de ezek
ismét helyeikre tétettek. 1845-ben egy ide tévedt
villámkő tett észrevehető rombolásokat a belső
márványozott falakon.
Z. G.

A magyar földhitelintézet
ügye a múltban és jelenben.
Közgazdászai tanulmány.
Örömmel lepett meg bizonyára minden hazafit a
„Pesti Napló“ f. évi april 9. számában közlött azon tu
dósítás, hogy a gazdasági egylet által kinevezett hármas
küldöttség a magyar földhitelintézet ügyében átnyújtva
folyamodványát Ö felségének, azon kegyelmes, most már
4-ed ízben ismételt választ nyerő, hogy Ő felsége óhajt
ván ez intézet létesülését. a még függőben levő pontok
kiegyenlítése végett a küldöttség a pénzügyminiszterrel
értekezzék a magyar kanczellár jelenlétében. A magyar
földhitelbank fölállítására legfelsöbbleg megadatván tehát
Ígéretben az engedély — ezen országos érdekű mezőgazdasági hitelintézet megalakulása s tettleges műkö
dése most már közel jövőben várható. Időszerűnek
*) Almos, az Álom névnek Almus diák elnevezés
ről] magyarra lett rósz visszafordítása,

tartjuk a magyar földhitelintézet megalapítása körül
tett országos törekvéseket történeti kapcsolatban öszszefoglalva feltüntetni, — s kideríteni, hogy ezen
eszme kifejtése nálunk egyenlépést tartott érdekeink
öntudatos szemmeltartásával s a mezőgazdasági ösztö
neinkkel, másrészt, hogy voltak egyes szakfőink, kik
vállvetett munkássággal működtek közre, hogy reánk
magyarokul nemcsak a hitel s földbirtoki önállóság, te
hát nemzetgazdasági, de politikai tekintetben is oly első
rendű életfontosságú közintézet megalakittatván, az oly
régóta súlyosoknak bizonyult pénzhiteli befolyások alól
emánczipáltassék a magyarországi közvagyouosság zömét
képviselő egyetemes földbirtoki osztály, a talaj — a
mezőgazdasági termőképesség.
Történeti visszapillantásunk merőben a magyar
fóldhitelintézeti ügy kül hátráltatás okozta lassú evolutiora szorítkozik s igy az e g y á 11 a 1 á n o s, ö s s z e l i a s o n l i t ó , e u r ó p a i s z e m p o n t o k a t czikküuk érdekében más alkalomra halászijuk, megjegyezve,
hogy e tekintetben is a magyar nyelven irt két jeles érte
kezletet ajánlhatunk olvasóink figyelmébe s ép azon két
férfiútól, kiknek neve össze van forradva a földhitel
bank felállítása tárgyában előfordult tevékenységi, iro
dalmi, publicistái mozzanatokkal; érteni Csengery Antal
tüzetes áttekintő dolgozatát a hitelintézetektől egyáltalánosan s jelesül a magyar hitelintézeti ügy 1848-ik előtti
vajúdási stádiumairól az ujabbkori ismeretek tárában; s
Lónyai Menyhértnek a Budapesti Szemle, ha nem csal
emlékezetem, 1800. füzetei valamelyikében megjelent ki
mentő essayét a II. Friedrich porosz király által Siléziában felállított s ennek utasítására Németországban el
terjedt nagyobb földbirtoki hitelegyletekre vonatkozólag.
Feleslegesnek tartom oly közgazdaságilag nem
zeti életeret, a földbirtoki közvagyouosság elengedlretleu
föltételét képező közintézet kezdetleges elemzését, hi
vatásának, működéskörének rendszeres leírását, — mely
nek rendeltetése ma már a gazdasági köztudalom körébe
vág. A földbirtok intensiv erejének, a beruházások, tő
kebefektetések, osztály esetében a szétaprózások elke
rülésének szempontjai, valamint a földbirtoki osztály
megmentése az eladósodástól, a földbirtok értékének, évi
nyerletének emelése olcsó kamatú pénz által eszközlött
jószágjavitások, gazdasági fölszerelések folytán — mind
ismeretes előnyei a földhitelintézeteknek.
Magyarországban 1848 előtt a birtokjogi viszo
nyok merőben lehetlenné tették a földbirtoki hitel gya
korlati alkalmazását hitelintézetek közvetítése folytán,
a tőkepénzek szabad forgalmát a nemzeti fővagyon, a
fold termőképességének emelésére. Nem csupán az ősiség minden középkori feudal nyűgeivel, nemcsak a ha
tározó helyeken mindig gátolt kereskedelmi összekötte
tés a vásárló külfölddel, s a belipar pangása voltak a
főnehézségek, — de hiányzottak létkellékei a földhi
telintézeteknek, melyek nélkül azok fönn. nem állhatnak.
Koscher, a híres statusgazda mondja,hogy földhitelintéze
teket csak oly országokban lehet a földbirtoki közvagyo
nosság éltető elemének tekinteni, hol a hiteltörvények
három sarkpontja, a birtokjog-átruházási nyilvánosság
— publicitás, — az ebből folyó jogezim s követelési el
sőbbség — prioritás, — s a törvényszerüleg egy tárgyra,
birtokdarabra nehezülő zálogjog — speciálitás — fönállanak (Roscher, Nationalökonomie 341. lap.) Hazánk
ban hiányzott a hitelrendszer alapja: a nyilvánkönyvi
s betáblázási rendszer, a mi nélkül a jószág cselekvőleges s szenvedőleges állapotát eruálni nem lehet, — s
nálunk annál kevésbbé lehetett, mert itt egész jószág
testek birtoklási s törvényeink hiányosságánál fogva egy
úttal jogezime egy ócska elsorvadt' okmány folytán há
romszázéves vagy több anciennitás érvével megdönthető
volt. A hitelintézetek létszerü kiváltságai összeütközésbe
jöttek volna az ősiségi s tiscalitási jogokkal. A tőkepén
zesek nem kockáztathatták volna tőkéiket oly viszo
nyok közt, midőn a hypotheea, adás vevés, kölcsönüzlet,
s magánhitel tekintetében megállapodásnélküliség, la
zaság, ingatagság mutatkoztak. S ha még e szemponto
kat is meghaladottakká tette volna a gyors törvényho
zás, még azután a kamattörvények, törlesztés utjáni
visszaüzetés egész rendszerét, osztályzatait kellett volna
életbeléptetni. Igen jól mondja Csengery Antal, említettük
jeles értekezésében, hogy ha a 48-ik előtti viszonyok
közt föláll is egy merőben aristokratiai érdekeket istá
poló hitelintézet, a valódi czél, a közbeujáráskodás a tő
kepénzesek s földbirtokosok közt nemhogy eléretett volna,
de sőt ellenkezőleg az ország ingatlan birtoka nrobilizáltatott volna külföldön, s a magyar hitel-egyesület nem lett
volna egyéb, mint külföldi intézet fiókja, idegen tözsérek
ügyvitele. A magyar demócrata párt szélső baltöredéke
e meggyőződésben volt szinte, mert midőn a reformpárt
a királyi előadások fölhívása folytán hatályosan sürgette
e tárgyban a törvényhozási kezdeményezést, az 1844-ki
országgyűlés javaslatot készített s föl is terjesztette azt.
Főpontjaiból idézünk nehányat. A magyar hitelintézet a
törvényhozás oltalma alatt áll, s Budán állittatik föl. A
hitelintézet földbirtokosoknak méltányos kamat mellett
évenkinti törlesztéssel összekötött kölcsönöket ad, s e
végett biztos jelzálogra, hypotheea, kiadott kötelezvé
nyek alapján kamatozó hitelleveleket bocsát ki. Jelzálo
gul csak per alatt nem álló, fölmért, adóssággal nem ter
helt birtok szolgálhat. Betáblázással terhelt birtokra köl
csön csak az elsőbbség átengedése esetében a hitelintézet
számára engedélyeztetik, ha pedig már obligóban lenne
a birtok, y 3 részben a terhelő adósságok az intézet köz
benjárásával beváltathatnak, 200,000 forintnál nágyobb,
500-nálkisebb pénzöszlet kölcsönül nem adatik.A hitelin
tézet a kölcsönadott tőkének '/, % beszámitolási dij fe
jében, l'/j % pedig a tartalékkészlet öregbitésére a tő
keleolvasás alkalmával visszatart. A kölcsönt senkitől
sem tagadhatja meg az intézet, ki a törvényszabta fölté
teleket teljesiti. Az intézet kiváltsági elsőséggel bir min
dennemű követelések fölött (ez elvben már hallgatólag

ki vau mondva a jogpcrekből származó igények Jiatálvtalansága a hitelintézettel szemben, s az ősiségi viszo
nyok eltörlése). A hitelintézeti adósok által fizetendő ille
tőségek '• a) a kölcsöntőke 5 száztólija ; b) törlesztési já
rulék fejében száztól 1 %. A fizetés fél évenkint előre
történik. A hitelintézet a kölcsönadandó igaz értékű
ezüstpénzt 100—500 s lOOOforiutos hitellevelek kibocsá
tása által szerzi meg. A hitellevél az elkészített törlesz
tési terv szerint 36 l/ a év alatt be fog váltatni. A beváltás
sorshúzás utján történik. Tartalékpénztár alapítására
200,000
forintot ad az ország. Ennek szaporítására a
kölcsöntőkéből 1 l/ 2 °/o vonatik le. Az igazgatóságot a ki
rály nevezi ki. A hitelintézet felett egy elnök s 8 rendes
tagból álló országos bizottság fog ellenőrködni. Az inté
zet az országnádor felügyelete alatt áll. A hitelintézetnek
1845. jul. 1-ső napján kell vala működését megkezdeni.
A nov. 2-tól leküldött válasz azonban oly módosí
tásokat kívánt,- melyekbe az ország rendei a czél szemelőtttartásával bele nem egyezhettek. A királyi válasz
mindenben korlátolni s a kormánybefolyástól teljesen
függővé akarja tenni ez intézetet, követelvén, hogy min
den tisztviselőt ő nevezzen ki, továbbá mindazon pontozatok megszüntetését kívánta, melyek az országos ellen
őrködést valósággá tehetnék. Az ország rendei azonban
föliratukban kijelentették: „mikép fölteijesztett törvényjavaslatukban azon végső pontig terjeszkedtek ki, melyen
túl jogaik s alkotmányos szabadságuk veszélyezése nél
kül nem mehetnek. Ez újabb föliratra következett az oi'szággyülés berekesztése csakhamar. Az országos mozga
lom holt betűvé lön kárhoztatva. A hitelintézeti terv ké
szítésében közreműködtek Ghiczy s Lónyay, Pázmándy
s Szentkirályi, hírlapok s röpiratokban Trefort értekezett
e tárgy körül kiváló alapossággal. Csengery Antal szinte
megbízatást nyert az európai általános hitelintézetek ak
kor^ stádiumának tanulmányozására, s a Pesti Hírlapban
már ekkor e tárgyban megjelent dolgozatai azon színvo
nalra emelik a kérdést, melyet európai nézpontnak ne
vez az összehasonlító nemzetgazdászat. Az eszme túlélte
a forradalmat, a hitelintézet felállítása iránti országos
vágyak mindinkább liallkatóbban jelentkeznek. A ma
gyarországi földbirtokos osztály adóalapja közvetlen éle
lem, jövedelem s vagyonforrásában támadtatva meg az
adórendszer által s vérig kinoztatva a csekély forgalmi
tőkék képviselőinek uzsoráskodásával, az elszegényedés
a földbirtoki pauperismus rémképeit látta maga előtt.
Az országos remények elnapolásával el lön ha
lasztva a földhitelintézet felállításának eszméje is. A for
radalom legyőzetését követő korszakban néhány évig hirlapirodalmilag sem jött szóba az ügy, s a földbirtok hitelszükségletei által mindinkáb igenyelt tökepénzeketöumegrontására uzsorás kezekből volt kénytelen elfogadni a nyo
mott magyar földbirtokos osztály. Csengery A. volt ismét,
ki ezen ügy iránti hő ragaszkodásának s alapos szaktudomá
nyának a publicistaitérenujabbbizonyitványátadta,hoszu
czikksorozatban figyelmeztetve az ország földbirtokosait,
hogy a változott viszonyok folytán nagy beruházási tőkéket
igénylő földbirtok csak akkor helyeztethetik hivatásának
s általánosgazdászati jelentőségének megfelelő helyzetbe,
ha a földbirtokosok összesített s kölcsönösségen alapuló
működése áll elő a földhitel emelésén s fejlesztésén, s
hogy különösen a magyarországi mezőgazdászat! viszo
nyok lendületet csak e tényező által nyerhetnek. Kimu
tatta egyúttal, hogy a fáradozásokat bárha nem is fogja
közvetlenül siker koronázni, e tárgyban eombinált s váll
vetett munkásságnak kell az elejtett fonalat felvenni, mi
szerint nemcsak anyagi, de magasabb rendű országos s
erkölcsi tekintetek is parancsolják, hogy a magyar föld
hitel emelése tekintetéből lépések tétessenek — mert a
magyar földbirtokos osztály magára hagyatva, idegen
társulatok vagy egyes pénznyerészkedők zsákniánya leend.
A figyelmeztetés, mely az akkor Török János szerkesz
tette Naplóban jelent meg, előljáróbeszéd volt az első
lépésekhez, melyek a császári körút alkalmával történ
tek. Ekkor ugyanis egy nyerészkedésre alapított földhi
telintézet] tervezet uyujtatott be 0 felségének. A terv nél
külözte ugyan a jelen európai hasonhitelintézmények föke111. " c'1t ’ de kezdeményezésül megjárta voltra. Azonban
a kraltok szava nenr hallgattatott meg . . . . nyomtalan
tűnt el az országos sircsendességbeu.
. .
jtey ismét pihent az országos magyar gazda
sági égj esulet megalakulásáig, illetőleg terjedt körtibb
muukassagauak megkezdéséig. Az ország gazdagsági erőzöme felett ébrén őrködő gazd. egylet czélja, t. i. „a
? - etZáVá
' 11d e ii á g a i n a k e l ő m o z ' H í r . r a M a g y a r or s z á g b a n k ö z r c h a tn i“
a földhitel nyomasztó állapotának megszüntetését is maf
•aó A ,to dhiteI üey° a gazdasági egyesület
f í ' r ’an al i0tt ölesében szóba hozatván, az
J tain-a szakosztály elébe utasittatott. Az ügy
teheterien a közgazdasági szakosztályban, a magyar
5 S í 1S 5 i K a^k0rÍ, állásának előadásával s az i^éer i S
javaslatával Lónyay Menyhért s Cseng ! L A fi1 .’ -az 0zen ügy körül oly érdemes kitűnő két
.................
- hatott meir. A m a---------J
„„.jMtuuagyaroU s elfoga ___ ___ C. jaiiuur
5-kén tartott köztilésben. Az igazgató-választmány a
közgyűlés elismerésének tolmácsolásául Lónyay Meny
hért s Csengery Antal uraknak köszönetét határzott
buzgó fáradozásukért, melylyel ez ügy minden mozzana
taiban eljártak. Az igazgató-választmány ezen memoran
dum ritka tárgyismerettel összeállított téuyeiből az ügy
halasztliatlajisága felöl meggyőződvén, megbízta az egye
sületi elnökséget, hogy annak alapján az akkori főkor
mányzó Albrecht cs.k. ő fenségéhez felterjesztést intézzen,
melyben fejezze ki azon kérelmét, „hogy a mezei gazda
ság érdekében életkérdéssé vált földbirtoki hitelintézet
létesithetését támogatni kegyeskedjék.“ E memorandum
föltárja előttünk a magyarországi földbirtoki hitel- s rae-
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zőgazdásxati viszonyok minden sérelmét. Összehasonlít
ván az 1848-ki előtti állapotot a forradalom után bekö
vetkezett változásokkal, sokkal előnyösebbnek mondja a
hitel tekintetében a 48-ki socialis s politikai újjászüle
tés előtti kort. Az úrbéres erővel folytatott gazdálkodás
semmi forgótőkét nemkivánt; a marha-,sertés-, juhtartás
jól jövedelmezett; a földmivelési termékek rendesen fe
dezték a gazda és cselédjei élelmi szükségét. Ide járult,
hogy az adó sem terhelte a földbirtok jövedelmét. Pénz
szükség esetében a magyar birtokos az országos egy
házi s iskolai alap,káptalanok, iskolák pénztáraiból nyer
hetett kölcsönt; a nyereséges iparüzletek, börzeszédel
gések nem absorbeálták a tőkéket. Az államadósság ke
vesebb lévén, kevesebb érczpénz vándorolt ki az iparpa
pirosok s államkötelezvények kamatainak fizetésére. Az
1848-at követő években azonban megváltozott a földbirtokos helyzete. Az olcsó termelés, forgó toké nélküli
gazdálkodás megszűnt. Az úrbéri erő elvontával számos
igavonó marha s gazdasági gépek lettek elkerítlhetlen
szükséggé. A mellé bejött az ndótökealapot megtámadó
adórendszer. Az államkölcsönök kötelezvényein 10% —
15 %• veszített a birtokos. 64 millió értékjegy hozatott
ki a forgalomból. A francziaországi s német terméket
lenség okozta egy-két évi nagyobb életárak, a még fenállott moratórium rövid lélekzetet engedtek venni a földbirtokosnak. Ezen helyzet s átmeneti nehézségek előre
látása volt indok a 48-ki magyar törvényhozás kebelében,
hogy törvényileg kimondassék egy az államdotatió áltai
segélt földhitelintézet szüksége, a megingatott földbirtoki
hitel helyreállítására. Felemlíti az emlékirat, hogy mig
az állam részéről a kereskedelmi hitel javára a bécsi ban
kon kivid hitel- s leszámítoló intézet jött létre, s inig an
nak minden kedvezmények megadattak: a földbirtoki
hitel számára tett intézkedésnek csak a bécsi bank liypotbecalis osztályának felállíttatását tarthatni. Ezen in
tézet legjobb szándék mellett sem felelhet meg a biroda
lom hitelszükségleteinek, s 12 négyszög mfnyi terület hi
teligényeinek. Az összes birtokosságnak nyújtandó hitel
maximuma 200 millió, midőn a birodalom productiv öszszeteriilete 100 millió cat. holdat tesz. De továbbá a hi
telintézetek főkellékeinek, az olcsó s czélszerit kezelés
nek előnyei csak a tartományi rendszer mellett várhatók.
„Egyetlen központi intézet, mondja az emlékirat, mely az
érdekeltek hozzászólásának kirekesztésével igen nagy tér
re terjeszti ki munkásságát, nem ismerhetvén a helyi u szonyokat nem alapíthat meg helyes becslési elveket, snein
tarthatván szemmel az egyesek vagyoni állásáttúlszigorral
kénytelen eljárni ott is, a hol arra nincs valóban szük
ség.“ Számokkal megmutatta az emlékirat, hogy a bécsi
bank kölcsöne drágaságánál fogva sem felelhet meg a
földbirtok hitelszükségleteinek. Tüzetesen mutatják lei
az emlékirat szerzői, hogy a hypotheealis bécsi bank nem
tölti be hivatását, számokkal igazolták állításaikat, s vé
gül legczélszerübbnek nyilatkoztatták ki, ha hazánk ki
tűnőid) férfiaisnagybirtokosai közül bizottmány alakulna,
mely az egyesületi szabályok szerint egy magyarországi
földbirtoki hitelintézet engedményezését Ö felségénél
szorgalmazná, közvetve pedig mindezen országos vágyak
a földhitel emelése körül egy emlékiratban lennének a
főkormányzónak elinondandók stb. stb.
Érintettük a gazd. egyesület helybenhagyó véle
ményét s végzését.
A magyar gazd. egyesület ösztönzésére s önérde
keik teljes tudatával 185!). év elején gr. Károlyi György
nél számos nagyobb földbirtokos jelent meg, tanácsko
zandó e tárgyban. Először is négytagú bizottmány lön ki
nevezve, gr. "Dessewfty Emil, gr. Barkóczy János, Lónyai
Menyhért s Csengery Antal urakból, kik a programul s
alapszabályi tervezet elkészítése után egy ugyancsak gr.
Károlyi Györgynél tartott még számosabb összejövetel al
kalmával a benyújtott tervezet megvitatása s elfogadása
mellett a felsőbb engedély kieszközlésével bízattak meg.
E bizottság 1860. mart. 12-én be is nyújtotta az
engedély iránti kérelmét Ó felségéhez, ki egy kibocsátvány értelme szerint „Magyarország részére egy földhi
telintézet alapítását legkegyelmesebben megengedni s el
rendelni“ méltóztatott, egyúttal a tervnek az igazságügyi
miniszter közbenjárásával leendő további tanácskozás alá
vételét elrendelvén.
Két évvel ezelőtt már meg volt adva az engedély s
az alapszabályok haladéktalan tárgyalása elrendelve..
Goluchovszky mindig húzta halasztotta az ügyet. Bekö
szöntött 1861. oct. 20. A változott kormányzati viszonyok
közt a ni. k. ud. kanczellária a hozzá ez ügyben tett
fölterjesztésekre támogatását Ígérte, az országbíró tanácskozmányok által megváltozott törvénykezési viszo
nyok azonban azon leiratra szolgáltattak alkalmat, hogy
az alapszabályoknak a törvénykezésre vonatkozó részei
dolgoztassanak át. A bizottmány e kívánatnak rögtön
megfelelt, maga mellé vevén Horváth Boldizsár urat is,
s a nm. m. kir. helytartó tanács közbejötté folytán ezen
módosítások a hétszemélyes királyi táblák tagjaiból ala
kított curiális bizottmányok által átnézettek s jóváha
gyattak.
A helytartótanács 1861. sept. 18-ról 54,590. sz.
alatt egy melegen pártoló felirat kapcsolatában végleges
megerősítés alá terjesztő föl az alapszabályokat.
A változott politikai viszonyok ismét késleltették
az ügyet Forgách kanczellár a pénzügyminiszterhez
küldötte vissza az alapszabályzati tervet, s az ügy ismét
elhalasztásnak nézett eléje ; midőn a gazd. egyesület ismét
a sürgető kérvényzéshez folyamodott s 1862. év mart. 18.
tartott közülésében elhatározta, hogy a rég elhatározott s
felségi Ígéret által biztositott intézet végengedményezese
végett kérvényt intézend a császár 0 felségéhez. A felirat
átnyiytásával gróf Barkóczy János, Lónyai Menyhért s
Dessewfty Emil bizátván meg, hazánk legjelesebb allamgazdái, kiknél a szakismeret gyakorlatisággal párosul,
s a mellett, hogy mint földbirtokosok is mind itthon, mind
Bécsien tekintéllyel bimak, nem hiányzik náluk sem a
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befolyás, sem az ildom, mely Széchenyi egyik jelszava
volt. A legújabb lépések megtételére alkalmat nyújtott az
amsterdamis brüsseli hitelintézetek abbeli kérelme, misze
rint adassák nekik engedély üzletüket Magyarországra kiteijeszteni. A küldöttség, mint a bevezetésben említők, ke
gyes fogadtatásban részesülvén, a császári Ígéret újra bizalomgerjesztőleg ujult meg, s azon válasznak is, hogy a még
függőben levő pontok kiegyenlítése végett a küldöttség
a kanczellár jelenlétében a pénzügyminiszterrel értekez
zék, elég tétetett. Az ügy tehát azon stádiumon áll, hol,
ha a végmegalakulásnál göcs nem köttetik a buzgó tö
rekvések végére, a legrövidebb idő alatt állani fogna azon
intézet, mely a kérvény szavai szerint „nem nyerészke
dési vágyból alakult s a kizárólagos szabadalom szárnyai
alatt nagy osztalékra vágyódik: de a földbirtokosok va
lódi érdekét egyesületi utón törekszik előmozdítani, men
ten minden részvényüzérkedéstől.“ Köményeink s vá
gyaink optimismusáért sok kiábrándulásnak voltunk mi
már magyarokul kitéve. Félő, nehogy idegen féltékenység
miatt újból most pjtessék el hazánk földbirtokának e
mentő kérdése. A bécsi bank ,1859. év elején még, mind
járt nehézségeket emelt az ügy ellen, neheztelve még
azért is hogy kissé lélegziink. Fölhozott e nehézségeit
Lónyaynk s Csengerynk a „Pesti Naplóban“ megjelent
czáfolata tönkrezúzta, reducálva azt az üzleti nyereségféltés s kizárólagossági vágyakodás elemeire.
Hátra lenne, hogy a magyar •földhitelintézet alap
rajzának kivonatát adjuk, mely barátságos szivesség
folytán kezeink közt van. A térből azonban kifogyván, a
jövő alkalommal, az európai hasonintézetekkel összevetve
adandjuk a most elmulasztott ismertetést, addig pedig
publicistái lelkiismeretes meggyőződésünk tiszta sugal
lata köszönetét szavazni készt a "magyar gazdasági egye
sületnek s különösen az oz ügy körül minden tekintet
ben, fáradhatlan munkásságban ép úgy, mint szakértel
miségben kiváló Lónyay Menyhért, gr. Dessewfty Emil
s Csengén- Antal hazánkfiainak, kiknek érdemei kellő
betetőzést nyerendnek ez ügy körülj ha az ádáz féltékeny
ség meg nem akadályozza az intézet fölállását. Kiérnélendüllek tartjuk, hogy gr. Dessewfty Emil és Lónyay
Menyhért urak azon buzgó hazánkfiai, kik a mellett,
hogy az ügynek a múlt pár év. alatt történt föllendülése
óta készséggel fáradoznak benne, kivált legújabb stádiu
mában mozgatói, úgy szólván lelke valának. Ők a tettek
mezején S z é c h e n y i modorában, s buzgalmával fáradozának — s vajon meglesz-e Széchenyi alkotásainak
koronája e művön: a siker ? Bizton reméljük.
A közel jövő meghozza a még most méhében rejlő
eredményt.
REVICZKY SZEVER.

jámbor álmaiból felóbreszletik ; alkalmasint váltó
alkusz volt, mert a börse oldaláról jött.
Elmentem innét a „Perron“ hosszában a ,,Palais—Royal“—ig- ; a kéj s gyöngyör ezen lakáról
mindenki halott már valamit. Találunk itt mindent,
még emberi nyomort is. csak — k ü l s z í n é t
nem; a szegénység meg van aranyozva, az éhség
tréfál, a bűn kaczag.
Így járkálhattam körülbelül két óráig, s min
denhol a legmozgóbb életre akadtam; nem mindig
ugrott, énekelt vagy nevetett ez élet, vánszorgott,
nyögött és sirt is, de é l t !
Ama négy fiatal katona, ki a rochelli össze
esküvésen veti részt, nemsokára h a l v a lesz ;
ma négy órakor lóg rajtok a Gréve-teren a halálitélet végre hajtatni ; ezt csak az utczán tudtam meg.
Négy óra volt már, cabriolet-be vetém ma
gamai, hogy a rettentő látvány színhelyét még jó
kor elérjem. Elrobogtam a ..Tuilleriák*—palotája
mellett, hol T e l i unokái állanak őrt, a „Louvre"
mellett, melynek ablakaiból nézte Xl-dik K á r o l y
Bertalan—éjjel népe legvilkolását a „Pont neuf"
mellett, hol a jószívű IV. Henrik emlékszobra épen
a kivégeztetések színhelye felé áll irányozva. Egész
a „Chatelef’-térig juthattam, tovább nem ; az őrök
elzárták az utat.
A Szajnán túli részről, a „Pont-au-change“
bidon keresztül, kellett az elitélteket vezetni, hogy
a Gréve-lérre érjenek, mely az innenső parton
fekszik.
A szomorú látvány megtekintésére legjobb
álláspontot nyújtott a közellevő nagy erkélylyel el
látott étterem ; ez épület azon helyen áll, hol va
laha a „le grand châtelet“ létezett ; ez vár volt.
melyet még Julius Caesar épített, s melynek alap
falai 1802-ben romboltattak le.
Felmentem a pompás étterembe, hol az em
berek meglehetős jó kedvvel mulattak; láttam szá
nakozó nőket sápadt arczczal és emelkedő kebellel,
de azért jóízűen ettek és ittak ! A költő, ki azt
éneklé „édes, biztos partról nézni a hajótörést“
— jól ismerte az emberi szivet !
Nem merte senki szavakban nyilvánítani ér
B ö rn e „ P á risi r a jz o k “ czimíí művéből.
zelmeit, csak a „fogdmegek“ mondották ki érzel
meiket,
melyekkel nem bírtak ; e férgek számára
Párisi feltárt könyvnek lehet nevezni: sé
tálgatni utczáin — o I v a s á s. E természethű, tanul ma kedvező idő volt, mert rothadás bölcsőjük. Éle
sebbre
hegyesiték
füleiket a szokottnál, hisz e te
ságos s gyönyörködtető rajzokkal telt könyvben
remben bor és szánalom még a leghallgatabb ajkat
minden nap néhány óráig lapozgatok.
is kinyithatná ! Hozzám is közeledett egy, hogy pulHét óra volt. midőn onnanhazulról elindul
tam ; az átellenemben lakó asztalos pontosan ez susomat megtapinlsa. Az ablakon kipillantva a so
időben játszik egy negyedóráig kajdácsaival, azután kaságra és fegyveres erőre Így szólt. : „11 leur
kezébe veszi újra a gyalul; szomszédom a német faut mille hommes pour quatre“ *). Én hallgattam.
„Ces jeunes hommes ont bien mérité un
báró épen haza érkezeit s mint a veréb, úgy re
pül ki tilbury—
jából. Könnyű lábú uracs! Az petit châtiment ils ont voulu renverser le gouver
nement, mais !“ * * ) ...........En hallgattam. „Páris
ólba vezetett ló alig érzi. hogy terhe könnyebbült.
dort“ ***) folytató a sentimentalis „fogdmeg."
A „Rué-Vivienne“-be értem ; itt van a nő
En hallgattam, de magamban gondolám ; Paris
világ paradicsoma, itt található mind az, mi szük
nem alszik, ébren van, nem ismer félelmet, meg
séges a rútság elleplezésére, a szépség elárulására,
fontol, habozik s engedi a dolgok menetét. Mert
minden oly fényes raktárakban, hogy egy királyné
ha ezen ezerkaru óriás alunnék, s álmában egyet
is habozna a választásnál. Egy piperebolt előtt fordulna, akkor ez akaratlan mozgásnál darabokra
gazdag hintó áll meg; a kényelemre szokott hölgy
töretnének ama szuronyok ott lenn, s négy anya
nek szerecscn nyitja ki a kocsiajtót. Megnéztem a nem siratná fiait.
czimert, egész himzőmintája a festett mezőknek,
Zajos moraj hallatszott most a Szajna túlsó
a legezifrább kormos és csőrállatoknak volt rajta oldaláról ; felugrottunk asztalainktól, s kisiettünk az
látható. Öl perczczel később bevetem tekintetemet erkélyre. A vonat közelebb jött. Az elitéltek pol
a hiúság kitárt templomába s láttam, mint fizetnek
gári öltözeiben, fedetlen fővel hátul ültek, kettenki egy kalapot, volt vagy ezer-vagy legalább öt
ketten egy szekérben ; mindenki mellett lelkész
százas frankjegy, melyből két arany adatott csak volt, de az ifjak nem figyeltek ezekre, hanem arvissza; a kalap szép is volt, oly szép, hogy férfi ezukat a nép felé fordítva, nyájasan ^öszöngettek
tolla le sem Írhatja! Nem láttam olyasmit még minden oldalra. Ók nyugodtak, sőt vidámak voltak.
soha........... de tán szívesen adta volna a nemes
A kivégzés előtti órában náluk volt a királyi procunő kalapját, aranyát, minden gazdagságát azon csi
rator > az igazság bevallása, vagy egy alkalmas ha
nos kis pofáért, mely mellettem állva, epedő te
zugság megmenti tán a reményteleneket, de ők hall
kinteteket vetett a kalap s bankjegyre egyaránt,
gattak s m e g h a l t a k . . . .
Tovább ballagtam; sűrű embercsoport vonla
Nem sokára hulláikkal tért vissza a kocsi.
magára figyelmemet. Keresztülvergődtem rajta s A fegyveres erő szétoszlott. Elismerő bámulattal
láttam, hogy vitázik egymással két rongyszedő. csodáltam én ez alkalommal azon czélszerü álláso
Nyomorult foglalkozásuk a k o l d u s é v a l határos.
kat, melyeket a katonák elfoglallak, hogy a népet
Az egyik tenyérnyi szélességű rongyot talált a sze féken tartsák ; borzadva tisztelém az emberi szel
métben, a másik mint egyidejű felfedező szinte
lem hatalmát, melvlye) hullámzó folyókat szelidit
igényt (ártott rá, s felemelvén botját, dühös arcz- vizépitkezések által, melylyel a kisebb erőnek a
kifejezéssel kiáltja: „Veux tu lácher cela ?" *)
a nagyobb fölött uralmai biztosit. Ekkor jutott előNem messze innét valaki állva oly ájtatosan ir va
lami! tárczájába, mintha Isten a tízparancsolatot
mondta volna tollába, mig egy harsogó „gare“ által
*) Ezer ember kell nekik négyhez.
**) „E fiatal emberek, megérdemlettek egy kis
büntetést, mert fel akarták dúlni a kormányt, de“. . . .
*) Itt hagyod?
***) „Párizs alszik.“
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szőr eszembe: a kormányok Istentől, rendezvék
— máskülönben hogy tarthatnák magukat sokan
fenn ?
Az ut szabad lett, a Gréve-tsre felé siettem
tehát; ott a vesztőpad szédszedésével voltak épén
elfoglalva. Egész vizcsöbrök öntettek el a vérrel
mocskolt színhelyen. Kérdeztem mikép balt meg
a négy ifjú? Szilárd léptekkel mentek fel a vörös
lépcsőkön „Vive la liberté!“ valának utolsó szavaik.
Az éj bekövetkezett: a tanácsház órája kivi—
lágittatott. A Gréve tér három oldalról van épüle
tekkel körülvéve negyedik —része nyílt saSzajnához
fordul. A „hotel de vilié“ s minden egyéb házak e
téren ószerü stylben vannak építve.
Sok esemény fölött lehet elmélkedni, mely e
téren történt. Az első kivégzés P o r e t t e Mar
git eretnek-nőn vitetett itt véghez. E szerencsétlen
ugyan a párkák minden kegye mellett sem élhetett
volna korunkig; de élhetne ama h a r m i n c z h é t
polg ár, ki 1787 évi augusztus 24-kén,midőn a nép
még nem volt ur a háznál, a fegyveres erő egy töl
tésétől elesett: és a forradalom áldozatai, melyek
itt lemészároltattak.
S mi nem történt mind e tanácsházban! Té
bolydának lehetne mondani! 1797. évi nov. 2 -d ikán azt határozták, hogy a czusrászoknak ezentúl
nyalánkságaikra ne szolgáltassák ki czukor. Ugyanez
év Pluviose 29-dikén mindazok gyanúsoknak nyil
vánitattak, kik az éttermekben csak a kenyér héját
eszik, a morzsalékot pedig ott hagyják. Néhány
héttel később a tanács egyik tagja vádat emel azok

ellen, kik a nyaktilón kivégzettek haját veszik meg,
különösen az öreg asszonyok ellen, kik parókát ké
szíttetnek belőle. Ugyanezen napon a rendőrség a
foglyok lajstromát küldi át a tanácsnak, melyek
száma 7090-re rúg; ez év Floreal 21-dikén meg
parancsolja a tanács, hogy jegyzőkönyvileg hála
mondassák ki azon hírért, miszerint már 1684 fo
goly esett a nyaktilónak áldozatul; öt nappal ké
sőbb elhatároztatott, hogy a franczia nemzet egy
legmagasabb lényt kegyeskedik elismerni.
1804-ben jó Páris városa Napóleon csá
szárnak e tanácsházban lakomát rendezett koronáztatása emlékéül. 1814-ben augusztus 29-kcn a
nevezett jó város XVIII. Lajosnak is rendezett
lakzit, visszatérését ünneplendő. — Dicséretre méltó
részrehajlatlanság!
De ilyen Páris. ilyen az ember, ilyen a
világ !
H. L.

Divattudósitás.
A tavasz megérkeztével — sietünk t. olvasónő
inknek nehány ez idényben divatban levő legújabb öl
tönydarabot bemutatni.
E l s ő alak , lovagló öltözék, apró barkós fekete
perzsian kucsma, veres kis csattos szalag — csokor
ral, melyben két fehér lehajtott toll van alkalmazva. E
kucsmák utezui viseletre is igen alkalmasak, és jól álla
nak, a huszárka és szoknya barna, szürke, vagy fekete,
velour uniból készül, hasonló szinti zsinórzattal, díszítve.
M á s o d i k a l a k , kis leány-öltözet, szürke ne
mez kalap világoskék szalagcsokorral, beredőzött derék,
világoskék vagy piros egy szinti cachemirból, vagy purlaiu-

Egybeolvad múlt; jövővel,
Mint a fények odafent,
S te e képbe elmerülve
Elfelejted a jelent.

Hová lett szép ifjúságod?
Hová lett szép ifjúságod?
Itt hagyott, az elröpült,
Mint egy szökevény madárka,
Messze —- magas fára ült.

Látod a zöld fán madárkád
Zengve-dallva szüntelen,
Illat, dal, fény és melegség
Ömlik át a bérczeken.

Fára ült, de nem előtted,
Már e tájat elhagyód -—
Még csak az est verőfénye
Ragyog onnét le reád.

S a fa alól meghallgatni,
A madárka énekét
Látod, mint népnek mosolygva
Göndörfürtös g y e r m e k i d .

Ott dalol a kis madárka
Lombok közt szép éneket,
S dala, melyeket elhagytál,
Tölti be a bérczeket.
És te mégy, mégy és feletted
Egy fehér galamb repül
S egy-egy fehér tollat ejt le
Fürteidbe keblirül.
Lehelete fagyos, hideg,
Mint az őszi fuvalom;
Szived lassan, hidegen ver
S puszta lesz, mint sirhalom.
Veled száll s nem hagy el többé
Soha, soha, soha nem.
0 ! ne kérdezd nevét tőlem —
En a „kornak“ nevezem.
Utadban egy mohos kőre
Néha-néha le-leülsz
S gondolatid árnyékába
Hosszan, búsan elmerülsz.
Feltiin múltad — gyermekévid,
Boldogságod s a remény
S a csalódás forró könye
Reszket szemed éjjelén!
H alld! dal zendül most egyszerre
Ott a bérczekböl feléd, ■
Ifjúságod a madárka
Száll. Oh ! hogy megismered!
Dalol neked uj életről,
ígér neked uj tavaszt,
Ifjú, boldog leszesz ismét,
Neked mind Ígéri azt.
Fogsz hinni, remélni újra,
Tied lesz e szép világ,
Fürteidre, úgy, mint. egykor,
Hajlik majd a rózsaág.
S te meghatva, elbűvölve,
Visszatekintve figyelsz,
Bár e dallam édes rejtély
S m e g f e j t é s é r e nem lelsz.

FLÓRA.
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Szép, ifjú lány, miért hagyod
Hó-kebledet pusztán, fedetlenül! ?
Nem látod a forgó napot,
Mely az ifjak szemében ég, hévül ?
Kebled havát olvasztja — mint habot
A szellő — és nem rója vétkéül.
Hóditni vágyói ? jó ! legyen!
A szendeség még mindig hóditott;
É r d e m csak az ily győzelem ;
B é r az, mit a kaczérság nyújt itt-ott.
Bár látjuk a szűz-fátyolt kebleden ;
De gyászmezőn is látunk pázsitot!
Oh lány ! hidd el, tudjuk mi rég :
Melyik gyöngy a becses, melyik hamis ,
Jer född be kebled hószinét, ■—
S az inger csábja inkább czélra visz ;
Jer född be bájaid ! az istenség
Mindenható : ha láthatatlan is ! . .
FARKAS ALBERT.

A két szép renietenö.
(Beszély.)

A londoni társadalmi életben a legnevezetesb
napok egyike a B á l i n t n a p j a * ] ! Nevezetes e
nap azért, mivel kizárólag a szív legboldogabb ér
zelmének, a szerelemnek, van szentelve.
Ekkor szabad minden epedő férfiúnak, a szakálatlan ifjútól az őszülő agglegényig, szegénynek
s gazdagnak, szorongatott szivének forró érzelmeit
kedveséhez intézett szerelmes levélben kiönteni.
E nevezetes nap reggelén, a londoni időszá
mítás szerint mintegy tizenegy órakor, belép vagy
inkább betipeg örömtől pirosló arczczal Martba
szobaleány bájos delnője, Andley Maliid kisasszony,
*) St. Valentin’s day.

ból, különböző szinti selyem szegélyzettel, melyen kis fe
hér pitykék vannak, — szoknya különböző szinü kel
méből.
H a r m a d i k a l a k , tavaszi utczai öltözék, fe
hér selyem kalap begytirt fekete csipkével bevonva, elől
a homlok felét kis tollal rózsával, fekete selyemből és
ezüstből font zsinór-csokor, és fehér tollal díszítik ; egy
csomó ibolya vagy veres bársony virág is igen kedvelt
disz, a nyakkendő fehér, hímzett.
Fekete selyem mente kevesebb zsinórzattal m int,
eddig szokásos volt, testhez álló, és hátul két gombkötő
rózsával díszítve.
R u h a fehér vagy szürke alapú piros koczkás
mohair szataiuból, melyből a piros posztóval díszített rö
vid nyitott magyarka is készül, ezalatt látható egészen a
nyakik felgomboló mellényke fehér vagy más illő de kü
lönböző szinti, kelméből készülve. Ez egész öltözet a
mente, ruha, egy fajta kelméből is készíttetik. A kendők
is igen kedveltek. A ruha-aljak többnyire oda illő szinü
selyem vagy gyapjú kelmékkel diszittetnek.
N e g y e d i k a l a k , veres bársony és fekete
csipkéből készült fej ék, a csipke kissé keményítve, a kes
keny bársony párta alakú gyűrűre, fodrosán úgy alkalmaztatik, hogy csipke hegyei hátra felé álljanak.
A körhaj kedvelt ugyan, de általán véve a hajat
többnyire nyitottan fonás nélkül viselik mint a divatkép
ábrázolja.
A ruha apró virágos barege auglaisból készült, fe
kete csipkével diszitve, az ingváll és a hosszú ujjak fe
kete kis mustráju petinetból vannak, készülnek igen szép
barega és mousnline ruhák is, ezek alapszíne szürke,
vagy más
i
vagy
szinü a hozávaló kis fodrok három vagy négy
ujnyi széles sziuts vagy apró virágokkal sávőíyözőtt
(brochirt) csikók, melyek a szoknya-alj, derék és az
ujjak díszítésére alkalmaztatnak,
Mindezekre nézve Altér A. váczi-utczai divatterme
pontos szolga at és jutányos ár mellett a közönség rendelkezesere all.
°

boudoirjába, kezében egy V a l e n t i n n e l . —
Úgy híják az azon napon irt szerelmes leveleket.
Marthát már ezelőtt két órával boldogította
egy ily iratkával kedvese, egy becsületes londoni
rendőr.
A szobaleány kiváncsi volt. váljon úrnője le
vele is teend-e oly boldogító hatást, mint az öve, s
mindenféle ürügy alatt sürgött-forgolt a szobában,
szemét le nem vevőn Maliid kisasszony arczárói; de
ezúttal szobaleányi kandisága ki nem elégittetett ;
mert amaz a legmüvésziebb közönyösséggel letéve
a levelet föltöretlenül Íróasztalára, a szobaleánynak
végre nem lévén ürügye a szobában maradásra,
kénytelen volt távozni.
Mihelyt Maliid kisasszony magára maradt,
észrevehető türelmetlenséggel szakasztá fel a le
velet.
Szokott büszke modora, mely oly jól illett
szép arezához, egy perezre helyt engedett bizonyos
női kandiságnak, mely még bajosabbá lévé őt.
A levél czimét ismeretlen kéz irta; de midőn
felbontó, megdöbbent, elpirult s kielégített eddig
ismeretlen büszkeség érzete fogta el keblét.
Báraláirás nélkül, Matild kétségtelenül l'elisnieré írójában Clifford Harry-t, ki eddig legjobb
barátnőjének Flethzer Rózának udvarolni látszék.
Harry talán aneggondotlauul engedő át szivét Bú
zának, és megbánta, mihelyt az ő fenségesb bájai
igézék le, ez volt a hiú Matild első gondolotja mert,
hogy az ő szépsége vonzóbb, abban nem kételke
dett soha, s bizonyosan felhasználó ez alkalmat,
hogy őt valódi érzelmeivel megismertesse.
Matild szive erősebben dobogott most, mint
valaha Blythwood Frank szenvedélyes szerelmi val
lomásai alatt. 0 már régóta táplált titkos vonzal
mat Harry iránt, s szomoritá őt, hogy ép az egyet
len férfi a világon, kit érdemesnek tart kezére, kö
zönyös maradt bájai iránt.
Most hát minden kétségen kívül Harry szive
ő érte dobog, bár ildomos okoknál fogva, bizonyo
san, hogy Róza észre ne vegye, kérte, hogy leg
közelebbi találkozásukkor csak egy a hajába tűzött
piros rózsa állal adja tudtára boldogságát.
Matild még mindig kezében tartó a drága le
velet, s épen tizedszer olvasó, midőn Róza barát
nője hirtelen belépeti a szobába.
— Bocsásd meg édes Matildom, mondó, hogy
be nem jelentettem magamat, de tudtam, hogy
számomra itthon vagy, s így felfutottam hozzád,
mivel valami különös közleni valóm van.

T a raa d
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Róza egész ellentétje volt Matildának, és
azon őszinte, nyiltszivii, kedves lányok egyike, kit
mindenkinek szeretni kell.
De Matild annyira el volt.mélyedve leve
lében, hogy csak akkor vette észre Rózát, midőn
ez szokott pajzánságával vállára ütvén monda :
— ügy hát te is kaptál V a l e n t i n t !
— Nem tudom, megmutassam-e n e k e d ?
feleié Matild.
— Oh, mutasd, esdé Róza, én úgy szeretem
a Valentineket!
Bocsánatkérést jelentő vállvonitással, mely
által minden felelőséget magáról elhárítani igyek
vők, Matild odanyujtá Rózának a kért levelet.
• Róza arcza halálsápadt lett, midőn a levélíró
írását megismeré, s jóidéig keservesen zokogott,
mig végre ismét magához térvén, felkiá ltot l ;
— Az lehetetlen.
— Mi lehetetlen ? kérdé Matild.
— Bizonyos vagyok benne, hogy az egész
csak tréfa, folytatá Róza.
— Tréfa? Róza! kérdé Matild, szokott büszke
arczkifejezésével. Azt gondolod hogy Clifford ur
merészkednék ily tárgygyal tréfálni ?
— De. rebegé Róza könylelt szemmel, hisz
Harry engemet szeretett, legalább azt látszék mu
tatni, mindig velem tánczolt, ő forditá a kóttalapokat,
valahányszor zongoráztam, és lehet-e ő oly gonosz?
— Kedvesem, szakitá meg őt Maliid, ha egy
férfi, miután egy lánynyal tánczolt és megfordító
zenekönyvének lapjait, más leányt lát, ki neki job
ban tetszik, mit szokott tenni ?
— T e n n i ? kérdé Róza, nincs neki oka
mást jobban szeretni, miután — miután —
— Tánczolt vele s zenelapjait forditá, nem
de ? kérdé Matild ! Látod Róza, én másképen véle
kedem. A férfit ilyen esetben meg kell szánnunk,
és a leánynak nem kellene —
Itt Matild megállapodék. Róza is elfojtá egy
perezre könyeit és feszülten leste Matild nyilatko
zatát : de ez, hogy Rózát annál izgatottabbá tegye,
úgy tetette magát, mintha egészen elfelejtette vol
na : mig a szegény Róza végre türelmetlenül kérdé.
— Mit nem kellene a leánynak tenni ?
— Nem kellene törekednie visszatartóztatni
oly férfiszivet, mely már úgy sem az övé, feleié
Matild nyomatékos hangon :
Róza visszahanyatlott székébe, s átengedvén
magát egészen gyötrő érzelmeinek, könyei most
nyári záporként hullottak szép kék szeméből.
Matild türelmesen várta, mig a zivatarnak
vége leend; mert gyakran tapasztalta, hogy egyet
len napsugár ismét felderité kedves barátnője kék
szemeit, midőn aztán alkalmas perezben azt kérdé
Rózától engesztelő hangon.
— Hisz te közleni akartál valamit velem,
édes Rózám ?
— Oh, én egészen elfelejtettem! feleié Róza
derültebb arczczal. Egy V r f l e n t i n e - t akartam
neked mutatni, melyet ma reggel kaptam ; de nem
képzelhetem, ki küldhette?
S ezzel elővette fehér köténye zsebéből az
említett, versben irt Valentinét, s elolvasta Matildnak.
t — Ugy-e szép versek? kérdé Róza vidor
hangon.
— Bizony szépek , feleié Matild gúnynyal.
csakhogy nem nagy fáradságába kerültek ismeret
len kedvesednek; mivel Byron-ból irta ki.
— Mégis hízelgők reám nézve, viszonzá a
naiv Róza. kit Harry hitszegése annál fogékonyabbá
telt ilyen kitüntetés iránt. S nézd csak Matild, foly
tatá, mily gyönyörű irás ez ? S átadá a verset.
Alig vetett Matild egyetlen pillantást a vers
re. midőn arcza halálsápadtlá lett, és rendkivüli
izgatottság látszott meg rajta.
— Mi bajod van, kérdé a jószivü Róza
ijedten.
— Mi bajom van! kiáltó Matild a sértett
büszkeség hangján, a szerencsétlen verset görcsö
sön összegyűrvén. „Blythwood Frank hitszegő,
áruló. - Ez az egész!“
— Ez talán csak nem Frank Írása ? kérdő a
megrémült Róza.
— Én azt hittem, hogy te ismered az ő kezeirását, jegyzé meg Matild csípős hangon, miután
oly gyöngéden szól hozzád !

— Oh. Matild! — kiáltó fel Róza szemrehányólag.
— Nem kívánhatok neked oly szerencsét oly
imádóhoz, ki csak tegnapelőtt ajándékozó ezen nefelejts-füzért, mondó Matild, felkelvén székéről, a
szerencsétlen füzért darabokra tépve.
— De én azt gondoltam, hogy te nem na
gyon törődöl Frankkal! kérdé a naiv Róza.
— Akár törődöm vele, akár nem, az nem
teszi magaviseletét kevesbbé aljassá, feleié Matild.
— Nem aljasabb az ő magaviseleté, mint
Harryé, jegyzé meg Róza, s te azt mondád, hogy
meg kell szánni, ha érzelmei változtak; s miért ne
szánnám én meg Frankot?
Matild erre mit sem tudott felelni: de sértett
büszkeségében mégis gonosz bűnnek tartó Frank
részéről, mi ellenben egész rendén volt Harry ré
széről. Ő tehát bölcsen hallgatott, de ujjai még
mindig szaggatták az ártatlan nefelejtseket.
Róza e szünet alatt meg zsebkendőjét min
den gondolható alakokra gyürögeté, mig végre a
hosszabb szünetet mély sóhajjal ése gyakran ismé
telt igazsággal szakitá meg :
— Én azt hiszem, hogy a férfiak mind
csalók!
— Mind, egyig! ismétlé Matilt haragra gyűlt
arczczal, kinek agyában a szünet alatt sok különös
gondolat és terv villant meg, s Frank iránti haragja
elérte most a forrpontot, s közel volt a kitöréshez,
mint a láva. mindent elborítva, mi útját állja.
Különös, hogy azon imádó tette, kit Matild
sohasem szeretett, oly sebet ejtett büszke szivén,
melyet az általa viszontszeretett Harry szerelmi
vallomása sem gyógyított meg:
Hátha ők* együtt főzték ki az egész tervet,
hogy mindkettőnket bolonddá tegyenek, vagy ügyes
hadmozgalom az udvarlás stratégiájában, mely alatt
mindketten elhagyhassák szálaikat ! igy okoskodék
Matild.
Ha úgy érzesz, édes Rózám, mint én, tndod-e, mit kell lenünk ? folytatá.
— Mit? kérdé Róza kiváncsiam
— Csak attól tartok, hogy benned nem lesz
elég erély és kitartás tervem kivitelére, s meg
fogsz indulni, mihelyt Harry egy szól szól hozzád,
vagy igéző szemét reád veti.
— Ne gondold te azt, édes Matildom, én na
gyon haragszom reá, s Blythwood Frankra is aljas
magaviseletéért. De mi terved van ?
— A tervem az, hogy a helyett, hogy imá
dóink csalfa vallomásaira hallgassunk, inkább viszszavonulnánk a főváros zajától, és együtt, és egy
más barátságának élnénk vidéken. Te bizonyosan
hallottál lady Eleanor Butler és miss Ponsonby ba
rátnőjéről, kik a legboldogabban éltek egy falusi
lakon, minden imádó nélkül. Ha van bátorságod,
utánozzuk amazok példáját, jer velem falura, s füg
getlenek leszünk az egész világtól.
— Az fölséges lenne! — kiáltott fel az ártatlan
Róza ürömtől sugárzó arczczal; de hogy vihetjük ki
tervünket ?
— Hogy? feleié Matild. a lehető legjobban.
Te jól tudod, hogy nagybátyám már egy év óta,
egész önállóan engedi kezelni vagyonomat, és élet
módomat is, én hát mehetek ; a mi pedig téged illet,
ne gondold, hogy mostohaanyád, ki ugyan szeret
téged, nagy akadályokat görditsen utadba, annál
kevésbbé mert saját két leányát épen most akarja
bevezetni a világba1; titkon örülni fog, édes Rózám,
hogy a le szép arczocskádat távoltarthatja.
— Igen ám, de még sincs elég bátorságom
hogy megmondjam szülőimnek — veté ellen Róza.
— Bizd reám, majd elvégzem én — feleié Ma
tild határozottan csak annyit követelt Rózától, hogy
állandó legyen, és' ne, mutassa magát többé Harry
előtt.
— S mikor mennénk már — kérdé Róza, oly
hangon, mely némileg elárulá, hogy nem bízik egé
szen önszilárdságában.
— Mihelyt összeraktuk málhánkat. — feleié
Matild határozottan.
— De nem feleded el, hogy nekünk e hó
huszonnyolezadikán ^bálba kellene mennünk ? —
figyelmeztető Róza habozva barátnőjét.
— Én azt el nem feledtem, valamint azt sem,
hogy a mai estélyen gyönyörű imádóinkkal is kel
lene találkoznunk, de nem hiszem, hogy oly gyönge
lelkű légy a rajtunk elkövetett bántalom után ?

— Oh, nem — nem — nem! kiáltott fel
Róza, ki attól irtózott, hogy hősies barátnője előtt
gyávának lássák. Én túladtam végképen Harry-n,
és Frankot is megvetem aljas magaviseletéért irá
nyodban.
— Ez helyes s nemes nyilatkozat, — monda
azon nyomatékos s méltóságteljes hangon, melyen
gyöngébb lelkű barátnőin nyert diadalait szokta
jelölni. Most hát nem marad egyéb hátra, mint hogy
atyád és mostohanyád beleegyezését kieszközöl
jem; jer, menjünk mindjárt le, minden perezünk
drága ; mert még ma délután indulnunk kell; és az
zal Marthának kiosztván a pakolás! rendeletet, kar
jára vévé az általa másként is vakon vezetet Rózát,
leszökdeltek a lépcsőzeten Róza mostohaany
jához.
Matild államférfim, bölcseséggel kieszközölte
az engedélyt. A mint helyesen sejté, az anya nem
igen akadályozta szép mostohája távozását; annál
nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie az
atya részéről, ki gyöngéden szerette leányát; s ez
zel azonfelül azt sejtető Matild, hogy valami sze
rencsétlen szerelmi viszony okvetlenül szükségessé
teszi leánya rögtöni távozását.
Ez tagadhatlan a legerősebb fegyver szá
mitó apák ellenében, és Fletcher nehány perez alatt
annyira meglágyult, hogy a legforróbb köszönetét
fejező ki a nemes lelkű urhölgynek, ki szerény
rangú leányát ily veszélyből ragadja ki.
Matild erélye terve rögtöni kivitelében bár
mi nagy hadvezérnek is becsületére válnék. Falusi
lakja felügyelőjét táviratilag tudósító érkezéséről,
és igy mindenLa legnagyobb rendben találtak, mi
dőn még az nap estéjén olt jól átfázva megérkeztek.
Egyetlen kísérőjük Martba vala, ki bár azt hívén
hogy csak nehány napig maradnak vidéken, igen
nehezen vált. meg Londontól és imádott rendőrétől.
fVége köv.)
Angolból : H a l l o s Gy u l a .

Történeti emlékek a Sajó mellett
Az emlékezet is csak olyan, mint a dán ai d á k hordója : mindig tölteni kell, hogy üresen ne
maradjon.
Ezért nem árt néha az embereket figyelmez
tetni oly tárgyakra is, melyek talán egykor ismere
tesek valának egyikök vagy másikok előtt, de idő
múltán nálok is feledségbe merültek.
Én ezúttal a régiségek barátainak figyelmét
akarom fölhívni néhány becses ereklyére, melyek
az ónodi reformált egyház főgazdagságát, s az ott
lakó hívők büszkeségét képezik. Ha nem oly rend
kívüli ritkaságok is ezek, melyekért érdemes volna
távolról is ide vándorolni, annyira mindenesetre
méltók, hogy az erre járók — megtekintsék.
Előbb azonban a helyről fogok szólani, hol
ez egyházi ereklyék léteznek.
Ha valaki a Sajó termékeny partjait bejárja,
bizonyára nem fogja elmulasztani e jó alkalmat,
hogy egyúttal az ó n o d i v á r a t is fölkeresse,
emez ódon épületet, mely -nem annyira eredeti styl
vagy festői külső, hanem a hozzá kötött történeti
emlékek által érdekes.
Minden művelt magyar ember tudja, hogy
1707-ben e várnak igen zajos napjai voltak. Itt
szagatták el Rákóczi hívei a megyék sorából kitö
rült Turócz zászlóját ama leölt két követ tetemei
fölött, kik merészek valának önhaszonleséssel vá
dolni a szövetséges rendek vezérét, a ki pedig soha
semmit sem tőn magáért, hanem mindig mindent
csupán az ügyért, melynek oltalmára fegyvert fo
gott. A franczia király bizgatására itt kiáíták ki a
f ü g g e t l e n s é g e t , midőn ezerek ajkáról hang
zott e 'sajátszerü fölkiáltás: „eb ura fakó!“
Történetíróink nagy része állítja, hogye viha
ros országgyűlés színhelye a váron kívül volt, me
zőségen. szabad ég alatt. Hol lehetett ? nem tudni.
Annyi bizonyos, hogy nem messze a vártól van
egy cserjés hely, melyet a nép máig is „détának"
nevez. Váljon nem az ott tartott diaeta emlékezetét
őrzi e a nép ajkán ez elnevezés ? Talán ki lehetne
nyomozni.
A vár belső épülete még ma is elég épen
áll, s urodalmi magtárnak használtató. Nincs valami
regényes alakja, eredeti külseje, s ennélfogva sok
kal érdekesb a történelem írói és barátai, mint a
tájfestészek előtt. Külső épületének falazatai kö-

rösköuil niinderiiitl meg vannak bontva, még pedig
— fájdalom — erőszakosan, mivel a vár köveit a
most épülő katholikus templomhoz hordák, mígnem
a birtokos gróf E r d ő d y I s t v á n (II. Rákóczi
Ferencz nővére Juliánnának, Aspremont grófnőnek
unokája,) e kegyeletien munkát megnem szüntető.
Most már nem bántja egyéb, mint a lassan rontó idő,
s egyik oldalon, a sokszor rendetlen Sajó, mely
medrét közel a vár falaihoz ‘ásta. Azonban egy kis
buzgalommal e bajon is lehetne segíteni, s igen va
lószínű, hogy a múltak iránt fölébredt kegyelet
ezután e történeti helyre is több gondot forditand
mint ez ideig, a mig szunvadozott.
Igen kedves óráktól (a vendégszeretet és
nyájasság óráitól) fosztja meg magát, ki a vártól
visszajőve! az egyszerű, de csinossága által vonzó
ref. lelkész lakot meg nem látogatja. Ott egy j ó
p a p o t találhat, ki az ép oly csöndes, mint magasz
tos hivatást igazán felfogta, és nemesen teljesíti.
Valóban az „Ur szolgája" ő, kiben az Urnák öröme
telhetik. Nyugodt, szeretetten, költői kedély, ki
kertészkedés, zene, olvasás és a nép oktatása közt
osztja föl óráit, Midőn szobájába léptem, ép akkor
is egy paraszt liu z o n g o r á z o t t nála, elég
ügyesen, egyházi dallamokat, 0 lanitá meg a zenére
— a szenvedő lelkek e jó vigaszára, — mint meg
tanított sok mást is, a kiben csak egy kis hajlamot
fedezett föl. Eleinte különösnek telszett előttem e
kis parasztgubás zongorásfc, de később annál ter
mészetesebbnek találtam az egészet. Hisz ő nem
azon gépies szárazsággal tanítja a nép egyszerű
fiait, mint a fővárosi zeneleczkézők a nagyvilág
kisasszonyait.; ő s z e r e t e t t e l tanít, s ez min
den mester legbatalmasb segédeszköze.
Ha az utas tovább időzik e kedves helyen, s
neszét veszi a dolognak (mert maga e jó pap sok
kal szerényebb, semhogy saját nemes munkáival
előállana), meghallhatja az általa alakított és kikép
zett egyházi da l á r d á t is. Ez csupa merő sze
gény földmivesek és napszámosokból áll ugyan, de
már is oly öszhangzattal énekel, hogy e tekintet
ben túltesz sok híres operai előadás itt—otti dal
karán.
Van azonban e derék lelkésznek egy büsz
kesége, a melyet már rendesen maga hoz elő. Ez a
templom egy igen szerény festésű ládája, melyben
az Ur vacsorájához szükséges templomi edények
állanak.
S im ezek ama becses ereklyék, melyekről
fönnebb szólottám. Gyönyörű ódon idomú, megaranyzott, nehéz ezüst edények, melyek nagyságuk,
formáik antik szépsége, de egy-kettőnél legfőkép
az adománvozó nagy történeti neve által valódi
k i n c s e k n e k nevezhetők. A legérdekesb min
denesetre egy igen nagy kanna és serleg. Pompás
veretű művek, melyek ugyanatlól a fejedelmi fér
fitól eredlek, kitől a l i n c z i b é k e k ö t é s . Az
edények oldalain idomosan vésett betűkben, s itt—
ott a tér szűke miatt összevont írmodorban olvas
hatók, hogy e ritkaságokat R á k ó c z i G y ö r g y
e r d é l y i fejedelem ajándékozó az ónodi ref. egy
háznak. ‘ Melléttök a Zákány és Bekény-családok
adományából szintén igen értékes kelyhek láthatók.

.Vari egy inindeniknél régibb serleg is, mely mini
az évszám mutatja, nem sokkal a roformatio legelső
kezdete után készült, s lön a régi egyház tulajdona.
Sőt láthatók itt kis. aranyozott ezüst tányérok is,
valószínűleg régibbek magánál a hitújításnál is,
mert mint, a rajta levő gét betűk (J. H. S. Jézus
hominum Salvator) mutatják, egykor a szent ostya
számára készültek.
Kevés ref. egyház lehet, mely ily érdekes
ereklyéket bírna, méltókat arra, hogy létezésükről
tudomást vegyen a közönség. Ha photograph lett
volna közelemben, most rajzaik is itt állanának e
becses lap diszes képsorozatában.
Az ónodi nép nagy kegyelettel van e temp
lomi kincsek iránt, s büszkék azokra épen mint a
kisgvőriek ama nagy régiségü harangjukra, mely
ről az egykoron erre járt tudós Schwartner is em
lékezett, vagy a k a s s a i a k amaz újabban föllelt
nagy toronytetői kakasra, melyről — bizonyos küljelek után szerelik hinni, hogy B o c s k a y t ó l való.
Nem rég, midőn Ónod birtokos grófja, (mint
az adományzó fejdelem leányági ivadéka), a Rákócziféle kanna és kehelyért jelentékeny mennyiségű
földbirtokot s hason érezértékü uj edényeket aján
lott, a nép (ex igazán szegény nép) igy gondolko
zott : „noha szegények vagyunk, mint a templom
egerei, s bármi adomány nagyon ránkférne, e régisé
geinket mégis csak ne adjuk oda, mert legjobb he
lyen vannak ezek a mi — templomunkban." A ha
szonlesés és önzés mai korszakában a kegyeletnek
mily szép és ritka vonása ez! teljesen méltó arra,
hogy azt e lap ország világ előtt v i s s z a t ü k 
r ö z z e. De a jó nép méltánylása mellett ne feled
jük el a derék lelki pásztort se, ki a vallásos buz
galmat és történeti kegyeletet e szegény népben
fölébreszté, vagy legalább folyton ébren tartja.
Úgy látszik, azidőkmostohaságanemigentudta
kitörülni e nép emlékezetéből a múltak történeti
eseményeit. Ha vásárokon ónodi ember találkozik
egy putnokival, rendesen igy evődnek: „Atyafi!
maholnap elmegyünk a harangunkért „Mi pedig
a borjukért." — Ez egy kis történeti emlékre vo
natkozik. mely élénken fenmaradt. A Rákóczy moz
galom idejében az ónodiak k u r u c z o k, a pulnokiak pedig l a b a n ez ok lévén, sokat ellenséges
kedtek egymással, s rá—rátörtek egymás városára.
Ily alkalommal egyszer a putnokiak magukkal vivék
az ónodiak nagy harangját, (mely még ma is náluk
van); ezek meg úgy adák vissza a kölcsönt, hogy
egy pár szép napon mind elhajlók a putnoki mezőségen legelésző jószágot. Most már e kölcsönös
kártételt vidoran emlegetik az utódok, de vidorságukban mintha mégis volna egy kis keserűség,
mely azt akarja kifejezni; „kár volt nekünk ellen
ségeskedni s egymást pusztítani, jobb lett volna
együUtarlani!"
Az ónodi nép történeti kegyeletére bizonyá
ra semmi sem fog nagyobb hatással lenni, mint a
Rák ó c z y-h a in v a k id e s z á 1111 á s a. Je
lenleg minden körülmény a mellett szól, hogy ez
meg fog történni, még pedig nemsokára. Gróf. E rd ő d y I s t v á n az építészek tervét mellőzve, a
buzgó ref. lelkészéi — F e k e t e K á r o l y ű r é t

Vegyes

Nemzeti múzeum.
— A nemzeti muzeum termei már megnyíltak, a
özönség használatára. A látogatókat különösena szepes
azdag képcsarnokra figyelmeztet,)uK.
_ A könyvtár egy igen becses és eddig többi
yilvános k toyvtórain k b L is régen nélkülözött müve
záporodon - ez a Klieg-féle történeti munka - melye
-égh Sándor ur turkevi ref. lelkész sajat könyvtarából
ngedett át a nemz. múzeumnak.

Magyar Tud. Akadémia.
— M. hó 14-én összes ülés volt, melyben Purgsiller József rendes tag mondott jeles értekezést K a n t ,
nagy bölcsész, észbirálatának érvényessegéről.

— fogadta el, mely szerint a most épülő diszes
kath. templom végén emelnek egy nagy emlékká
polnát, sírbolttal együtt. Itl hígnak majd — a közóhajtás szerint — pihenni az oly sokáig idegen
földben hagyott hamvak, Ide szállítják továbbá a
nagy fejedelem n ő v é r e R á k ó c z y J u l i é nn á n a k (gróf Aspremontnénak, gróf Erdődy Ist
ván nagyanyjának) tetemeit is, kinek egykor feje
delmi testvéréhez Becsből irt s történelmi fontos
ságú levele, Szalay László történelmének Vl-dik
kötetében is olvasható, Sőt valószínűleg Ónodba
helyezendik át a /.borúi vár családi levéltárának
becses kincseil is, mely fontos okfnányok s régi
iratok gyüleménye lévén, a történetírókra nézve egy
uj, és gazdagerü bányaként kínálkozik.
Mivel benne vagyok a történeti régiségek
ben, nem akarom emlitlenül hagyni a szomszéd
S a j ó - L á d egyik ódon épületét sem, mely előtt
szintén el nem haladhatunk a nélkül, hogy régi
nagy történetekre ne emlékezzünk vissza. Ez a
p á l o s o k egykori kolostora, hol F ráter G yörgy
mint prior élt, mielőtt nagy történelmi szerepét
megkezdte volna.
Fájdalom, semmi külső jel vagy maradványnem őrzi emlékét a rendkívüli embernek, kiről —
mint hazáját forrón szerető, s azt magasra emelni
törekvő államférfiról — Mo r v á t Mihály oly ha
talmas és tiszteletre buzdító jellemképet festett, mig
a vele egy kort élt V e r a n c s i c s az, „emberek
legroszabbikának" nevezi, kit a szinlés védett, a
csalás pártolt, s a megvesztegetés emelt magasra.
Mily szélsőségek ! S hol a valódiság ? Én azt hi
szem, hogy a rendkívüli férfiaknak, mint a koloszszális épületeknek mindig jó nagy t á v o l s á g
kell, hogy az egészet a maga mivoltában jól lássuk,
és jót megítélhessük.
Itt e vidéken egy két régi család körében
a hagyomány megőrzé Fráter György azon jó em
lékét, hogy javára volt mindazon környékbeli urak
és nemeseknek, kik gazdasági és egyéb ügyeikben
az ő bölcs és sikerre vezető tanácsával éltek.
Egyebet alig tudni itteni életéből.
A kolostorban sincsenek löbbé utódai, mert
a merész szellemű II. József császár parancsa a
a sajó-ládi czellákat is bezárta, és pedig Örökre.
Még nern igen rég élt Ónodban egy öreg orvos, ki
jelen volta gazdag szerzetesek déli lakomáján, midőn
a vidorság közepet! a fejedelmi biztos — a megyei
alispánnal — megjelent s felolvasó a szigorú pa
rancsot — e váratlanul jött villámcsapást, mely
szerint nehány óra múltán föl kellett os/.olniok. A
vidorságból egyszerre gyász lett, a szerzetesek
imádkoztak és könyezlek.
Régi esemény ez, s tán nem is elég fontos
arra, hogy emlegetése szükséges lenne; ámde
engem (s valószínűleg igen sokakal) történeti em
lékű helyeken minden kis részlet érdekel, s oly
hangulat lep meg, mely arra lanit: történetekben
minden apróság költői, ha az fen bírta tartani —
Írásban vagy a hagyomány ajkán emlékezetét.
VADNA1 KÁROLY.

r o v a t ó k.

Kisfaludy-társaság.

Iskola és egyház.

— A Kisfaludy-társaságnak, rendes havi ülésében
ismét volt alkalma tapasztalni alapitói örvendetes szapo
rodását. Ez ülésben ugyanis következő uj alapítók jelen
tettek be : Gbyczy Kálmán, gr. Keglevich Béla, Majláth
István, b. Majthényi Izidor, Prély István urak és a miskolczi takarékpénztár.
A bajai takarékpénztár 20 fttal növelté a Kisfa
ludy-társaság tőkéjét.
Karcsanyéky G. ur egy kötetbe kötött értekezései
vel ajándékozta meg a társaság könyvtárát.
Shakespeare „Velenczei kalmáija“, forditva Ács
Zsigmond ur által, az illető birálók jelentései alapján a
Shakespeare-kiadásba fölvétetett,
E társaság alapitóinak s pártolóinak járó hatvan
Íves vállalatban közlendő regényül Thakeray „Henry Esmond“-ja fogadtatott el. Forditja Szász Károly.
Szolgáljon még a közönség tudomására, hogy a
Kisfaludy-társaság régibb kiadványai — a mennyiben még
el nem fogytak — a Kisfaludy-társaság könyvárusa, Eggenberger Ferdinánd ur könyvkereskedésében kaphatók.
Kelt Pesten, április 25-dikén 1862.
G r e g u s s Ágost, titoknok.

— A dr. B e n e-féle orvosi ösztöndíjra nézve az
örökösök beleegyezésével következő módosítások tör
téntek a pesti orvosi facultós által. 1. Ez ösztöndíjért
nem csak a pesti egyetem segedorvosai, hanem pályázhat
bármely magyar orvos valláskülönbség nélkül, a ki va
lamely kitűnő orvos, vagy kórházi főorvos vezetése alatt
két évig segédeskedett. 2. Az ösztöndíj kérője kötelezve
van, az orvosi faeultás által jónak talált műutazási terv
hez tartani, s tevékenységéről a facultást időről-időre
tudósitani. Egyszersmind tartozik magát írásban lekö
telezni, hogy utazását befejezve, szerzett ismereteit mint
tanár vagy gyakorló orvos a hazának szentelendi. Ha az
ország határain kívül vállalna el valamely állást, köteles
volna a hazára haszon nélkül élvezett ösztöndijat az ala
pítvány szaporítására visszafizetni. 3. Az utazás ideje
három évre is kiterjesztethetik.
— A nagyváradi lelkes magyar-izraelita község
temploma a főispáni helytartó rendeletére újra megnyit
tatott.

Egyleti tudósítások.
— A p e s t i j ó t é k o n y n ő e g y l e t a múlt
évben összesen 20219 írt 34 krt vett be, s ' 13018 frt 42
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karjaiból a halál. Az őszinte részvét, mely mindannyiunk
kr. adott ki legfőkép jótékony segélyzésekre. A pénztár
Közlekedés.
kebléken nyilatkozik a sorscsapás fölött, tán csepegtet
ban további segélyzésekre e jelentés szerint 7201 frt
némi vigaszt a megszomorodott szülők szivébe.
Pest és Rákos-Palota között a nyár folytán ünnep
1 kr. marad.
— B u s s y-M i g n o t Katarina grófnő a napok
és
vasárnopokon
különvonatok
fognakközlekedni,akirán
— A miskolezi polgári egylet junius 2-án létezése
ban halt meg Becsben, hosszabb gyöngélkedés után, 59
dulásokat
kedvelő
fővárosi
közönség
kényelmére.
E
kéj
25-ik évnapját, s igy ezüst menyegzőjét készül megün
éves korában. Tizenkét órával halála után férje cs. ldr.
vonatok
Pestről
d.
u.
3,
Palotáról
esti
9
órakor
indulnak.
nepelni.
tanácsos
és kamarás, 66 éves korában, minden előleges
A kik pedig Fóthra is akarnak rándulni az ottani gyö
— A m a g v a r irók segély egylete javára ren
nyörű egyház és park megtekintésére, a reggel 9 óra betegség nélkül, szintén jobb létre költözött. Említést
dezett bárom pkilharmoniai hangverseny 000 fi. 25 kr
érdemel még azon körülmény is, hogy a grófnak halála
55 perczkor induló vonattal kimehetnek; Palotán ké
tisztajövedelmet hozott. Ugyané ez álra Egerben Erdélyi
előtt három nappal, elhunytáról sejtelme volt, s igen le
szen állnak a kocsik, melyek mérsékelt díjért Fóthra
József irótársuuk buzgalma folytán is jelentékeny összeg
vert hangulatban irta meg végrendeletét.
szállítják.
gyűlt be.
— Joscsics Gergely, volt újvidéki biró öngyilkos
— Az éjszaki vaspálya a londoni világkiállításra
— A m a g y a r i r ó k segélyegyletének a nmlgu
ság következtében elhalálozott.
szándékozó azon látogatóknak,' kik a Bécs-Pest-Baziási
helytartótanács megengedte, hogy sorsjátékot rendezzen,
— Jármy Imre Szabolcsmegye volt főispánja élete
vonalt választják, apr. 20-dikától September utoljáig 25
a szabályszerű lottoilleték felének (5 %) lefizetése niel
73-ik
évében
jobb létre szenderiilt.
százalék dijelengerlést biztosit, ha az illető kiállítási b i
lett. Összesen 100,000 sorsjegy adatik ki, melyek 1000— Wyse Tamás athenei angol követ és teljha
zottmányok egyikének bizonyítványát előmutathatják. E
ként 100 sorozatba lesznek osztva. A sorsjegyek eladá
talmú miniszter, Türr tábornok ipa, apr. 15-én meghalt.
bizottmányok közé az ipar és kereskedelmi kamrákon
sáért száztóli jár. Egy sorsjegy ára 50 kr. A búzás még f.
kívül a pesti országos bizottmány is tartozik.
1802-ik évben történik. Oly nyeremények, melyek 3 hó alatt
Hazafias áldozatok.
— A helyi gőzösök a tavasz és nyár folytán Pest,
el nem vitetnek, az egylet pénztárát nevelik. A főnyere
— Gr. S z é c h e n y i Pálné a soproni Orsolyaményt az ismeretes ezüst-készlet teszi, melynek értéke ^ Buda és O-Buda között vasár- és ünnepnapokon f é l 
szüzek templomának é] ütésére 11,000 frtot gyűjtött össze.
12,000
ft. Nyereményekül csupán jótevők által ajándé-*ó r á n k i n t fognak közlekedni.
— Jász-Berény város képviseleti testületé a ma
— A győr-pápa-keszthelyi vasút tigyébeü folyvást
kozott tárgyak használhatók, minden pénz vagy pénznem
gyar irók segélyegylete aláptőkéjéhez — 400 frtnyi ala
tanácskozások tartatnak ; előleges költségek fedezésére
hi/aiasaial A nyeremények sorozata a húzás előtt egy
már eddig mintegy 24000 frt biztosíttatott, s a nyilvá pítvánnyal járult.
hóval közhírré tétetik.
— Debreczenben a „Hortobágy“ szerint egy kinuló ügyérdekeltség mellett e vállalat mielőbbi létesülencz tagból álló kis társaság azzal ülte meg Széchenyi
lését remélhetjük.
emlékét, hogy a tagok kötelezték magukat, e naptól
Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Az államvasuttársaság. tudatja, hogy május kezdve 10 évig liavonkint 50—50 krt adományozni az
1-jétől kezdve a délkeleti vonalon behozandó uj menet Írói segélyegyletnek. E „Széchenyi alapítvány“ összege
— Jeles kritikai lapunk a „Szépirodalmi figyelő“
rend alapjául az eddigi prágai helyett a pesti órajárás
negyedik félévi pályáját kezdi meg. A ki Arany e lapját
eddig 540 írtra rúg.
fogadtatott el, s ennek folytán az egész vasut-vonalon
eddig járatta, az bizonyosan továbbra is meg fogja tartani.
Marcheggtől Baziásig minden indóház órája a pesti óra
Balesetek és elemi csapások.
E közlöny irodalmunkban nélkülözhetlen, figyelemmel
szerint igazittatik, mely a prágai óránál 18 perczczel siekisér minden ujabl) irodalmi jelenséget, s jeles bírálatok
— Lasztomér helység (Zemplénvár.) m. hó 6-án
tőnek vétetett fel.
ban ismerteti. Szépirodalmi tárcsájában hoz rendesen
csaknem
egészen leégett, szerencsére a nagyobb rész
— A londoni kiállítási magyar központi bizott
verses és prózai dolgozatokat, melyek bizonyára jobban
biztosítva volt, s igy a kár nem sújt annyiakat.
mány tudatja az érdekelt felekkel, hogy Bárány Nándor
vannak, kiválogatva, mint bármely szépirodalmi lapunkéi.
— Pécsről Írják, hogy april hó 17-én éjjel erős
nincsen megbízva általa a magyar kiállítási tárgyakkal,
A Sz. F. előfizetési ára május-oktoberi félévre 5 frt. A
fagy volt, mely a magasabb hegyeken fekvő szőlőkbeu
hanem csupán Jankó Vincge és Szabó József. Az ezen
következő félév elején a lap számai elől kezdetvén,
roppant kárt okozott!
urakhoz küldendő levelekre neveiken kívül következő
az uj előfizetők is, önálló teljes példányt kapnak.
czim Írandó : „Imperial Austrian Commission b. Onslow Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóTermészeti tünemények.
Crescent-Brompton,
London.“
hivatalába küldendők.
— A trieszt-catfaroi, trieszt-nándor-fekérvári és
— Eszéken apr. hó 16-án esti 7 óra után mintegy
— A berlini énekakadémiában nagyszombaton
uándor-fehérvár-temesvári vasútvonalok fölépittetéseire
35 perczczel ágyúgolyó nagyságú s mintegy három lábBeethoven nagymiséjét adák elő, mely elődást Reményi
kérvények adattak be a bécsi kereskedelmi miniszté
nyi hosszú uszálylyal ellátottmeteor futott végig az égen
remek magánjátékával igen emelte.
riumhoz.
keletről nyugatnak, inig végre a felhők közt eltűnt.
— Artot Desirée k. a. hallomás szerint csak aug.
Uszálya különféle szilieket játszott, melyek közöl a kékes
hó folytán kezdheti meg hosszasabb ideig tartandó ven
tűnt lri leginkább.
Kereskedelmi gazdasági és iparmoz
dégszerepléseit nemzeti színpadunkon. Hollósy-L-né aszSzegeden ugyané tájban esti 9 óra körül hason
szony e körülményt figyelembe véve, szerződését, mely
galmak.
ló tünemény volt szemlélhető a város délnyugoti részén
junius végével volt lejárandó, jul. végéig;negbosszabbitú.
45 foknyi magasságban.
— Az ó-budai hajógyárból két uj csavargőzös ke
— A szülőket és nevelőket figyelmeztetjük az oly
—- Apr. hó 18-án hajnalban félnégykor Komá
rült ki.
hamar tetszést kivívott „Gyermekbarát“ czimü hetilapra.
romban csekély földrengés volt, mely 4 órakor hasonló
— A Duuaparton közvetlenül az akadémia k é tMindkét nembeli ifjúságnak tanulságos és mulattató ol
gyengeséggel ismétlődött. Az ágyak megmozdultak, s
emeletes
palotája
mellett,
mint
hírlik,
Sebastiani
Yilmos
vasmányt nyújt. A „Gyermekbarát“ előfizetési dija egész
kalitkáikban a madarak ülő vesszőikről lepotyogtak, —
ur n é g yemeletes házat akar építtetni. teszi hozzá a „P. N .“ levelezője.
évre 5 frt, fél évre 2 frt, negyedévre 1 frt 30 kr. Az öszsz'egek Emich Gusztáv kiadóhivatalába (Pest, barátok— Figyelmeztetnek műiparosaink, hogy a londoni
ter'e 7-ik sz.) utasitandók.
Nemzeti színház.
világkiállításra küldött tárgyakhoz el ne mulaszszák az
a n g o l leírást is mellékelni.
— A „jövő zenéjének“ egyik nagymestere Wag
— April 28-án a „N ő-u r a 1 o m“, a Teleki ala
ner Richard „Repülő hollandi“ czimü dalműve nem so
— A nemzeti [muzeum háta mögött gr. Festetics
pítványból 10U arannyal jutalmazott eredeti vigj. '3 felv.
kára elő fog adatni a nemz. színpadon. Mint halljuk, az
György által épittetendő palota rajzát Simonyi, azon
S z i g l i g e t i t ő l . Egész bizalommal mentünk ez es
előadás/a fővárosba jövő zeneköltő tiszteletére leend.
csinos minta szerint, melyet Marsalko szobrász készített,
tén színházba — a gyakorlott geniális iró neve az illeté
lefényképezte. — Az épület terve Ybl építésztől szár
— A nemz. színház zenekara régen nélkülözte a
kes akadémiai bíráló kedvező jelentése remélnünk enmazik.
hajdani királyok hangszerét, a hárfát, jövő hótól azonban
gedék, hogy annyi év után végre egy sok tekintetben je 
már ismét akadt mestere, még *pedig az orosz czár volt
— A pesti dunai malmok, noha a gőzmalmok is
les eredeti vígjáték előadását élvezhetjük ; és bizonyára
udvari hárfása, D u b e c z ur.
évenkint szaporodnak, újabban nyolczczal szaporittattak.
a „Nő-uralom“ egyike legjobb vigjátéikainknák. Alap
eszméje bár nem uj de ügyes bonyodalmai, élénk, menete
— Még egészen be sem köszöntött a nyár, és a
Személyi hirek.
fordulatai kölcsönöznek neki némi eredetiséget. Alakjai
nemz. színházban már nagyban elkezdődött a vidéki catalálóan az életből, vannak véve,, s a feusőbbséget gya- ‘
pacitások fölléptetése. M á t r a y M a r i k . a. a „ F a
— Bartakovics Béla egri érsek ő exclja april
korolni vágyó, bölcselkedő asszonyka, és liiggadt, türel
lu s i a k “-ban vendégszerepeit. Csinos alak, kedves ¡hang
10-én ünnepelte meg 70-ik születése napját.
mes férje igen sikerült vígjátéki személyek. Az előadás
és meglehetős színpadi gyakorlattal bir. N a g y L u ijza
a Feleki-pár (az épen említett két alak) jeles debuttjét
k. a. a „Tücsökben“ és „Völgy liliomában“ mutatta be
Törvénykezési hírek.
kivéve jobb is lehetett volna. L e n d v a i _már magá
magát, játéka eleven, könnyed, s a fentemlitett kis
ban véve sem igen rokonszenves alakját, a nyers e^yasszonynyal együtt megérdemli, hogy a vidéki Thalia je
— Pest város törvényszéke következő hirdetményt
ügyü férjet — épen nem tette kedvesebbé, néhol nagyon
lesebb papnőjének tekintessék.
bocsátott k i : Mindazon ügyvéd urak, kik ügyvédi okle
együgyű volt, másutt igen erélyes — bizonyosak va—- I p o l y i Arnold hazánkfiát, a „Magyar Miveleiket törvényszabta módon ezen törvényszék előtt
s
gyünk
benne, hogy kissé több figyelemmel egyöntetűbbé
tliologia“ tudós szerzőjét, a koppenhágai „Société royale
immár kihirdettették , felszólittatnak , hogy jelen ha
tehetné
játékát. S z a t l n n á r i mennél jobban in-vek
des Antiquaires du N őid“ nevű tudományos társulat
tározat közhírré tételétől számítandó egy hó alatt ügy
szik Szerdahelyi lenni a közönség annál jobban kivárna
tagjává választá
védi okleveleiket az e végre készült ügyvédi könyvbe
harcsak Szerdahelyi lenne — szerepében. — A ni
leendő feljegyzés végett a városi főjegyzői hivatalban
— April lG-án a nemz. színházban Mendelssohn
quante fiatal özvegyet, és a szelíd, jó nőt Lendvainé és
délután 3—5 óra közt mutassák fel, ellenben azon ügy
Bartholdy „ P a u ln s “ czimü nagy oratóriuma adatott elő,
Szilagyiné személyesiték — a szerepeket megfordítva véd urak, kiknek oklevelei még ki nem liirdettettek,
250 műkedvelő közreműködésével. A lélekemelő, nagy
...................... bl> helyén leendett. Közönség miut ’
ugyanazt kihirdetés s illetőleg feljegyzés végett a fenn
szerű zene nem mindennapi élvezetet nyújtott; az erő
u első előadásán — szép számmal.
kitett határidő lefolyta alatt annál bizonyosabban nyújt
teljes karok mellett a magánrészekben különösen Hofsák be, minthogy ezen törvényszék által a tárgyalásoknál
bauer Zsófia kisasszony éneke tűnt ki. Ellinger és Kős egyéb írásbeli beadványok elintézésénél ezentúl meg
szegliy urak szintén jeleskedtek.
hatalmazott ügyvédeknek csak azok fognak tekintetni,
— H u g o V io to r „les Misérables“ czimü regé
— Apr. 21 A s z e r e l m e s k á n t o r “ eredeti
nyét Huszár Imre és R e v i c z k y Szever fordítják ma kik ügyködési jogukat ezen törvényszék előtt a fenn . operetté szövege BenyeitŐl, zenéje Állaga Gézától
irt módon kellőleg igazolták.
gyarra.
Az újdonság érdeke nagy szánni közönséget csalt
— A d e l s b u r g Ágoston lovag hallomásunk
S ^ - 1Uely- f - egéf? °Pcrette előadása alatt
Házasságok.
szerint „Zrínyi“ czimü magyar dalművet ir,
fr t e £ é s n e k íö
többszörös jeleit adá, mit az uj dalműve cs,,e;
y e tere.n első kísérlet, meg is érdemelt, mind
— R e m é n y i Ede Berlinből Hamburgba indult
— K a r á c s o n y i Ferencz ur april 28-án ve
hangversenyezni. — A berlini magyarok tiszteletére bu^ e‘^ . I"cllcte’ lr.lmtl Pedig a szép öszkangzat által, mely
zette oltárhoz a bájos és szellemdús K a r á c s o n y i
csu-lakomát rendeztek.
I r m a kisasszonyt.
t ?n,mvon átvouul- A fiatal zeneszerzőtől mén
—- P a r i s b a n a „Jóbarátok“ szellemdus szer
* . te lik ta to ! } 3 £ t.A " " * *
Halálozások.
zőjétől két mű került színre egy napon, az egyik, „Papillone“ (lepke) czimü, tökéletesen megbukott, a másik pe
— S i m o n c s i c s Alajos Pestvármegye egyko
dig „Le perle noir“ (fekete gyöngy), a Gymnase-ban a
tisztviselője ni. hó 11-én tüdövészben kimúlt.
lehető legnagyobb diadalt aratta.
— Mint a „IC. Z.“ turini levelezője april 23-ról
” *“ # r • “‘nau. -Becses küldeményét vettük.
— A lelkes Festetics Tasziló gróf Keszthelyen,
írja : K o s s u t h L a j o s e g y e t l e n l e á n y a Vi l ma
A rajzokkal, mint ön kívánja, intézkedünk — annak
hogy a gyógyfürdőt látogató vendégeknek élvezetet sze
legszebb korában elhalálozott.
idejében.
ílK
rezzen, még ez év folytán állandó színházat fog épít
— R e v i c z k y Ádám gróf nyugalmazott magv.
tetni.
udv. kanczellár Szentkereszten m. hó 23-án elhalálozott
„A r o s k a d o z ó t e m p l o m , “ „ E s ő r e vau
— «Magyar ipar és kereskedelmi levelező cs az
— Fáik Miksa, kedves barátunkat, lapunk szelm a r a z i d 0“ stb. versezetek még nagyon fiatalok egyszerű könyvvitel“ czim alatti műre Violet Ottó egri lemdus munkatársat újólag megrendítő csapás érte. Egyik
nem jo lesz okét szárnyra bocsátani, eltévednének
könyvkereskedő előfizetést hirdet egy forintjával.
kedves kis fiát ragadá ki az egyébkint is sújtott szülők
nagyvilágban.

,

tetsz?snek
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