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A két évvel ezelőtt el
halt európai hirii, kitűnő 
tájfestő Markó Károly ha
zánkfia arczképél veszi itt 
t. olvasónk.

Azon művészek közé 
tartozik , kiknek ecsetét 
nemcsak ritka ügyességű 
kéz, de kiváló költői lélek 
is vezette. A tájfestészel- 
ben az eddig élő tájfesté— 
szék közt őt ismeri el el
sőnek a mívelt világ; egy 
saját iskolát alapított, uj 
utat tört művészetében, 
melyet most annyian kö
vetnék.

Művészetének fénykor
szaka Bagno di St.Giuliano 
Nizza és Flórenczben tar
tózkodása idejére esik.
Rómában a művészvilág
ban megjelenésekor egész 
forradalmat idézett elő.
Hire még a távol Ameri
kába is elhatott, úgy hogy 
Mexicóba fényes föltételek 
mellett az Akadémia igaz
gatói állomására hivatott 
meg ; a meghívást el nem 
fogadva, arra kérték föl, 
hogy legalább tanítványai 
valamelyikét küldje el ta
nárul, s csakugyan ajánlása folytán egy római ifju 
festész lön meghiva.

Markó Károly lőcsei születésű; előbb mérnök 
volt. de költői lelke nem elégedett meg a dileltan-
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tismus szűk körével és igy azontúl (28 éves ko
rában) kizárólag a művészi pályára lépett.

Művei a mívelt világ minden csarnokában ta
lálhatók, nagy szorgalommal és csodálatos gyorsa

sággal dolgozott, és ez an
nál inkább feltűnő, mert 
mindamellett a legapróbb 
részlet is nagy gonddal 
van kivivé. Utolsó éveit 
Apeggiben Flórenczhez 
mintegy másfél magyar 
mérföld távolságra — egy 
regényes fekvésű, nagyon 
szép villában töltötte. E 
villában — mely gróf 
tíerardesca tulajdona.— s 
mely csak Markó ott idő
zése folytán lön a kissé 
hiú de nagy műkedvelő 
gróf örömére híressé — 
egy nagy teremben, hol a 
művész dolgozott, arany 
betűkkel márványlapra ne
ve s nehát|' magasztaló 
verssor van bevésve. Ha
lála után innen a kis An- 
tellába, egy szép város
kába vitetett, hogy ott az 
általa építtetett sírboltba 
temettessék.

Hirtelen halt meg; késő 
estig még vászna előtt 
ült, s másnap reggel halva 
találták ágyában. Megma
radt művei adakozások 
folytán megvásároltatván, 
a nemzeti múzeumban 

fognak felállittatni, s ez lesz a „Markó csarnok." — 
Bár a külföldön hir és dicsőség környezte, szive 
vágya haza vonta szeretett honába, de e vágy telje
sülését meggátolta a hirtelen halál!
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Alkotmányos mozzanatok 
Oroszországban.

(Történelmi rajz.)

Oroszország szabadsági mozgalmát a jelen
kor egyik legérdekesb tüneményének tartjuk, ha
nem e mozgalom természetének, valódi erejének és 
utolsó czéljáinak tanulmányozása a legnehezebb 
feladatok egyike, mert az, orosz kormány készakarva 
boritá a titok leplét ama roppant birodalom belál- 
lapotjai fölé: a hol pedig nem gátolhatta, hogy ezen 
állapotok szóba hozatnak, ott a rubelek varázs ha
talma által mindig bájoló szint öltött a kép és a vi
lág, ha nem is boldognak, de legalább elégüllnck 
hitte az orosz népet, erősnek az orosz kormányt, 
szilárdnak az orosz hatalmat. Ha pedig Hertzcn, a 
geniális menekült, merész kézzel lerántó a fátyoll 
ezen hazug tudósításokról, részrehajlónak, epésnek, 
forradalmárnak nevezték ó't a világ összes conser- 
vativjai és a mennyire csak lehetett, szavainak sú
lyát gyöngíteni törekedtek. Hanem nehány óv óta 
oly férfi jelent meg a küzdtéren, kit nem oly köny- 
nyen lehetett gyanúsítani, kinek ősei mint nagyher- 
czegek uralkodtak Oroszország felett oly időben, 
midőn a mostani császár ősei még oldenburgi gró
fok sem valónak, kit Oroszország nemességéből 
kizártak, kinek jószágait elkobozták, mert idegen 
földön igazság szerint hirdető hazája bajait és a ki 
herczegi czimét és vagyonának nagy részét örömest 
áldozta oda, csak hogy külföldön maradhasson és 
ott még tovább is mondhassa ki — a mint egyik 
könyvét czimezte — ,.la verité sur la Russie.“ E 
férfi neve: Dolgoroukoxv Péter herczeg és e pilla
natban terjedelmes uj munkát veszünk tőle „Les 
reformes en Russie,“ melyet a maga nemében való
ban epochálisnak mondhatni. Párisban e könyv azon
nal lefoglaltatott, de szerzője gondoskodott arról, 
hogy egyidőben Briisselben is jelenjék meg egy 
kiadás és ez utóbbi az, mely, sem a franczia sem az 
orosz rendőrség nem férhetvén hozzá, szerencsésen 
mihozzánk is eljutott. Az e könyvben foglalt ada
tok alapján közöljük e rajzot, melynek érdekessége 
— ha van — e szerint egyedül az orosz herczeg- 
iró érdeme.

Mielőtt az orosz birodalom mostani állapot- 
járói és az alkotmány kinyerésére irányzott legújabb 
mozgalmakról szólnánk, állítsunk össze nehány tör
ténelmi adatot, mikből az olvasó talán némi megle
petésére azt fogja tapasztalni, hogy Oroszország 
már két század előtt a l k o t m á n y o s  á l l a m  
v o l t  — természetesen az alkotmányosság akkori 
értelme szerint; továbbá, hogy ezen alkotmánynak 
nem egy tekintetben hasonlatossága van az amaz 
időbeli magyar alkotmánynyal, sőt még ennél na
gyobb jogokat is adott az ország rendjeinek.

Az orosz monarchiának keletkezési éve köz
tudomás szerint a 862-ki, midőn az elszórt törzsö- 
kök a három testvér Rurik, Sinaw és Truvor alatt 
legalább annyiban egyesültek, a mennyiben a had- 
vezérséget közösen e három kniázra ruházták át. A 
polgári közigazgatás mindazáltal tökéletesen pa
triarchális maradt és szabadon választott tisztviselők 
által kezeltetett. Az ezen korbeli bclküzdelmeket 
hallgatással mellőzhetjük és azonnal a 16. századra 
ugorhatunk át, a midőn 111. János nagyherczeg a 
bojárokból és főbb hivatalnokokból tanácsadó gyűlést 
alkotott. Unokája IV. János — első, ki „minden 
oroszok czárjának“ nevezte magát, (1550-ben) na
gyon is hiányosnak találván az 1497-ben kidolgo
zott törvénykönyvet, egy újnak kidolgozása végeit 
a „rendek gyűlését" (zemskoi sobor) hívta össze, 
mely a főpapságból és zárdák főnökeiből, a bojárok
ból és főbb hivatalnokokból, aztán a köznemesség 
és polgárság képviselőiből állott, Az orosz kormány 
nevezetesen Miklós czár alatt azon volt, hogy ezen 
„rendek gyűlése“ működésének minden nyomát 
még az okmánytárakban is elenyésztesse, de az 
igazságra nézve nem létezik hermetikái zár és 
azon kevés adat, a melyet az orosz kormány 
meg nem semmisíthetett és mely nevezetesen Ar- 
tsybachew által nagy fáradsággal állíttatott össze, 
világosan mutatja, mennyire vala korlátolva a czá- 
rok hatalma és hogy az orosz nép nem ú j a t  kí
ván, hanem csak régi jogát kívánja v i s s z a ,  midőn 
a korlátlan uralom eltörlését sürgeti. Így például: 
tény az, hogy 1566-ban IV. János, midőn a len

gyelekkel viszályba bonyolódott a rendek vélemé
nyét kérte ki magának és midőn ezek háború mel
lett szavaztak, a szükséges k a t o n á t  é s  p é n z t  
is ők engedélyezték a czárnak. Kihalván aztán 
1598-ban 1. Tivadarral a Rurik ház, a rendek uj 
d y n a s t i a  választására hivattak egybe. Strah- 
lenberg báró, svéd katonatiszt, ki a poharai csatá
ban elfogatván, a nystadti békéig Oroszországban 
élt és a múlt század elején „Description historique 
de 1’Empire russien“ czimü munkát adott ki, rész
letesen írja le a czárválaszlási mozgalmakat és fon
dorlatokat. A trónjelöltek sorában vala egyebek 
közt a fiatal R o n a n o w  Mihály is, a ki mellett 
apja — a Lengyelországban fogva tartott Philare- 
tcs akkor fia nevében nyilatkozatot adott ki, mely
ben azt mondja, hogy „csak a lehet czár, a ki előd
jeinek despotár uralmát n e m akarja követni 
aztán megállapító a feltételeket, miket a jövőbeli 
czár elé kell szabni, és barátja! által tudatta, hogy 
fia e f e l t é t e l e k e t  t e l j e s í t e n i  k é s z .

Ennél fogva 1613. lebr. 21. Roinanow Mihály 
csakugyan megválasztatott, de nem minden oroszok 
„önuralkodójának,“ miként a czárok 111. János óta 
neveztettek, hanem egyszerűen czárnak, még pedig 
f e l t é t e l e k  alatt, melyek közt ezekre is aka
dunk, hogy sem uj törvényt nem bocsátand ki, sem a 
régieket nem módositandja sem fontos ügyekben 
nem döntend önhatalmából, szintúgy háborút nem 
inditand, sem békét nem kötend, sem adót nem 
rovand alattvalóira a r e n d e k  g y ű l é s é n e k  
b e l e e g y e z é s e  n é l kü l ,  — szóval Romanow 
Mihály czár tökéletesen alkotmányos fejedelem lenni 
— kötelezte magát. Egyideig az is volt; a fiatal 
ember, még ha trónon ül is, elég naiv azt hinni, 
hogy az adott szó szent és sérthetlen, hanem midőn 
az öreg Philareles a fogságból hazatért, ez egy
másután tolta félre a c-zári hatalom alkotmányos 
korlátáit és (miként Mannstein porosz ezredes 
1771-ben megjelent „Memoires“jaiban mondja) „a 
respublikánus gondolkozásuak minden utón módon 
eltávolíttatván, a rendek gyűlése már csak azon 
megtiszteltetésben részesült, hogy a czár kibocsát— 
ványait egyszerűen jóváhagynia szabad volt.“ 1625- 
ben az „autokrata“ czim ismét helyreállittatott, az 
e r e d e t i  c z á r v á l a s z t á s i  o k m á n y  m é g 
s e  m m i s í 11 e t e 11 és helyébe uj íratott, mely
ből a fe l tó  t e 1 e k ki v o l t a k  h a g y v a ;  azok 
pedig, kik 1613-ban a választásban részt vettek 
vala, mindenféle becsületes és nem becsületes esz
közök által arra birattak, hogy nevöket ezen uj ok
mány alá Írják.

A „rendek gyűlése“ már csak árnyéka volt a 
régieknek: a czárok a katonaságra, nevezetesen a 
strelitzekre támaszkodtak és ezeknek megengedték, 
hogy az országgyűlésre képviselőket küldjenek: 
igy például: az 1648—ki rendek gyűlésén a dóni 
kozákok és a 15 s t r e l i tz -e z r  e d k é p v i s e 
l ő i  is jelen voltak, kik nemcsak közvetlenül támo
gatták mindig a czár kivánatait, hanem még a többi 
követekre is ráijesztvén, a tanácskozás és határo
zás szabadságát teljesen megsemmisítek. Ezen 1648- 
ki rendek gyűlése még arról is nevezetes, hogy a 
követek először oszoltak itt két k a m a r á r a ;  a 
felsőházban maga a czár elnökölt, az alsó elnöké
nek Dolgoroukow György herczeg neveztetett ki. 
Hanem ez az égész komédia régen untatta már a 
czárokat és midőn nemsokára az orosz lengyel há
ború kitört, ezen alkalom fel lön használva egy 
rendkívüli törvényszék, a hircs „preobrajenskói 
prikaze" felállítására, — valódi inquisilió, a mi
lyennel Heister és Garafia idején hazánknak is meg
ismerkedni szomorú alkalma volt. I. Péter alatt 
a törvényszék Preobrajenszkbó'I Pétervárra vitetett 
át, hol „titkos kanczellária" neve alatt a rendkívüli 
törvényszék r e n d e s s é  alakulván, a legkegycl- 
lenebb módon dühöngött nem csak a politikai vét
kesek, hanem még a g y a n ú s o k  ellen is. 1682- 
ben a rendek gyűlése (Sobor) utószor lépett egybe 
és azóta Oroszország majdnem 90 éven át minden 
képviselet nélkül a czári despotismus vas uralma 
alatt állott.

II. Katalin, némi népszerűséget akarván ma
gának szerezni, 1766. „a n e m z e t  m i n d e n  
o s z t á l y a i n a k  k é p v i s e l ő i t “ hívta össze 
Moszkvába és már előre is a követeknek „sérthet- 
Ienségét“ megígérte, hogy t. i. sem tortúra, sem 
halálbüntetés, sem testi büntetés, sem jószágel

kobzás alá nem eshetnek. A követek kötelesek vol
tak, utasításokat hozni magokkal választóik kivána- 
taira nézve, és igy lépett egybe 1767. jul. 30. az 
565 tagból álló nagy nemzetigyülés, mély a k ö z- 
i g a z g a t á s  terén nem egy üdvös intézménynek 
veté meg alapját, de midőn a követek a p o l i t i -  
k a i térre léptek át, midőn meghatóan rajzolók a 
birodalom helyzetét, a nép elnyomatását, a kormány 
önkényét, midőn g a r a n t i á k a t ,  formaszerü a 1-  
k o t m á n y t követeltek : a czárnő megrémült. Ő 
szép csendes tanácsadó testületet kívánt teremteni, 
de nem olyant, mely neki feltételeket szabni me
részkedik. „És ha megcsináljuk az uj törvényköny
vet“ kérdé egyik követ „lesznek-c még akkor is 
ukozák?“ „Hát hogy ne lennének“ .felelt egy ma- 
gasállásu hivatalnok, „hisz a czárnő csak czárnő 
marad.“ „No akkor teljesen fölösleges, hogy mi itt 
törvényhozásra pazaroljuk időnket“ viszonzá a kö
vet és — Katalin föl is menté az urakat a fáradság 
alól; — 1769-ben a gyűlés szétoszlattatok és az
óta Oroszország története nem látott többé képvi
selő testületet . . . .

Az előttünk fekvő bő történelmi anyagból 
csak azt szemeltük ki, a mi kevesbbé átalánosan is
meretes és csak annyit, a mennyit szükségesnek vél
tünk annak kiderítésére, miszerint a Romanow csa
lád csak ugv feltételek alatt nyerte az orosz koro
nát, miként más dynastiák más koronákat, hogy te
hát az orosz nemzetnek joga van, alkotmánya 
visszaállítását kívánni és hogy a czár k ö t e l e s  e 
kivánatot teljesíteni, habár apja soha hallani sem 
akart erről. Hiszen az volt az eredeti és majdnem 
mulattató a „legitimitás“ ezen orosz bajnokánál, 
hogy ő a világ minden zugában védte a „jogot,“ 
csak otthon nem! Ha amott a szántóföld távol szé
lén egy veréb ereszkedett le, azonnal e kis tolvaj 
elkergetésére rohant oda, de nem vette észre, vagy 
nem gondolt vele, hogy ezalatt saját lábával száz
szorta becsesebb vetéseket tiport össze !

De ha Oroszországnak j o g a  van alkotmány
ra, van-e s z ü k s é g e  rá? Van, még pedig oly 
nagy mértékben, hogy Dolgoroukow a birodalom fel
bomlását jósolja, ha a czár g y o r s a n  és bő kézzel 
nem adja meg azt, a mit népe kíván és a mi reá 
nézve áldozatnak sem mondható, mert korlátlan 
uralma puszta — csalódás,! Az igaz, hogy a czár 
névszerint korlátlanul uralkodik, kénye kedve sze
rint parancsolhat, de ő maga nem viheti ki egy
szersmind parancsait, sőt a kivitel felett ellenőrkö
dést sem gyakorolhat, mert erre szabad szószék, 
szabad sajtó kellene, a mi Oroszországban nincs, 
így a czár egészen környezetétől, az úgy nevezeti 
c a m a r i l l á t ó l  függ; ez, ha tetszik, foganatosítja 
a czár parancsolatjait, ha nem tetszik, ott hagyja a 
papiroson; ezen emberek nem csak osztozkodnak a 
czár hatalmában, hanem annak legnagyobb, legfon
tosabb részét épen csak magoknak bitorolják. A 
kérdés tehát nem az: valljon le kelI—e mondania a 
czárnak korlátlan hatalma egy részéről, hanem a z: 
valljon népe törvényes képviselőivel akar-e benne 
osztozkodni, vagy egy tuczat népszerűtlen emberrel, 
ki azzal saját érdekeinek előmozdítására él vissza ? 
a választás valóban nem lehet nehéz!

Oroszország belállapoljait Dolgoraukow her
czeg a legsötétebb színekkel festi: nincs rende
zett igazságszolgáltatás, nincs rendezett pénzügyi 
kezelés. A papság a hivatalnokok nyomása, alatt 
nyög. A nemességnek sokat emlegetett kiváltságai 
nem léteznek, egyel kivéve t. i. azt, hogy a nemes 
embert nem szabad nyilvánosan korbácsolni, hanem 
-  csak titokban. A kereskedők és polgárok a tör
vényhozás rendezetlen állapotja és a hivatalnokok 
önkénye és zsarolása miatt elégülctlenck. A pa
rasztok megszabadultak a földesurak nyomása alól, 
de csak azért, hogy a hivatalnokok nyomásával 
cseréljék fel azt. A hadsereg roszul van fizetve, 
sokat taggalva és a vesszőzési büntetés által becs- 
telenitve. Az úgynevezett óhitüek (raskolniki) ül- 
döztetnek és gyülöletök oly nagy, hogy mig ők 
Ausztriában rendesen a császár jóllétéért is imád
koznak, az orosz czár egyenesen ki van zárva imá
jukból. II. Sándor császár jó és becsületes ember, 
de ő maga nem tehet, nem láthat mindent. Kor
látlan uralmu fejedelem elkövetheti mindazt a r o~ 
s z a t, a mit akar, de nem valósíthatja mindazt a 
j ó t a mit tenni szeretne : hivatalnokai e r é l y e 
s e n  teljesitik azon rendeletéit, mik állal saját ej-
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dekoket szolgálhatják, — 1 a n y h á n azokat, mik 
semmi hasznot nem hajtanak nekik és é p e  n n em 
teljesitik azokat, mik által önzésök megsértetik, ér
dekük rövidséget szenved. Miklós czártól e hiva
talnokok- féltek, sőt remegtek, de soha egyetlen 
perezre nem szűntek meg, őt megcsalni, az államot 
meglopni, a népet zsarolni, Azért a nép gyűlöli e 
hivatalnokokat és nem szereti a czárt, ki e hivatal
nokok önkényét tűri, mig oly könynyen vethetne, 
neki véget, ha — alkotmányt adna.

Van azonkívül Oroszországnak három fontos 
„kérdése,“ melyet egyedül alkotmány megadása 
által lehetne kiegyenlíteni.

Első a l e n g y e l !  I. Sándor 1815-ben sza
bad akaratjából alkotmányt adott a lengyeleknek és 
erre most kétségtelen joguk van, mikép bizhatna 
még egy nép fejedelmében, ha ez világos Ígéretét, 
ünnepélyesen adott szavát nem teljesíti? De a len-

ís megígérte, sőt 1809-ben Borgo városában egy
be is léptette a tinnlandi országgyűlést, az elsőt és
— u t o l s ó t !  11. Sándor legújabban 4.8 tagból 
álló „tanácsadói“ testületet hivott ugyan egybe 
Finnlandban, de a finn nép megválasztván e 48 ta
got, azonnal óvást is lett le ezen újítás ellen és va
lódi parlamentet kíván. E tiltakozásnak most talán 
nincs közvetlen hatása, de ha Oroszország válságos 
helyzetbejutna, akár Lengyelország, akár Törökor
szág felől, a megoldatlan finn kérdés nem csekély 
mértékben nevelné a nehézségeket.

Harmadik — bár kevésbbé ismeretes — kér
dés : a b e s z a r a b i a i .  Beszarabia, mely hajdan 
Morvaországhoz tartozott, 1812-ben fegyverrel és
— az igaz — minden feltétel nélkül liódíttatott 
meg Oroszország által. A lakosság ezt nem bánta, 
mert az orosz despotismus nem volt roszabb a tö
röknél. De mióta az anyaország, mint az egyesült 
Románia egyik része, alkotmányos állammá Jön,

hogy? Hát neiii talál-e ezen trón biztos alapot a — 
l e g i t i m i t á s b a n ?  Az orosz herczeg-iró azt 
mondja: ne m!  Még pedig — magától a legitimi
tási elv értékétől elnézve — azért nem, mert e le
gitimitás nem áll minden kételyen felül! 1730. II. 
Péter halálával a Romanovv-ház fiága megszakadt.
V. János lánya, Anna 1740-ben kimúlt és utána 
unokaöcscse VI. János lépett a trónra: ez egy ka
szárnyái lázadás által lüketett le a czári székről és 
helyébe Erzsébet tétetett, l. Péter és Katalin lánya. 
De t ö r v é n y e s  volt-e ezen leány? Soha senki 
hitelesen be nem bizonyíthatta, hogy I. Péter ama 
Katalinnal, egy marienburgi lelkész szolgálójával, 
törvényes liázaságra lépett; de még akkor is, ha 
ezen házasság, miként némelyek állítják 1711-ben 
történt volna. Erzsébet, ki 1709-ben született, nem 
mondható I. Péter törvényes leányának, annál ke- 
yésbbé, mivel I. Péter t ö r v é n y e s  nej e ,  La- 
pouhine Eudoxia nemcsak 1709-ben vagy 1711—
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gyelek aztán elszakadnának Oroszországtól és kü
lön dynastiát. kívánnának ? Legyen ! --  mond erre 
Delgoraukow — adassék meg nekik, mert a bécsi 
congressus által alkotott lengyel királyság Orosz
országra nézve mindig csak teher volt, de az uj 
önálló Lengyelország szorittassék a régi történelmi 
határokra; Lithvániára, Fehér-Oroszországra, Vol- 
hyniára, Podoliára és Kis-Oroszországra a lengye
leknek nincs joguk. Oroszországnak pedig a Niemen 
és Búg képezi természetes határát. Ily engedmény
nyel, a milyen az imént emlittetett, minden józan eszű 
lengyel e perczben meg volna elégedve; de hanem 
a czár adja meg a lengyeleknek, hanem ha ezek 
veszik magoknak, akkor alkalmasint többet fognak 
kivánni.

Második „égető“ kérdése Oroszországnak; a 
f i n n i a  ndi .  Midőn I. Sándor 1808-ban Finnlan- 
dot elfoglalta és magát e tartomány nagyherczegé- 
nek kiáltatta ki, az akkori svéd alkotmány behozását

Beszarabiában mindinkább terjed a v i s s z a e s a t -  
l a k o z á s  vágya, melyet csak úgy lehetne árt- 
hatlanná tenni, ha Beszarabia Oroszország alatt is 
az alkotmányos szabadság áldásaiban részesülhetne.

Hogyha azonban Lengyelország, Finnland, 
Beszarábiának alkotmányt kell adni, képzelhető—e, 
hogy a többi Oroszország nem fogja ezt szintoly 
hangosan kivánni? És ha kívánná, ha követelné, 
meddig lehelend majd az orosz hadseregnek azt 
mondani: „Menjetek, édes katonáim, lőjétek össze, 
kaszaboljátok le testvéreiteket, mert ezek nem akar
nak többé az önkény rabszolgái lenni ? ! " . . . .

Tehát Oroszországnak nem csak j o g a ,  ha
nem s z ü k s é g e  is van igazi, szabadelvű alkot
mányra, a czár pedig áldozatot sem hozna, hanem 
csak nehány udvaroncz önzését sértené meg, hogy 
egész népe hő kivánatát teljesítse, saját trónját pe
dig csak ezáltal szilárdítaná meg igazán . . . Hogy

ben hanem még 1730-ban is életjen volt, Ezen 
Erzsébet unokaöcscse, a holstein-gottorpi herczeg, 
tulajdnnképeni ősapja a mostani orosz dynasliának 
mely e szerint csak nyerhet mellette, ha trónját a 
nem minden kétségen felüli legitimitáson kívül, 
népével kötendő paetum convenlum-ra, azaz alkot
mányra alapítja.......... valóban.

Regényből nagyon nehéz színdarabot csinálni 
és nem könnyebb egy vastag könyv tartalmát egy 
hírlapi czikk keretébe önteni át. Mellőznünk keíl'e 
mindazt, a mit a mély tudományu orosz iró egy al
kotmány Oroszhonbani kivihetőségének bizonyítá
sára és ez alkotmány minőségére nézve mond, ha
nem szerencsére oly munkával volt dolgunk, melyre 
rá illik Göthe mondata: „wo ihr's packt, da isi es 
interessant," kettősen érdé <e se pillanatban, midőn mi
ként mondtuk, Oroszország is oly bolondos, hogy 
alkotmányi kíván, egész Európa pedig oly bolon
dos, e kívánat valósulását teljes szivéből óhajtani.



mert ezzel utolsó feje is levágatnék az absolutis- 
mus hydrájának, mely e világrészt évek hosszú so
rán át oly kegyetlenül „maltraitirozta.*

FALK MIKSA.

[[. Rákóczy Ferencz születés- 
helye.

A falu, melyben a fejedelem szülőháza fekszik, 
B o r s i  (Zemplénin). Jelenleg özvegy gr. Erdődy 
Györgyné, gr. Asperinont Mária s fia gr. Erdődy 
István birtoka, ezek különben a megyében — a 
Bákóczv leányágon még több birtok tulajdonosai.

A kastély regényes, szép helyen fekszik s igy 
könnyen kimagyarázható, miért nem választotta e 
helyett a család a közelfekvő sárosi várat lakásul.

Két hét története.
Pest, május 31

A s ö r .
Óriási léptekkel haladunk a democralia felé.

— A demoeraticus állapot egyik leghathatósabb elő
mozdítója — a sör. — Nézzük Bajorországot. — 
Itt minden ember egyenlő, itt nincs osztálykülönb
ség, itt a király igy szól: „népemmel barátságban 
akarok élni,“ — Az igaz, hogy itt minden ember 
akár nagy, asár kis ur, goromba, de egyszersmind 
jószivü. — A democratia Bajorországban bizonyos 
tekintetben tovább haladt, mint Francziaországban
— s ennek oka — a sör. — Nálunk, ha valaki 
szomjas, például vasúton, darabig tűri s végre állo
máshoz érve, egész hiedelemmel vizet kér. — Ba
jorországban nem igy van. — A szomjúságot 
senki sem tűri. — Mindenkinek jogában áll sört 
kérni; nincs Bajorországnak azon páriája, mely ezt 
joggal ne tehetné, s nincs oly dölyfös aristocratiája, 
mely e kérést, a barbárság méltó vádja nélkül, meg
tagadhatná. — Egykor München körül utaztam 
vasúton, —Szerencsés voltam finom udvari hölgygyei 
egy kocsiba jutni. — Ismerősöm bemutatott. — 
Beszédbe elegyedtünk. — Szóltunk mindenről, mi 
czivilizált embereket érdekelhet. — A hölgy élén
ken rajzolta hallgatóinak az utosó udvari bált — 
egyszerre igy kiáltott: Sehr heiss! — Bier! — 
Erre három gavallér ugrott oda, három sörös po
hárral ; honnét vették elő e poharakat, honnét nem, 
még előttem titok — a sör ez országban minde
nütt ott van és sehol. — Elég az, hogy az udvari 
hölgy nyájasan mosolygott s mindegyik pohárból 
kortyintván egy jó adag sört, e szavakkal fordult 
hozzám s „ön nem iszik sört." ? — Soha. — Ha 
azt mondtam volna, hogy a vasúti kocsiban t ű z  
van, nem idéztem volna elő nagyobb hatást, mint e 
szóval — soha. — Mély csend lön. — Bámulva 
nézett egymásra az érdemes társaság. — Végre a 
hölgy újból megszólalt. — S ha szabad tudni, mit 
iszik ön, midőn szomjas ? — V i z e t .  — És szájról 
szájra ment a szó „vizet“ a bámulat hanglejtésének 
legkülönbözőbb variadéival. — S ön sohasem beteg ? 
kérdő tovább a hölgy. — Soha. — Nyárban sem ?
— Akkor legkevésbbé. — „Legkevésbbé“ — visz- 
hangozla az egész társaság. — A hölgyek suttogni 
kezdtek, a férfiak bámulva nézték egymást s az 
udvari hölgy ajkairól, ha nem csalatkozom, e szó 
lebbent el, mint mormogás: barbar. — Megérkez
tünk. — A hölgyeket fényes cselédség várta, mind
egyik inas nagy pohár sört tartván kezében, melyet 
minden dáma végső cseppig lehajtott s aztán mél
tósággal kocsiba szállott. — Dél után az udvari 
hölgygyei egy boltban találkoztam.

— Meleg van — mondá a boltos. — Az 
igaz — válaszoltam, — A boltos a comptoir alatt 
valamit keresett s egyszerre tajtékzó pohár sör ál
lott előttem. — Tessék — mondá a boltos. — Ez 
az ur nem iszik sört — jegyző meg mosolyogva az 
udvari hölgy. — Nagysád tréfálni méltóztalik. — 
Komolyan beszélek; — vannak távoli országok, mint 
Japan, China, stb. hol ez italt nem ismerik. — 
Szegények — kiáltá a boltos — s ugyan mit isz
nak e szerencsétlenek ?

—  Vizet — felelt az udvari hölgy mondhat
tad gúnynyal, és kivevőn a boltos kezéből a sört. a 
pidiarat fenékig kiürítette. — Egézségére váljék.
— Bár nálunk is mentül inkább terjedne a sörivás,

mert általa könnyebben] lehetne nivcllirozhi a kü
lönböző osztályokat mint bármely erőszakos esz
közök által. — Ha a sörivás a múlt században felkap 
Francziaországban, akkor nincs szükség az 1789-iki 
forradalomra. — XVI. Lajos életben marad, Robes- 
pierre sörházat nyit, és Napóleon nem hódítja meg 
Európát. — Képzeljünk magunknak egy sörivó né
pet naponta pár száz embert nyakaztatni, vagy 
képzeljünk egy sörivó királyt népeivel perlekedni ?
— Mindkettő lehetetlenség. — Egy nápolyi ezre
desnek Bomba király azt rendelte volt, hogy 2 óráig 
ölessen meg minden embert, kit szemével lát. — 
Adják e rendeletet egy haj or ezredesnek. — Mi 
történik? — Az ezredesnek műtétele alatt melege 
lesz. — Sört iszik. — A harmadik pohárnál már 
meglágyul, a negyediknél jószivüleg nevet, s az 
ötödiknél mindenkit átölel, a helyett hogy az illetőt 
felnyársalná. — Életunt valaki és meg akar halni?
— Mielőtt megölné magát, menjen egy sörházba, 
fogadok, felhagy szándékával. — Ha az életunt 
Pesten lakik, menjen a K* nevű sörházba ; itt bi
zonyára visszakapja életkedvét. — Hiszen itt meg
találja a paradicsomot a földön. — Itt mindenki 
elégedett, mindenki arcza hajnali pírban ragyog, 
mindenki szemei villognak. — Ha valaki rendes 
úri reslaurant-ba megy, 3 — 4 alkalmatlan pinezér 
tolakodik a vendég körül, fárasztó megelőzéssel. 
Itt darabig senki se jő. —• Végre megjelenik egy 
jókedvű ember, ki arezán hordozza a földi megelé
gedés minden jeleit. Mit tetszik ? — kérdezi. — 
Adjon rostélyos-t. — Nincs. — Miért van hát az 
étlapon ? — Van rostélyos, hogy ne volna! — Ad
jon hát? — Hahaha nincs! — A vendég bámulva 
néz a pinezérre, de ez oly boldog sörös arezot mu
tat, hogy a legvadabb szörnyeteg sem neheztelhet 
meg reá. — Ha pedig megneheztel, mindenki a 
pinczérrel fog nevetni.

De a mi itten legkedvesebb, az a házigazda!
—  (3 nem  em b eri lény  — nem, ő e g y  é lő , járó, 
evő , ivó, sz ép  kis s  ö  r ö  s  h o r d ó.

Valami tréfálkozó istenség magát mulatandó, 
k é t  lábat tett egy söröshordó alá, tetejére pedig 
egy e m b e r f ő t ,  az egészbe életet lehelt, s az
tán igy szólott : Hengeredjél, kis hordó, csapold 
mindenkinek a sört; altasd el a gondokat, és javítsd 
meg a sziveket — hengeredjél kis hordó.

Éljen a sör: a társadalmi egyenlőség legbiz
tosabb eszköze! BOLNA1.

Az 1862-iki londoni általános 
világkiállítás.

i.

A világkiállítások eszméje méltán korszakot 
képző esemény az emberiség haladásának és műve
lődésének történelmében; nemcsak nyílt verseny
térek ezek minden nép számára, hol fokozatos fej
lődésüket és haladásukat a legtávolabb országok is 
bemutathatják, hol koszorút és elismerést talál az 
oly sok századig megvetett és lenézett ipar, hol 
minden egyes, találmányainak és fejlesztéseinek 
csak dicsőségét tartván fenn maga és nemzete szá
mára. annak áldásait és hasznait az egész emberi
ségnek adja át, — hanem oly templomok egyszers
mind, hol a nemzet átadván és átvevén egymástól 
javításaikat és felfedezéseiket, testvériségi ünnepel 
ülnek, s egy szent eszme: a munka és ipar nevé
ben mindannyiszor mintegy újabb fogadást tesznek, 
hogy jövőre nem a rombolás hanem a javítás és 
előhaladás terén fognak egymással versenycsatá- 
kat vívni.

Valóban, a polgárosodás és műveltség ügyé
nek mi sem tehetett volna jobb szolgálatot az ilyen 
általános kiállításoknál, hol a legtávolabb népek és 
országok bármi nemii találmányai azonnal az egész 
emberiség közkincsévé válnak, s honnan a kölcsö
nös legközvetlenebb érintkezés folytán mindenki 
újabb ösztönt és ingert visz haza magával a tevé
kenységre és a nemes áldásos versenyre.

Az általános világkiállítások eszméjének di
csősége az angol népet illeti. Részletes, országos 
kiállítások lehettek, sőt voltak is más országokban 
tán még korábban, mint Angolországban, de általá
nos világkiállítás Nagy-Britanniában tartatott leg
először 1851-ben a még most is fenálió nagyszerű

sydenhami kristálypalotában. És e téren rendkí
vül nehéz, sőt majdnem lehetlenség is a verseny 
Angolországgal. Boldog fekvése, gazdagsága s min
denek felelt fejlett ipara mindenkorra biztosítják 
számára az utolérhetlen fölényt.

A jelen évi általános világkiállítási palota 
nagyság, Ízlés és építészeti szépségben jóvaf'felül- 
mulja az 1851-ikit. Szörnyeteg épület részint már
vány részint vas és üvegből, mely Kensington 
Gore-ban a kristálypalotától 7 pereznyi távolságra 
Fowke mérnök-százados terve szerint épült és 
mintegy 26 angol holdnyi térséget foglal el. Körül
belül 5 akkorának állítják, mint Rómának annyira 
bámult Sz. Péter templomát. Kúpjának magassága 
260 láb; fő hajójának hosza 1,152 láb, szélessége 
85 láb, magassága 100 láb. Építésének költségét 
körül—belül 3 millió pengő forintra teszik.

Az épület alakja hasonlít a latin L betűhöz, 
melynek alsó és rövidebb részében ezer nemű és 
fajú" gépek működnek, s egy fő és két mellékhajó
ból áll, melyek végükön 8 szegü csarnokokat al
kotnak, melyek nagyszerű és óriás kupozattal van
nak megkoronázva. Ezenkívül 14 vas karzata van, 
melyeknek közei mindmegannyi kisebb mellékha
jókat alkotnak. Külrajzát már ismerik e lapok t. ol
vasói. Belrajzát egyik jövő számunk hozandja.

A kiállítás ünnepélyes megnyitása az előre 
megállapított terv szBrint május 4-kén történt.

London e r.apon ünnepi arezot és külsőt öl
tött magára. A lakosság 100.000-nyi tömegekben 
nyomult a palota köré jelen lenni a megnyitási ün
nepélyen s megbámulni a büszke Albion pompáját.' 
A Thernse könnyed hajói és az omnibuszok ezrei 
már kora reggel megkezdték a tömegek szállítását, 
s a gyalog tolakodók serge sáskahadként borított 
mindent, meddig a szem látott. A reggel szép volt; 
a kora hajnali eső elmosta az utczák porát, s a ta
vaszi nap üde és felvidító sugarakkal árasztotta el 
az örök ködre kárhoztatott város-szörnyeteget. 
Tarka és vidám sürgésfórgás élénkítette az utczá- 
kat; a fedelekről lobogók lengtek alá, s az abla
kok és karzatok télve voltak többnyire nőkkel, az 
utczákon és téreken zenekarok játsztak s a bábéi— 
szerűhangvegyületben, mi az utczákon olykor-olykor 
a trombiták harsogását is elnyomta, a világ minden 
nyelve képviselve volt.

A palota előtti tért és utczákat már több órá
val az ünnepély kezdete előtt hullámzó néptenger 
foglálta el, melyet aránylag csekély számú katona
ság és fegyvertelen rendőrség tartott féken. A 
Buckingham-palolától (királyi lak) a kiállítási pa
lotáig mintegy fél millió ember volt összecsoporto
sulva, hogy a királyi biztosok menetét megbámul
hassa és üdvözölhesse. Mindenütt zaj, ujongás, vi
dámság, de mindenütt rend és fegyelem, mert hisz 
Angolország a fegyelem hazája. Még a szerteszét 
kúborgó zenészek, bohóczok és utczai színészek 
sürgölődései is csak perczekre támasztottak itt-ott 
némi kis zavart.

A palota főbejárata előtt egy század királyi 
testőrség, egy század gránátos s több katonai ze
nekar volt felállítva a kir. biztosok ünnepélyes fo
gadására, a Hydeparkban pedig egy üteg ágyú várta 
a jelt, hogy az ünnepély kezdetéi mennydörgéssel 
hirdethesse.

Egy óra tájt trombitaharsogás hirdette a 
királyi biztosok közeledését. A menetet lovas ki
rályi testőrök nyitották meg, kiknek fényes fegy
verzetén a napsugarak ragyogva törtek meg. Ezu
tán a királyi kocsik jöttek mély gyászban a minisz
terekkel, Cambridge herczeggeí s az ünnepélyre 
ideérkezett porosz és svéd herczegek és kísérőik
kel. A nemzeti hymnus megzendült, s a biztosok' 
beléptek a palotába, hol őket mintegy 40 — 50 ezer
nyi tömeg várta, tolongva, sürgölődve az emelvény 
felé hol a trón állott, s melyről a megnyitó beszéd 
tartatott.

A biztosok megérkezését trombitaharsogás 
jelentette. A menetet a lord mayor a város királya 
nyitotta meg scherifjeivel, azután következtek a ki
állítás hivatalnokai, a magas államhivatalnokok, s a 
különféle társulatok elöljárói, s végre a megnyitó 
bizottmány névszerint: Cambridge herczeg, s West- 
bury, Derby, Sidney s Palmerston lordok.

Az emelvényre érve, miután a 2500 egyén
ből álló zenekar a nemzeti hymnuszt elénekelte, 
Granville lord felolvasta a gyászoló királvné leve
lét a bizottmányhoz, mire Cambridge hercze°- felelt,



sajnálkozásai fejezve ki a herczeg-férj halála s en
nek folytán a királyné távolléte felett. E beszéd 
után a palota művészi becsesei bíró díszkulcsa át
adatván a londoni püspök rövid imát tartott s Cam
bridge herczeg a kiállítást megnyitódnak nyilvání
totta.

íme a megnyitási ünnepély hivatalos része.
A zenészed részt Mayerbeer ez alkalomra irt, 

nagyszerű indulója nyitotta meg, mely remek hang- 
szerelésével és változatos eredeti fordulataival rend
kívüli hatást és tetszést vívott ki. Auber dallam
gazdag indulója és Hacndel ,,Hallelujá“-ja szintén 
nagy tetszést nyertek, a magasztosan hangolt kö
zönség részéről, melynek azonban csak tized része 
hallott valamit a zajos sürgés-forgásban és tolako
dásban a kijáratok felé.

Az egész világ ¡¡egyszerre künn akart lenni, 
hogy az utozai látványosságokból is kikapja részét, 
s valóban a kijutás még nehezebb volt a bejutha
tó snál.

Arról, hogy az ember e pillanatban valamit 
megnézhessen, szó sem lehetett.

Csak más és harmad nap láttunk valamit, 
hogy mit: elmondjuk jövő bzikkünkben.

BALÁZS SÁNDOR.

Életmentések.
D r .  A r á n y i  L a j o s  e g y e t e m i  t a n á r t ó l .

B e v e z e t é s .
Negyven év előtt valamely virgonca iskolatársam 1 

azt kérdezte pajtásaitól: mi a legtöbb a világon ? s miu
tán hasztalan törtük fejüket, azt mondta: „doktor, mert 
nincs ember, ki ne tudna többféle nyavalya ellen azonnal 
egy-két szert ajánlani.“

Ki régente 20—30 orvosságot 10—15 baj ellen 
ismert, kenyerét megszerezhette orvosi mestersége után, 
valamint ez mai nap részint keleten, részint (mit alig hin
nénk) nyugoton t. i. Amerika művelt helyein is nem ritka 
tünemény.

És mi az eljárás az ily gyors megdoktorosodás- 
ban ? az, hogy megtanulja az ember néhány nyavalyá
nak főjeleit, p. hogy az, ki jól nem lát, és valamely tej- 
szinti foltot tüntet szemén elő, az hályogban szenved, 
— hogy kinek szakgatásai vannak csonjaiban, azt az 
orvosok méreggel rontották meg ; — megtanul aztán az 
ember, t. i. a leendő orvos néhány füvet, sót. és reczeptet, 
elhiszi tanítójának mindazt, a mit tőle hallott, és bátran 
űzi a gyógyítást, hol a betegséget sújtván le, hol pédig-a 
b e t e g e t  magát: az ily etény, orvost, Európában nyeg- 
lésznelc (cliarlatan), kuruzslónak, vagy' kontárorvosnak 
szoktuk nevezni.

A  középkorban a valódi orvos sem különbözött 
a kuruzslótól ismereteinek m i n ő s é g é r e ,  mert ép oly 
vak hittel követé ő oktatójának hol észszerű, hol oktalan 
tanait, mint a mily vakbuzgó hittel követé a buta embe
riség kósza tanácsait; ismereteinek csupán m e n n y i s é 
g é r e ,  azaz : nevezetes bőségére nézve múlta fölül (a 
középkorban) a czéhbeli orvos a kontárt.

Megérkezett valahára a XVI-ik század, melyben 
mintegy valamely világszellemtől fölvillanyoztatva szá
mos szakember fői kezdé a vak hittel az igazság forrásá
nak kutatását cserélni, igy támadtak az orvosok közt 
is szép szánni fürkészek, kik azt kérdék például, hogy’ 
micsodája van tulajdonkép az embernek bántalmazva, 
ha valamely szelíd indulatu egyén látszólagosan minden 
ok nélkül egyszerre elkezd mogorvává, kiállhatlan zsém
bessé, életunttá válni, utoljára még öngyilkosságra is ve
temedik ? ! mai nap ezt minden olvasott ember tudja, ki' 
nem is orvos, és mondja, hogy májbajban szenved az il
lető szerencsétlen, ámde akkor a leghíresebb orvos sem 
tudta azt, s ha néha el is találta a ozélszerü gyógyszert, 
nem tudta eljárását indokolni, legfölebb azt monda: „azért 
adom ezen szert, mert híres eldődöm is ilyesmit adott 
ilyesféle körülményben ;u és hát a májat csakugyan nem 
ismerte volna a XVI-ik századig a hires olasz- vagy né
metországi egyetemeken kitanult orvos ? Biz azt nem; 
mert embert fö lbontani tilos lévén, csak a házi állatok 
máját ismeré, már pedig mennyire különbözik a bárány, 
kutya, macska vagy patkány mája az emberétől, azt köuy- 
nyen képzelhetni! *)

A hires brüszszeli Vesal (Vezál) András törte 
meg a XYI-ik században ez irányban először a jeget, ő 
figyelmeztette először ügyfeleit az emberi test valódi al
katára, és előadá mily káros tévedésben tespednek azok 
kik vakon elhiszik bár Hyppokratesnek és Galenusnak 
hogy csak olyan az ember belseje, mint az oktalan állaté

Vesal ernyedetlenül bonczolt, rajzolt — időköz
ben gyógyított is — és számos prozelitát (megtérőt) 
szerzett.

Vesal számos kitűnő követői közűi, kik az emberi 
test alkatát rendre uj fölfedezésekkel gazdagíták meg, 
csak egyet emlitek, a liervadbatlan hirti Harveyt, ki nem 
elégedvén meg annak tudásával, bőgj- igy vagy amúgy 
alkotta a teremtő a testrészeket, azt kezdé feszegetni, 
hogy mi oknál fogva alkotott az Ur, a mit alkotott, úgy s

*) 1859-ik évi Münchenben! tartózkodásom alkalm á
val birtokába jöttem  egv boneztani képes munkának, mely
nek rajzai, t. i. állatok után készült és az emberre rátnkm ált 
rajzai úgy m egnevettetik az orvost, hogy sir bele.

nem máskép 'i s mi például a szívnek és vele összefüggő 
számtalan csatornáknak s az ereknek föladata, vagyis mű
ködése V és fölfedező Harvey a XVII-ik században, ne
vezetesen 1619-ben a vérkeringés létét és mibenlétét, 
miről előtte csak annyit tudtak mint Amerikáról Colum
bus Kristóf előtt. Ezen fölfedezés az orvosra és a szen
vedő emberiségre nézve egy mákszemnyivel sem áll 
hátrább a gőzerő fölfedezésénél az ipar mezején.

A XVIII. század elején Morgagni (pádnai tanár) 
volt újra hatalmas jégtörő az ember belsejének kutatásá
ban. Morgaguinak ismeretszomjas lelke nem lévén azzal 
megelégedve, hogy ő az ép test egyes részeinek mi czél- 
rai szolgálatát ismeri, ő azt is óhajtotta tudni, hogy mi ' 
módon támadtak ama számos e l v á l t o z á s a i  az em
beri test részeinek melyekre, ő számtalan bonczolgatásai 
alkalmával bukkant ? ! O azt tapasztala, hogy a máj, a 
a tüdő, a szív, lép, vese, stb. nem olyan mindig, mint azt 
egy rögtön elhalt, pl. párviadalban elhullott fiatalnál ta
lálni szokás, ö tehát a belrészek nyavalyás elváltozásait 
vette ép oly szorgalommal és elmésséggel figyelőre, mint 
Vesal és követői az ép ember részeinek alkatát. Morga- 
gnit kevesen méltatták, kevesen is követték, részint mert 
nem volt oly nyereséges az ő kutatási modora, részint 
mert sokkal több resignatio (elszánás) és valóban sokkal 
is jobb gyomor lcivántik egy tályogos, rákos májnak, 
mint egy takaros egészséges májnak vizsgálatához — 
de a mi halad, nem marad, mi a következőkből világ
uk ki.

A XVIII-ilc század végével és a XlX-iknek elejével 
a franczia háború igen bő aratást juttatott a bouez- 
vizagálatolcnak, és az éber eszű francziák Larenec, 
Andral stb. hamarabb fogták föl Morgagni remek esz
méinek megbeesülbetlenségét,'mint olasz honfitársai, ki
ket szinte eleven észszel áldott meg a mindenható, de kik 
hallatlan idők óta egymás ellen bujtogattatván, szétágazó 
irányban foglalkoztaták agyaikat.

Morgagni s az őt utánzó franczia orvosok kutatása 
egy ujdon-uj tudományt hozott létre, melynek b e t e g 
s é g i  l i o u c z t a n  (röviden k ó r b o n e z t a n )  lön 
neve, hogy megkülönböztethessék az akkoráig uralkodott 
boncztantól, melyet, minthogy csupán ép testrészek le
írásával foglalkozik, azon időtől kezdve ép lv o n c z ta n -  
n a le nevezték el.

A XIX-ik század elején, tiszta fényben tűntek 
már föl Frankországban azon törvények, melyek szerint 
az ember leül és beltetemei az ádáz kórok által elpusztit- 
tatnale, de nem elégedtek meg a franczia prvosok annak 
tudatával, hogy mi névén nevezendő nyavalya ö.lte el az 
embert, hanem arra a két kérdésre is s> ereitek volna 
felelni tudni: a) mimódon tudhatom meg az élőn, hogy mi
féle belső része van bántalmazva ? b) hogy mimódon kell 
a kifejlődött bajt elhárítani ? Ezen leirbatlan fontosságú 
kérdéselcetszinteLaenecés Andrál kezdték legelőször fej
tegetni *) utánuk pedig legdicsőbb sikerrel Becsben Roki
tansky, Skoda, Sehuh és Engel 1830 óta a mai napságig.

Százankint zarándokoltak 1835-től kezdve ezek 
folytán egész Európa, sőt Amerika egyetemeiről is a tu
domány fölkentjei, fiatalai s öregei, a kórboneztan Mek
kájába, t. i. Becsbe, mert annyi halott (naponta 5—10) 
sehol egyebütt nem kerül a kórházból a tanár, és pedig 
oly kitűnő tanár alatt bonezvizsgálat alá; nem csuda, ha 
csekélységem is megkívánt a kézzelfogható igazság for
rásával ismerkedni; nem csuda, ha a bonezteremben 
ötödfél év lefolyta alatt naponta megjelenvén és csak 
3—4 hullavizsgálatot figyelemmel kisérvén, 5000-nél több 
ember változatos betegségü belsejét láttam, nem csuda, 
hogy miután a kórboneztan szövétneke száz meg száz 
eddig nem sejtett, vagy csupán érvénytelen hagyomány
ból ismert betegségi képekkel, szóval szakomban egy 
egészen uj világgal ismerkedvén meg, a kórboneztan ma- 
lasztjaival édes hazámat is boldogítani sóvárogtam és 
elfelejthctlen nagy Stálily Ignáczunk pártolása utján emez 
uj tudomány apostolává fölavattatám magamat, mit ha 
nem teszek, vagy más valaki nem cselekszik : 1844-től 
mai napig ezerrel kevesebb orvos (mert épen ennyi eddigi 
tanítványai száma) bírja a kórboneztan jótékony ismere
tét és eredményeit.

A kórboneztan gyenge csemetéje édes honunkban 
számos viharrali küzdés után meggyökeresedett, sőt gyö
keréből két önálló csemetécskét is hajtott, úgymint a 
papnövendékek által évente hallgattatni szokott é l e t 
m e n t é s t a n t ,  és a joghallgatók számára előadatni 
szokott t ö - r v é n y s z é k i  orvostant, ebből 500-zat 
amabból 300-zat haladt 10—12 év óta tanítványaim

Ezen czikkben csak é l e t m e n t é s r e  vonatko
zólag óhajtok nyilatkozni, de hogy ezen tan keletkezését 
és szükséges mivoltát megérthesse a szives olvasó, szük
ség még egy kissé a kórboneztanra visszatérnem.

A kórboneztani vizsgálatok tárgyátalialál szállítja.
A halál orvosi és egyszersmind b i r ó i szempont

ból kiindulva többféle, úgymint:
I. S z ü k s é g e s ,  midőn az ember a teremtőtől 

kitűzött mintegy 80—90 vagy 100 évi időfolyam eltelte 
után szép csendesen elszenderül, ezen — csak ritkán 
előforduló — halál nemnek ellentéte

II. Az esetleges hálál, ez újra kétféle :
l ) a  c s e n d e s e n  köze led ő , vagy is halk 

k a l  k i f e j l ő d ő  h a l á l  (ez a leggyakoriabb, mely 
gyermeket, fölserdíilteket, élemedetteket rövidebb hosz- 
szabb lefutású nyavalya előrekelte után sodor el).

*) Volt Becsben (de másutt sehol egész Európában, 
Laennecen kivül) még egy ember, ki különösen a tüdőnek 
és a szívnek bajait vizsgálta boneztani utón. de ezen fárad- 
liatlan búvárt (Auenbrugger volt neve) valamennyi ügyfele 
őrültnek bélyegezte, főkép midőn azt állitá, hogy a melleni 
kopogtatás és hallgatózás utján a benn rejlő zavarokat lehet 
kilesni — 1830 és 33 táján még Pesten is azt taniták, hogy 
Auenbrugger és Laennec a világ legnagyobb -bolondjai 
valának.

2) a r ö g t ö n b a 1 á 1, mely anélkül hogy hir- 
nőkkiut betegséget bocsátana előre, mohón ö l; — mind a 
halk, mind a rögtön halál lehet

a) t e r m é s z e t e s  t. i. kipuhatolható erőszak 
nélkül támadt, és

b) e r ő s z a k o s ,  t. i. bebizonyítható kttl- vagy 
lielerőszak (ütés, szúrás, vágás, lövés, mérgezés, fojtás, 
kiéheztetés stb.) által előhozatott.

Huszonhárom év óta boneztermekben töltvén nap
jaim nagyobb részét, meggyőződtem a felől, hogy a boncz- 
tan épen úgy élesíti az orvos elméjét, mint a mértan a 
bölcselkodőét és a természetbúvárét, s mivel már mint
egy a katakombák közé esábitám el a jó indulatu s ön
magán győzedelmeskedni tudó olvasót, liadd beszéljem ki 
egészen magamat, mert megvallom keservesen esik hal
lanom művelt ember szájából ilyes nem oly ritkán pen
getett szavakat: „ha már azok az ujmódi tudós orvosok 
annyit tudnak, hogy a halált, melyből egy is több a sok
nál, annyi fajtára lehet fölosztani, mint a dinnyét, mi a 
mennykőnek bolygatják azt a szegény halottat, hiszen úgy 
sem támasztják fö l!“ Keservesen esik ily beszédeket 
nem ritkán hallanom, noha nem ütközöm meg bennök, 
mert a boneztau és a boneztani fölfogás nem 10 paran
csolat, melyet mindenkinek tudnia k ö te le sség .

Hogy miért kell bonczolni és fáradhatlanul bon- 
czolni, ime megfejtem:

I. A szükséges, t. i. az elaggott véneken előfor
duló halálnál azon változásokat keressük föl, és illetőleg 
mutatjuk meg tanítványainknak, melyek a különféle test
részek clkoptatása által merülnek föl; megfejtjük ily ese
tekben, miért hajlandók az aggastyánok eme vagy ama 
betegségre, és kiokoskodjuk a föllelt változásokból, mit 
kerüljön a beteg, s mit kerüljön a vele bíbelődő orvos, s 
mivel lehet végre (addig a meddig) az élet fonalát meg- 
megliosszabbitani.

II. Az esetleges halálnál, és pedig
1) a halkkal kifejlődött halálnál:
először megismertetjük a növendékorvost a halál, 

fészkével, és tanitgatjuk annak az élőn végrehajtandó föl
delésére ;

másodszor meggyőzödtetjíik az orvost, ki az el
hunytat, kezeié a baj mibenvoltáról, ki vagy ráismert 
arra és megnyugszik, vagy tévedett mint tévedhet, a had
vezér, vagy a miniszter ;

harmadszor uj, eddig nem ismert betegséget ku
tatunk, és fájdalom, gyakrabban, semhogy sejtenők, ta
lálunk i s ;

negyedszer az életben ki nem tudathatott beteg
ség okát keressük föl, és ritkán maradunk cserben, 
100 év múlva még ritkábban maradandnak unokáink, 
valamint mi is jóval gazdagabbak vagyunk oknyomozó 
ügyességben apáinknál és dédeinknél;

ötödször fölvilágosítjuk, vagy megnyugtatjuk a 
családot, midőn négy öt gyermeket kaszál egymásután le 
a kérlellietlen halál, a veszteség oka fölött, legyen az búr 
elhárítható, vagy nem.

Netaláni csudaszülöttek (monstrumok) bontásá
nál ezernyi előítéletek kigyomlálására ajánljuk oda ke
zeinket, ezen fölötte érdekes czikkről szeretnék adott al
kalommal a művelt közönségnek némi fölvilágositással 
szolgálni, miután 52 csudának birtokában vagyok, és 
mintegy 400 féléről, a nélkül hogy beléje fáradnék, szól
hatok, mert ezeket egykor nagy szenvedéllyel tanulmá
nyoztam.

2) A rögtön támadt halálnál, vagyis a rögtön ha
lálnál azt kell kitudni bonczolás utján, valljon

a) önkénytes, (nem erőszakos) vagy
b) erőszakos volt-e a halál ; ezen fontos kérdé

sekre, melyek megoldását nemcsak a gyakorló orvos tűzi 
ki magának, de a melyeket a liiró is szab elő az orvos
nak (mint törvényszéki orvosnak), olykor fölötte nehéz a 
felelet, mert azért hogy valaki bizonyos szemek bevétele 
után nehány napra elhal, azért hogy valaki bizonyos 
megsértetés után kétszer vagy háromszor huszonnégy 
óra múlva megszűnik élni, nem lehet következtetni, hogy 
a halál a szer bevételének, vagy a sértetésnek szükséges 
következménye; hogy tehát otthonosnak érezze magát az 
orvos a n é l k ü l ö z h e t l e n  törvényszéki orvostan tág 
mezején: szükséges, hogy temérdek sok bonczolat szem
tanúja legyen.

Húsz, huszonöt év előtt egy-két törvényszéki 
bonczolás került évente a pesti egyetemen élő, 1846-ban 
pedig, midőn ötödéves orvos koromban a törvényszéki 
orvostant hallgatóm, történetesen e g ys e m került elő, 
mig a párisi, berlini, és a bécsi egyetemen százával írták 
esztendőnkint a törvényszéki orvosi jegyzőkönyveket, 
mint szintanuyi bonczolatok eredményét! ! !

Mióta 1844-től Pesten tanárkodom engem illet a 
törvényszéki és rendőri bonczolatokat a tanév 10 hónap
jai alatt végrehajthatni, 600-rug száma 18 cv alatt az ily 
módon fólnyitottaknak, 3000-re pedig az amúgy egysze
rűen kórbonczilag megvizsgáltaknak, mindezeknek statis- 
tikai kidolgozását ez idénre tűztem ki. Ezen rég feszült 
figyelemmel kisért vegyes bonezvizsgálatok egyik ered
ménye oda nyilatkozik, hogy „sokkal számosabb a rög
tön, vagyis a véletlen halál, hogysem azt gondolnók, és 
épen nem csekély azoknak száma, kiknek kevésbe került 
volna éltüket rögtön fejlődi éltükveszedelmében megmen
teni, ha akárki, bizonyos egyszerű fortélyokat alkalma
zott volna az elkésett orvos megjöttéig.“ Ismétlem, hogy 
épen nem esekély, de sőt nevezetesnek mondható azon 
balesetek száma, melyekről azt mondja az előkelő: hogy 
„mai  á p r o p o s “ halt el szegény Péter vagy Pet
ronella.

Ezek folytán ilyféle gondolatok keletkeztek agyam
ban :

1) Jó lcmie a rögtön támadó életveszélyeket bizo
nyos rendszerbe összeállítani, még pedig nem szoros tu
dományosba, hanem inkább gyakorlatiba
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2) Jó lenne ezen így összefűzött bajokkali bánás
módot a nép számára minél érthetőbben és minél egysze- 
rtiebben kidolgozni, különös ügyelettel leven a helylyel 
közzel megkívánt biztos surrogatumokra (pótszerekre) 
mind az orvosságok, mind pedig a köteléki (bekötözni 
való) szerek dolgában.

3) Jó lenne gyakorlati kísérleteket nem a szerekkel 
(mert azokat mint gyakorlattal kis körökben folyvást fog
lalkozó orvos és mint tankedvelő vegyész, tigyis jól is
merem), hanem t a n i t m á n y o m  h a s z o n v e h e t ő -  
s é g é v e 1 tenni, s ezért próbáját is adám vagy 11 év 
alatt, hogy mikép kell növendékpapokat, hivatalbelieket, 
huszár- s hajdukáplárokat 6—8 hét lefolyta alatt nem 
csak ügyes — de mire számot sem tartottam — szenve
délyes életmentőkké kiképezni, kifaragni.

Ezen tanítási kísérleteknek, melyek csak nekem 
kerültek pénzembe is 2000 és néhány száz órámba, az 
lön eredménye, h o g y  l e g g y o r s a b b a n  é s  l e g -  
maradandóbban akként tanulja meg a nemorvos (anyival 
inkább a fiatal orvos is) az életmentési szabályokat, ha
nem csak hallás hanem egyszersmind látás (megtekintés 
— intuitio) utján juttatja azokat az oktató a tanítvány 
leikéhez, és hosszas próbák után kiderült, hogy bizonyos 
általam költött, 40 darab k é p e s  tábla sem kevés, 
sem sok eme tanitmánynak kimerítő fölvilágositására és 
gyors, meg, mi a leglényegesebb, e l n e m i g e n f e l e j t -  
h e t ő megtanulására, eme kifeszitett negyedrét ruekko- 
raságu rajzokon kívül lGivnyi magyarázó szöveg képziélet- 
men tés tanomat, melynek czime „ Magyar Sibilla“ s melynek 
föladata aként szolgálni mint, a hajdani Sibillaféle köny
vek a római álladalom minden életveszedelmében szol
gáltak. mig becsben tartattak. Mint a római Sibillához a 
római kormány fordult minden aggodalmas állapotában, 
igy forduljon minden véletlen rögtön kerekedő veszélyei
ben magyar Sibillámhoz minden emberséges ember, kü
lönösen pedig:

1- ször minden népnevelő, minő a lelkész, az is
kolamester ;

2- szor minden magánnövelde igazgatója ;
3- szor minden száraz vagy vizi utón alkalmazott 

konduktor, igy szinte
4- szer minden gondos utas, főleg a hosszabb 

utakra elinduló m e g b í z o t t a k .
5- ször minden magányos mezei, kerti vagy erdei 

tanyán lakozó család;
G-szor minden csapiáros, ki jó erős (verekedésre 

gytilasztó) bort m ér;
7- szer minden gyártulajdonos, vagy oly birtokos, 

kinek számos béresei vannak ;
8- szor minden polgári (gymnasiumi, kereskedelmi, 

reál, erdészi, bányászi) és hadi tanoda;
9- szer minden a liarczba induló vitéz ;
10- szer minden betegápoló, bába, sebész és fiatal 

orvos, a toxicologiához (méregtanhoz) pedig, mely a né
pies rövid kidolgozaton kívül még egy szorosan tudomá
nyossal is bir, minden élemedett orvos is fordulhat, mert 
(saját kísérleteim ellenőrködése mellett) mindent meg
lelhet benne, mit eddig e téren lényegest és gyakorlatit a 
mai toxicológák fölmutatnak, és az adagok meg a figye
lemben tartandó időköz tekintetéből fitogtatás nélkül 
szólván: többet.

11- szer minden gondos és lelkiismeretes család
apa (ha mindjárt nem is lakik a magányban, például a 
Zugligetben), vagy özvegy családanya.

12- szer mindenki, kinek mind békés mind hábor- 
gós időkben saját és őtet érdeklőinek életo és egészsége 
nem közömbös.

Ha a XVII. és XVIII-dik században az ezernyi 
babonával hemzsegő Csízió (a hires Wallensteinnak ked- 
vencz olvasmánya) megérdemlő, hogy a biblia mellett 
minden házban megférjen, miért ne érdemelné meg a ma
gyar Sibilla (melynek valódi tudományos neve : sotero- 
logia somatica, azaz : testi üdvtan, vagyis testi biblia), 
hogy minden házban a lelki biblia bal oldalán föltaláltas- 
sék, annyival inkább, mert annak bő tartalmát a munka 
következő fölosztása tükrözi:

E l s ő  v a g y i s  e l ő k é s z í t ő  r é s z .
1- ső czikk : az emberi test alkatának képekkel 

fölvilágosított magyarázata.
2- dik czikk: az emberi test egyes részei működé

sének (munkálkodásának rövid taglalgatása.
3- dik czikk : Megismertetése mintegy GO külön

féle külső és belső gyógyszernek; ide holmi kötelékek, és 
különféle háznál föllelhető készületek és pótszerek is 
tartoznak, nemkülönben az úgynevezett háziszerpk.

M á s o d i k  r é s z ,  v a g y i s  a v a l ó s á g o s  é l e t 
m e n t é s .

1- ső czikk. Vérzések kezelése, a vérzések le
hetnek :

a) erőszakosak (vágott, szúrt, lőtt, zúzott stb. se
bekből) eredők, vagy

b) önkénytesek (orr-, tüdő-, gyomor- stb. vérzés.)
2- dik czikk. Tetszhalál (vízben, füstben, gőzbeni 

megfúlás, niegfagyás stb.) ápolása.
3- dik czikk. Mérgezések gyógyítása (itt a mérges 

kigyók, férgek stb. dühös kutya marása is taglaltatik.)
4- dik czikk. Mindenféle kiállhatlan gyötrelmes fáj

dalom enyhítése vagy megszüntetése.

F ü g g e lé k :

1- ső szakasz. Mikép kell orrba, fülbe, torokba 
stb. jutott kártékony tárgyakat (mik főleg gyermekeknél 
fordulnak elő) jó eleve kitakarítani.

2- dik szakasz. Micsoda előjelekkel birnak bizo
nyos veszedelmes és egyszersmind rejtélyes bajok, minők 
péld. a torokgyík (angyna membranacea), az önkénytes 
sántitás (claudicatio spontanea).

3- dik szakasz. Néhány biztos óvszer vagy kórve- 
deg vagyis praeservativum rövid megismertetése, és jó 
tanácsok, melyeket tűz-, viz-, földindulás stb. alkalmával 
követni czélszerü.

4- dik szakasz. Készint a preservativumok, részint 
egyéb orvosi tárgyak között uralkodó előítéletek elleni 
csendes háború.

Ezen jó ujjnyi vastag, és nagy negyedrétben (quart- 
ban) megjelenő munkát mindig magával hordani, s azt 
előforduló életveszély alkalmával fölütni akarni igen 
ügyetlen fogás volna, czélszerünek véltem tehát az ösz- 
szes munkához egy hű kivonatot mellékelni, mely mel- 
lényzsebbe vagy pénztárczába is elrejthető, és utón útfé
len a legüdvösebb és legtisztább értelmű tanácscsal szol
gáljon annak, ki azt megszerezni és zsebébe rejteni nem 
vonakodik.

A Sibilla név azt is mondja rejtélyesen „végy 
meg, mert bizony bizony mondom néked, hogy örökre 
megbánod, ha meg nem vészesz !“

Magyar Sibillám kivonatának szakonkinti közlése 
legyen ezen talán szerénytelennek tiinő prezsmita (prae- 
missa) vége. Ha netalán előfordulandó tévedéseimet oly 
jSzivélyességgel világositandja föl némely ügyfelem, a mi
lyennel én e közlendő tárgy előállításához fogtam : leg
forróbb hálámra várhat, és ha csípősen fog nyilatkozni 
— de a mellett jóra igazit, akkor is consequens maradok 
és legforróbb hálát Ígérek, ha pedig gúnyol, de jobbat ő 
sem állít föl, akkor azt mondom : bocsásd meg a mi vét
keinket, mikép mi is megbocsátunk, s igy minden esetre 
béke mivelünk.

Zenészét-
Jelesebb zenetamtóink.

II.

Pesten az 1809-iki farsang alalt vig mulat
ságok voltak. A/, öreg urak úgy leírják a már csak 
nevéről ismert „Hét  v á l a s z t ó  f e j e d e l e  m“ 
tánczteremét, az összegyűlt, s fényben és pompá
ban ragyogó aristocratiát, a czigány zenészek fe- 
ledlietlen királyának — Biharinak — hegedű já
tékát , a pénz megmérhetlen özönét, szóval, az ak
kori időket: hogy iia mind ennek hitelt adunk, 
szomorúan kell bevallanunk, hogy azóta a művé
szetben, s több egyébben nem előre, hanem hátra
mentünk.

Mert hisz Biharinak egy vonórántására for
radalom ütött ki, egyaránt a magas ranguak tömött 
tárczájában, és a vitézlő nemes és nemzetes urak 
elhízott bugyellárisában; s amazokban szintén mint 
emezekben vetekedtek egymással a százas bankje
gyek : hogy melyik repülhessen elébb a világhírű 
zenész körülhordozott kalapjába, melyről legyen 
elég annyit mondani, hogy daczára czilinder—alakjá
nak, mit az akkori divat után méhkosárnak is ne
vezhetnénk, tehát daczára megmérhetlen öblének, 
mindig százasokkal tömve jött vissza gazdájához. 
Akkor Bihari a nagybőség miatt soha sem tudta, 
hogy mennyi pénze van, s ha kártyázott, annyi ban
kót tett egy kártyára, a mennyit két markába fel
markolhatott. — Bihari oly bőségben élt, hogy 
csak pénzét ne kelljen megszámlálnia, mindig el- 
kárlyázla.

• De nem igy ma.
Azok. kik Bihari utódjainak tartják magukat, 

akármily tűzzel hordozzák vonójukat, s nótáik akár- 
mily szívhasiló szomorúak legyenek, csak kevés
számú tizkrajezárost és rézpénzt tudnak összehe
gedülni. A körülhordozandó persely riein kalap, 
hanem egy lapos tányér, mely a vendégek egy ré
szét boszantja, s a melybe az említett krajezárokon 
kívül oly ritkán téved el egy ötös és tizes, hogy 
mint korszakot képző dologról, az illetők gyer
mekei is fognak beszélni. — Mondom: régen 
Bihari minden pénzét elkártyázta, csakhogy meg ne
számlálja; ma p ed ig .......... de hisz térjünk vissza
az eltűnt boldog napokra, mert van-e oly szeren
csés halandó, a ki ne ismerné a szegény czigány 
mai bankótlan helyzetét?

Tehát a Hét—választó-fejedelemnél a fenn
irt időben nagyszerű tánczestélyek voltak. Bihari 
bandájában egy mindenki által megbámult 9 —10

éves gyermek kontrázott. Delnők és delük *), pol
gárnők és polgárok rajta legeltették a szemüket, 
mint szokatlan tüneményen. — Akkor a művészét 
még nem emelkedett volt annyira, hogy a közön
ség minden zugban egy csudagyermeket lásson, 
s a hangversenyeket meg se látogassa, ha a ver
senyző valamely csudát nem ígér. Akkor a zenész 
és zene kevés volt; ma pedig a közönségből lesz 
zenész, s a zenészből közönség.

Ezért Bihari esudagyermekén 1809-ben 
mindenki bámult. Egyik azt állította, hogy született 
czigány purdé, mert úgy megkontrázza a nótát, a 
mint csak kell; a másik kétkedett ez állításon, 
mert a kis művész inkább szőke, mint barna, vagy 
legalább épen nem fekete-barna, mint Bihari és 
bandája; egyik erősítette, hogy épen Biharinak 
édes fia; a másik tagadta. És mind ezzel a min
deneknek végére törekvő női elme be néni éri, ha 
már akkor világot látott volna Liszt hazánkfiának czi- 
gányokról irt könyve, melyben Bihariról fel van je
gyezve, hogy bécsi működöse alatt igen merészen 
legeltette szemeit a delnőken . . . .  stb.

Dea Hét-választó vendégeit nemcsak a csuda
gyermek hegedűje szokta mulattatni, hanem az is, 
mikor két kézzel fogódzott Bihari kalapjának kari
májához, s miközben az említett százasok besze
désére körüljárt, a tetejével lefordított czilinder 
verte a térdeit.

A gyermek rendre hajtotta meg magát az or
szág nagyai előtt.

„Jól van kis Bihari — szólott az egyik — 
moridd meg apádnak, hogy a nóta igen szép volt.“

És aztán repültek a százasok, melyeknek 
terhe alatt a szegény gyermek lábai roskadoztak.

Ezen 809-iki kárnevál csudagyermeke, Bi
hari másod hegedűse és kalaphordozója, oka sok 
tréfának, éleznek, mit a delnők és urak suttogtak 
egymás közt, nem volt más, mint a ma is körünk
ben élő, s a közönség és a művészek köz-szereletét 
biró, működései által sok érdemet szerzett másod 
elnöke á pesti zenedének, és a főegyháznak kar- 
igazgatója : Brauer Ferencz.

Bráuer Seraphin Ferencz 1799-ben october 
20-kán született Pesten. Atyja csehországi, Zas- 
muki születésű, Magyarhonba s Pestre jővén át, 
az idevaló német színház zenekarához szerződte
tett, mint első fagótós.

Brauer Ferencz már a leggyengébb korban 
nagy hajlamot mutatott a zenére, s ötödik évét alig 
érte el, egy rokona — Skrobak János — tanitni 
kezdte a zongorára. Ezen első kísérletnek rövid időn 
oJy nagy sikere lett, hogy atyja szükségesnek vélte 
egy jobb tanító keze alá adni, ki CzernyJózsef volt, 
azon időben a Károly grófok házánál magán zon- 
goratanitó.

Ki ne ismerné még ma is Czerny Józsefet, 
ha egyébről nem , zongoraiskolájáról? Jóllehet 
ezen iskolát még sokan használják, s e miatt so
kan zongoraiszonyt fognak kapni: de ebből nem 
következik, hogy Czerny József olyan rósz tanító 
lett volna, mint a milyen iskolát irt. — Ezt maga 
Brauer is bizonyítja, ki előbbinek Bécsbe költöztéig 
hű tanítványa maradt.

Nyolczadik évében már oly nagy előhaladást 
tett, hogy egy színházi hangversenyben nagy tet
széssel játszta Beethoven Es dur ötösét.

Ugyanez időben a most Becsben élő Böhm 
József tanárnak atyja hegedűre is kezdte tanitni, 
s itt van a forrása azon mulatságos kárneválnak, 
mit feljebb érintettem.

Mert a szegény atya, kinek fagólja a szín
háznál leiette keveset kamatozott, s szegénységgel 
és sok gyermektartással kellett küzdenie.a kis csuda- 
művészben jó jövedelemforrást fedezett fel, s alig 
hogy a hegedűt meg tudta markolni, kénytelen volt 
egész éjeken át bálokban, lakodalmakban, s más 
mulatságokban hegedülni.

Így történt, hogy 1809-ben Bihari bandájá
ban 5 — 6 egyén megbetegedvén, a megszorult 
Bihari jó lizetés mellett kikölcsönözte atyjától, s 
mintegy két hónapon át működött eme társaságban.

Ily mostoha körülmények közt nem csuda, ha, 
midőn az éjt átvirasztott kis hegedűs reggel a 
Piaristák iskolájába ment, a leczkére figyélmezés

*) Ajánlom e szót azoknak figyelmébe, a kik az 
eddigi „U r r a 1“ nincsenek megelégedve, azon egy ki
kötéssel, nehogy d e l f i n t  csináljanak belőle. B. I,



helyett elaludt, s ez által kemény büntetéseket 
vont magára.

Ezen életmódnak 1812-ben vége szakadt, s 
atyjával együtt Csehországba utazott, rokonai láto
gatására. Ugyanez alkalommal Pozsonyban, Brün- 
ben és Prágában hangversenyeket adott. — Bécs- 
ben egy nagybátyja — zeneszerző és karnagy Tu- 
czek ajánlatára — ki Hummellel barátságos vi
szonyban élt — ennek több hónapon át tanítványa 
lett, s szerencsés volt a nagyművész oktatásait, ta
nácsait hasznára fordítni.

Ezután Pestre visszajőve, tanulmányait tovább 
folytatta, s e mellett leczkéket adott, hogy szülőin 
is segíthessen valamit.

16 éves korában a hires alispán — Kállai 
Miklós — zenekarának lett igazgatója, s egyszer
smind a nagy zenebarát magán zongoraművésze 
Nagy-Kállón.

Hár.om év múlva — 1818-ban — viszont 
egy műutazást tett, s Magyarbonnak és Ausztriának 
csaknem minden városában hangversenyeket adott. 
Mivel épen ezen nyáron a bécsi udvar, s követke
zőleg a főurak Badenben mulattak, ez alkalmat is 

' megragadta, az udvarnak művészetét bemutatni.
A bécsi udvar eleitől fogva kitüntette magát 

a zeneművészet hatalmas pártfogásában. De álta
lán véve, hol a művészetek ily magas kegyben nein 
részesülnek, országos pártfogásnak nem örvende
nek,, ott nem lehet kilátás azoknak felvirágzására. — 
Kezdettől fogva a nagyok körül gyűltek a művé
szet minden̂  ágának nagyai, apostolai, iparlovagjai, 
és szemfényvesztői. Érdekes látni itt eme csoporto- 
zatot, mely a trón körül zsong, füt, fárad, mint 
szorgalmas hangyák vagy méhek a messzi tájakon 
gyűjtött virágokkal. Az egyik homlokán önérzet ül, 
s komoly méltósággal várja az ajtó megnyílását; a 
másik kezében ajánlólevelet tart melyben érdemei túl 
vannak becsülve; az egyik túlszerény, alázatos, 
ügyetlen; a másik tolakodó, vakmerő, betanulta a 
khinaiak 10,000 bókját; az egyik egyenes, igaz 
utón akar előmenni; a másik tele ármánynyal stb.stb. 
és mindezek különböző pártfogóik vezetése mellett, 
czélhoz akarnak jutni. — Egy ily tönkelegben, 
ennyi versenytárs közt az udvar előtt működni 
nem csekély dolog, nem annyira a magas tetszés 
kiérdemlése, mint a minden oldalról élvezettel kí
nálkozó versenytársak miatt. Tehát méltán tarthat
juk hősnek azt, ki egy trón zsámolyáig eljut; mert 
vagy vitézségével teheti ezt, t. i. ha elébb, mint a 
mesében van, legyőzi azon tizenkétfejü óriást, kinek 
tizenkét fejét akárhányszor levágja, mindig más nő 
helyette; vagy álutakon egy Ariadné fonalszála 
segítségével, mely bárkinek — ha nem is mint 
jnüvésznek, de mint embernek — érdemül szolgál
hat. Hogy mily nagy következményei lehetnek egy 
csak közepesen sikerült udvari hangversenynek, 
ezt tán fölösleges mondanom. — Mint a tőkepénzes 
kamatjából, úgy a művész híréből él, s érdekében 
áll e hírnek minél tarkább színeket adni, és légha
jóval a fellegek közé repittetni, hogy olyan alakot 
öltsön ott, a mint Virgil mesterileg ecsetelte. — A 
ki Angolbonban elég szerencsés kezet szoritni egy 
lorddal a nyilvánosság előtt mint zenész, lenne bár 
kaptafaragó, örökre megalapította szerencséjét; 
mert a nép fel sem teszi, hogy egy lord érdemet- 
lenre vesztegesse magas- tetszését. — Angolhon
ban a szabó királynő szabójának nevezi magát, a 
varga szintúgy királynő vargájának, s igy tovább. 
E ezimmel mindenki szabadon élhet, s tán magá
ban Albion fővárosában semmi értelme nincs, de 
annál több a távolabbi vidékeken................

A 19 éves Bráuei' Ferenczct nem tudom, ha 
égették-e ezen vágyak ? Azonban Badenban csak 
nvilvános hangversenyeket akart adni, s tehát ama 
tizenkétfejü óriást legyőznie nem volt szükséges. 
Mindemellett az ilyen helyeket nem egy versenyző 
szokta meglátogatni, s lehet képzelni, hogy kivált 
ifjú, ismeretlen nevűiknek egy titkos pártfogó, párt- 
lpgónő, Ariadnénak egy .láthatlan vékony fonalszála 
nagy szolgálatokat tehet, olykor többet, mint az 
egeket rázó művészet.

Egy ily Ariadné mulatott épen akkor Baden
ben, ki szintén európai körutat telt; meghódította 
az egész világot énekével, s homályt vetett minden 
eddig élt művésznő hírére.

E nagyszerű tünemény Catalani volt, a világ
nak legnagyobb művésznője, kivel úgy a német, 
mini olasz iskolából a finom hangú Campitól kezdve

Lind-ig senki sem mérkőzhetik, kiről mind az, mit 
az Ál-Catalaniban előadnak, csak csekélység.

Mi vitte Brauer Ferenczet Catalánihoz? ki 
épen akkor az orosz követ palotájában lakott, kinek 
Európa főrangú személyei, legnagyobb művészei 
szépelegtek. Annak tudata-e, hogy a nagyszivü mű
vésznő már addig európaszerte adott hangverse
nyeiben a szegényekről soha sem feledkezett meg, 
s mint a krónika mondja, összesen mintegy kél mil
lió forintot adakozott?

Egy 19 éves művész nem törődik az effélé-' 
vei. — B. mint művész saját egyéniségével akarta 
megnyerni Catalánil, s miként maga mondja, mint 
tapasztalatlan ifjú, a legnagyobb vakmerőségre ve
temedett, midőn a művésznőnél egy látogatásra ha
tározta magát.

A látogatás következőleg ütött ki.
B. felöltötte azon frakkot, s mind azon ruhát, 

a melyben hangversenyezni szokott ; megindult lassú 
léptekkel az orosz követ palotája felé, lassú léptek
kel, hogy legyen ideje jól kigondolni mindazon bóko
kat, melyeket a művésznőnek lesz mondandó. — 
Végre egy inas — jobban mondva : egy ur — be-, 
jelentette, s csak hamar egy nagyszerű salonba 
vezette, hol a kevés szünet alatt B. szemei kápráz
tat, s a kitervezett bókokat magában ismételgette. 
Most ugyanazon inas. — akarom mondani: ur — 
kinyitotta a roppant kétszárnyu ajtót, s Brauer Fe- 
rencz szédelegi.i kezdett; mert nem más, mint egy 
Istennőhez illő alak, Cataláni jött elé , kinek nem 
hogy ama bókokat clpergetlietle volna, de egy ud
varias főhajtást sem tudott tenni. Nem az a csuda- 
gyermek állott most a művésznő előtt, a kinek egy
kor Bihari czilindere a térdeit verte, a ki oly meré
szen járta körül a Hét-választó teremét, s oly me
részen kontrázott Bihari után, hanem egy szegény 
ördög, ki az istennő előtt megsemmisülve érzi ma
gát. „Mit kiván ön, uram!" szólott Cataláni jóságos 
szemekkel méregetve a megzavarodottat, B. nem 
tudott egyebet válaszolni, mint azzal kezdeni, hogy 
lenne szives egy hangversenyében valamit énekelni? 
Catalánit bámulat fogta el, s aztán ajkai mosolyra 
vonultak. Végre B-t felkérte, hogy játszók valamit 
előadandó művei közül. A salonban egy díszpéldá
nya volt Gráf Konrád zongoráinak. B. nem tudja 
megmondani, ha a zongora billentyűzete elefánt- 
csont volt-e, vagy gyöngyház ? mert a szemeit 
újabb káprázat lepte meg, s csak arra emlékszik, 
hogy végigjátszta Hűmmel Es dur Rondójál, s Ca- 
táláni végighallgatta. Ezután játékára egy pár nyá
jas, lekötelező észrevételt téve, sajnálattal nyilvání
totta, hogy hangversenyében nem fog énekelni; 
de kérte két belépti jegy küldésére . . . .

B. látogatásának azonban szintoly eredménye 
lett, mintha hangversenyeiben Cataláni énekelt 
volna ; mert minden előadása nagyszerűen jövedel
mezett, s ezt a művésznő befolyásának köszönhet
te. Ugyanekkor Kreutzer is Badenben működött, és 
sovány bevételei után sóhajtozva mondta B-nek: 
vajba - én jöttem volna elébb ama merész gon
dolatra.

B... 1819-ben viszont Pestre jött, s itt a ka
landnak egy újabb nemén is átesett. Mi lenne ez 
más, mint házasság ? melyik fiatal művész az, ki 
szép nőről, előkelő nőről és gazdag nőről ne ábrán
doznék. Ilyenek voltak a művészek atyái, s ilyenek 
lesznek maradékai. B... megkedvelt, megszeretett 
egy előkelő gazdag hölgyet, kinek szülői csak azon 
esetre voltak > hajlandók Amen-t mondani, ha B. 
előbb végzi az iskolákat, s akár ügyvéd, akár hiva
talnok lesz.

B... tehát először dr. Korbay , később Miske 
alatt hallgatta a jogot és rágni kezdte a paragrafu
sokat, mindaddig, mig végre ama viszony felbom
lott, s ekkor részint családja részint saját maga 
fenntartására zeneleczkéket kezdett adni.

Ily foglalkozása közt gyakran kezébe vette 
a hir billikomát is, s egv-egy sikerült hangver
senyt adott.

Tanítványai közt több európai hirüeket isme
rünk; első sorban áll ezekkőzt a gyönyörű Tanul-» 
Hiányairól s más szép költeményeiről ismert H e 1- 
1 e r , B o n t i b o n n e  kisasszony stb.. . .  a műked
velőnők közt viszont fölemlíthetjük a közkedvességii 
orvos Kovács Endre nejét, kiben nem teljesült azon 
nálunk uralkodó balvélemény, hogy a nők, mihelyt 
nők lesznek, felhagynak a művészettel.

Így lett végre B... egy ünnepelt zenemester,

s 1833-ban szerencsés volt Hymen szent lánczaií 
is felvenni Pfeffer Teréz kisasszonynyal, ki mint de
rék asszony és jeles zongoraművésznő a pesti kö
zönség előtt ismeretes.

E percztől kezdve háza folytonosan gyülhe- 
lye volt a honi és külföldi művészeknek. Tanítói 
Ilire folytonosan nőtt, s a mire Badenben nem is 
vágyott, Pesten teljesült, midőn Erzsébet és Mária 
főherezegnők tanítványai lettek.

Ez időtájt nyerte el a főegyházban is a kar
igazgatói állomást, s az egyházi zenei előadásokat
— melyek itt addig merőben el voltak hanyagolva
— annyira vitte, hogy ma az összbirodalomban bár 
hol beillenék.

A pesti zenedében is mint választmányi tag, 
s mint másod elnök'hasznos szolgálatokat tett.

Mint zeneszerző kél Misét irt, több Offerto- 
riumot, Gradualét, Éneknégyest, két Nyitányt zene
karra, Változatokat és Polanaiseket zongorára.

A magyar zenében tehetségét nem kisér
tette meg.

1855-ben feljebb említett neje meghalván,
1858-ban másodszor nősült.

BARTALUS ISTVÁN.

Zsolt arája.
Szellőztessük ismét a múlt leplét tekintsünk 

mögé s lássuk, mily jelenei merül fel lelki szemeink 
előtt.

Szemközt a szigettel, mely Csepeltől Árpád 
főlovászmesterétől í), nyerte nevét, nagy, több 
ezerre menő lovascsapatokat látunk.

A vitézek arczain a türelmetlen nyugtalanság- 
kifejezése mutatkozik, s szemeik, melyekben a harcz- 
vágy szikrái fénylenek; kémlődve szegződnek a 
sziget partja felé, melyhez közel emelkedik a feje
delmi lak, melyet uralkodása végső éveiben épite- 
tett a honfoglaló Árpád,

Azonban a fejedelmi lakban hasztalan keres
nék Zsoltot, az ifjú fejedelmet. Ő messze messze 
van honától — s hol ? — Németországban ! Mint 
győző arat-e ott babérokat s gyűjt zsákmányt, s 
szed hadi sarezot?

— Oh! nem! a hir, melyet helyettese a vén 
Botond vön, egészen mást hirdetett, azt, hogy miu
tán egy ideig diadalmasan nyomult előre Németor-- 
szágban s már-már kebelébe jutott egy éjjel, midőn 
főseregétől elválva, csak csekély számú lovasokkal, 
üldözte a futó ellent s vakmerőén messzire távozott 
a derékhadtól, a csel következtében, melyet neki a 
császár.vezére vetett, lögolylyá lön.”

Fogolvlyá! a magyar fejedelem. Árpád fia, fo- 
golylyá, a német császár foglyává !

Kellett-e több, mint e hir, hogy táborrá ala
kuljon át az egész ország, s hogy mindenki, a ki 
már bírta s a ki még birta forgatni a fegyvert — 
aggastyán, férfiú, ifjú, sőt gyerkőcz is sietve szá- 
guldjon oda, hol magasan lengett a nemzet főzász
lója, s piroslott az óriási véres kard, melynek ki
sebb másait szertehordták volt, s még most is 
szertehordják az országban, a fejedelmi helyettes
nek, a korára nézve már öreg, de lelki s testi ere
jére nézve még ifjú Botond heroldjai, az érczkaru 
Botondé, ki a nagy s nehéz bárddal, melyet más 
alig bírt felemelni, nagy rést vágott volt Byzant vas
kapujában.

Becsületét érzé megsértve az egéti* nemzet, 
a boszut szomjazó nemzeti harag tüze lobogott fel 
minden magyar keblében s szárnyakat óhajtott volna 
mindenki, hogy minél előbb Németországban lehes
sen, s ott véres számadást kérhessen a császártól s 
ha megrémülve az orkántól, melyet előidézett, rög
tön szabadon bocsájtja is a fogoly fejedelmet, mégis 
mind rajta, mind népén véres boszut állhasson azért, 
hogy midőn vezére udvarához küldte, ő fogolyul 
merte ott tartani a fejedelmet, a dicső Árpád fiát, a 
bajnok Zsoltot.

A vén Botond, kinek keblében az egész nem
zet haragja s boszuvágya tombolt, ki a világ min
den kincséért, a sirontúli lét minden üdvéért sem 
engedte volna másnak által a dicsőséget, hogy az 
ifjú fejedelem megszabadítására s megboszulására 
elszáguldandó hadjának vezére legyen, szinte a lég—

*) Béla király névtelen jegyzője.



168

O R S Z Á G G Y Ű L É S I  A R C Z K É P C S A R W O K .



169 —

nagyobb türelmetlenséggel várta, hogy felfegyver- 
zetten mint vezérhez illő, léphessen he a csolnokba 
s átsietve a túl partra s ott termetes lovára ülve, 
kezébe vehesse, magasra emelhesse s meglenget
hesse a nemzeti nagy zászlót s azután megfujatván 
a kürtöket s tárogatókat, kiálthassa :

„Előre, utánam fiuk! megszabadító a fejedel
met s rémes boszut állni az őt tőrbe ejtőkön!“

sisakját, s mosolyogva nézett a vén bajnokra, ki 
meglepetve meresztő, rá szemeit; mert — mert, 
az, ki harczi öltözetben állt előtte, Hamzár, — Zsolt 
gyönyörű arája volt.

— Nos bátya? hát nem is üdvözölsz, nem is 
nyújtod felém baráti jobbodat? — tedd gyorsan be- 
széle a szép hölgy — mert különben megharag
szom a bámuló tekintetért, melylyel reám nézesz.

— igen apus, én jól tudom hogy midőn Árpád 
ifjú-éveiben egy vakmerő hadi kaland következté
ben fogolylyá lön s apja sereget gyűjtött össze, 
hogy: fiát megszabadítsa, nővére egészen felfegy
verkezve jelent meg ott, hol összegyűlt az elindu
landó sereg s kijelentve hogy mint egy csapat ve
zére akar részt venni a hadjáratban, habár atyja s 
a vezérek ellenzettek is ezen szándokát, nem állt el

arája.

Bármily igen sietett is apródja, hogy minél 
előbb felöltöztethesse harczi mezébe s bár e tekin
tetben nem lehetett ellene jogos panasza, mégis 
folyvást szidta s korholta, sim midőn végre fel volt 
már tökéletesen öltözve s csak kardját volt felkö
tendő az apród — uj akadály gátlá meg gyors 
eltávozását.

A terembe, hol türelmetlenkedett, hirtelen s 
bejelentést sem várva, nyúlánk termetű -  mint 
hitte ifjú lovag lépett be, harczias mezben s arczán 
leeresztett sisakrostélyzattal, de a sisakrostély- 
zatot nem azért eresztette le a belépő, hogy Bo- 
tond előtt is elrejtse arezvonásait, sőt azonnal, amint 
belépett a terembe, hol az ősz vezér volt, levette

Igen igen öreg apus! jogom van neheztelni, hogy 
bámulsz a fölött, hogy fegyveresen, harczias mez
ben áll előtted a magyar fejedelem arája akkor, 
midőn fegyverben áll s harezba készül az egész 
nemzet.

— Jó apus, te szertehordoztattad mindenfelé a 
véres kardot s kihirdettetted, hogy a fejedelem ki
szabadítására s megboszulására fegyverhez nyúljon 
minden magyar; s van-e okod bámulni, ha a fogoly 
fejedelem arája ki jól ismerve a magyar nemzet 
szép történetét, megemlékezve arra, mit egykor 
Ázsiában tőn Árpád nővére, fegyverben jelen meg 
előtted ?

attól, hanem elszáguldott a sereggel, részt vett a 
harezban, mely győzelemmel végződött s igy az el
sők közt lehetett, kik a vesztett csata miatt meg
rémült keleti császár által szabadon bocsájtott feje
delmi leventét üdvözölték.

— Lásd jó apus! e példa jutott eszembe, midőn 
meghallottam hogy fogolylyá lett Zsolt s te hadse
reget akarsz vezérelni, hogy megszabadítsd őt. 
Azt, a mit egykor leendő férjem nővére tett. fogom 
tenni én is, gondolám, — s im itt állok most előt
ted, szilárdul eltökélve, bármit mondanál is — nem 
engedni — úgy van úgy! hiába beszélnél, mert el- 
tökélésem szilárd, meg akarom, mondj bármit,mégis 
fogom mutatni, hogy méltó leánya vagyok a bajnok



Maróthnak *), kit csak a magyarok győzhettek meg, 
méltó arája a hős Zsoltnak, a vitéz magyar nemzet 
fejedelmének.

A kifejezés, mely elömlött az ősz vezér arczain, 
mig a szép hölgy ezen szavait hallgatta, koránsem 
volt olyan, hogy szándoka helyeslését olvashatta 
volna ki belőlük a fejedelem arája. Botond ugyanis 
örvendett annak, hogy az ifjú uralkodó leendő neje 
ily szándékot táplál keblében, s oly hősies lűztől 
hévül szive : de mivel annak lehetőségére gondolt, 
hogy a harczok alatt, melyek netalán (ha t. i. da- 
czolna egy ideig a császár) vivatni fognak, veszély 
érhetné őt, el volt tökélve, hogy elkövet mindent 
arra nézve, bogv lemondjon szándékáról a feje
delmi hölgy.

Összeszedte magát (mert szép hölgynek el
lenmondani s elszánt nővei vitatkozni nem kis do
log), lehető komoly s határozott kifejezést akart 
adni arczának s azután egyet pederitjve nagy ősz 
bajszán, szólni akart, de bezzeg megelőzte Hamzár, 
mert hirtelen megnyitva szép ajkait, igy beszélt:

— Egy szót se apus! eléggé értem arczod ki
fejezéséből, mit akarsz mondani! s azért, kérlek, egy 
szót se szólj, mert nem akarnám, hogy meg kelljen 
tagadnom az engedelmességei attól, kit, mint he
lyettesét hagyott hátra jegyesem, midőn eltávo
zott honából. Pedig lásd, ha netalán ellenezni akar
nád, hogy kivigyem, a mit feltettem — nem fogadnék 
szót, s hogy meg ne gátolhass a hadjáratbani rész
vételben — tiltó véleményedet, azon sereghez fel
lebbezném. mely ott túl a parton áll s türelmetlenül 
várja, hogy megjelenj előtte s megfuvasd az in
dulót.

— Szólj, mit gondolsz apus, ha a hősök elébe 
lépve elpanaszolnám nekik, miként le ellenzed, hogy 
Árpád nővére példáját követve , megmutassam, 
hogy Zsolt méltó jegyese vagyok ; ők veled tarta
nának-e, vagy helyeselve szándékomat, azt kiálta
ná-e, hogy örvendve fogják látni, ha vélük el- 
száguldok a határig, s odább, odább — s mindad
dig, mig meg lesz szabadítva s meg lesz boszulva 
fejedelmük s jegyesem, a bajnok Zsolt!

— Ismét kérdezlek apus , igent mondasz-e, 
vagy azt akarod, hogy tilalmad ellenére ezer meg 
ezer torokkal rivalgtassam azt odaát a túlsó parton.

A mint igy beszélt Hamzár s aztán kérdöleg 
nézett az ősz bajnokra és még egy perczig gondol
kodott s azután átlátva, hogy ha csakugyan a sereg
hez fellebbezné tilalmát a fejedelem arája, a bajno
kok, kik, mint az egész nemzet, dalokban dicsőiték 
a szép tettet, melyet Árpád nővére vitt egykor vég
hez, nem neki, hanem a bájdus amazonnak adnának 
igazat — a szép hölgynek nyujlá jobbjait s azután 
mosolygva igy szólt:

— Ám legyen, mint akarod! igazad van; az, a mit 
tervezesz, a fogoly fejedelem'arájához illő, s tetszeni 
fog az egész nemzetnek. Igen, kövess hát a túl 
partra; de nem azért, hogy, mint fenyegettél, tilal
mam ellen Iázitsd fel azt, hanem hogy tudasd vele, 
miként mellettem fogsz elszáguldni oda. hol véres 
számadást kérünk a császártól, s üdvözölni fogjuk 
megszabadítandó fejedelmünket, ki előtt annál be- 
csesb lesz a visszanyert szabadság, ha előbb, mint
sem haza érne, szoríthatja szivéhez hős jellemű szép 
aráját.

Harazár erre az ősz nyakába szökött, ar- 
czát csókjaival halmozó s azután a túlpartra követ
te. hol nehány perez múlva messze clhallatszó lár
ma bizonyító a hősök helyeslését s örömét a fölött, 
a mit tudtokra adtak Hamzár szép ajkai.

A bájdús fejedelmi hölgy szive is örömben 
úszott, midőn ilykép a nemzet méltó képviselői ál
tal helyeselve látván szándékát, délezeg ménén, 
mely jegyese ajándéka volt, Botond mellett elsza- 
guldhatott a kürtök indulót hirdető rivalgása után a 
határ’felé.

S öröme még nagyobb lön, midőn kevéssel 
azután, hogy átlépték hazánk határát, egy küldött
ség járult Botond elébe, s tudata vele, miként a 
császár megbánva, hogy eddig is fogolyul lartá 
magánál Zsoltot, szabadon bocsátja őt s hogy ennek 
következtében a többi magyar fogoly is díszes ne
mes lovascsapat kíséretében már útban van, s

*) Marót bihari fejedelem meggyőzetvén Árpád ál
tal, csak azon feltétel alatt tarthatta meg birtokát, hogy 
egyetlen leányát Hamzárt, Zsolttal Árpád fiával, eljegyzi.

rövid idő múlva üdvözölheti ősz barátját, szép ará
ját s a megmentéséért kardot fogott hősöket.

Igen, a császár, a mint értesült, hogy — boszú 
harezra készül az egész magyar nemzet, megijedve, 
szabadon ereszté Zsoltot s a többi magyar foglyot; 
de előbb, hogy ne kelljen éreznie a csapást, mely- 
lyel az általa előidézett orkán fenyegette, megkérte 
a fejedelmet, hogy Ígérje meg, miként egész be
folyását fel fogja használni arra, hogy ne törjön be 
tovább országába a magyar sereg s nagylelkűen 
megbocsássa a magyar nemzet, hogy fogolyul merte 
magánál tartani ifjú fejedelmét.

S Zsolt megtartotta szavát, mert azonnal 
a mint hőn szerető szivéhez szorította bájdús ará
ját s forró csókok által tolmácsolta tette fölötti 
örömét s háláját, s-köszönetet mondott a vén Bo- 
tondnak a hős seregnek s melyet az képviselt, az 
egész nemzetnek, Ígérete beváltásához látott, de 
csak nagynehezen érhetett czélt s a mint végre 
mégis visszatérésre bírhatta Botondot s a hősöket, 
mielőtt szétszéledt volna a sereg, kijelenté, hogy 
valámint volt helyettese Botond vitézji megszabadí
tására szándéklott harezra az egész nemzetet fel
hívta, úgy ő is meghív minden magyart a fényes 
lakodalomra, mely után hitvesévé leend Marót báj
dús s hős jellemű leánya.

S valóban nagyszerű nemzeti ünnepélylyé lön 
Zsolt s Hamzár nászünnepe, s házasságukból, melyre 
áldását adta az ég s föld mindenható ura, született 
Taksony, ki ősévé lön az Ál-pád-háznak. mely több 
mint három századon át, oly sok jeles s hős fejedel
met adott hazánknak, hogy joggal elmondhatjuk, mi
ként a világtörténelem nem mutathat, elő oly feje
delmi családot, melynek emlékéhez annyi fény és 
annyi dicsőség lenne csatolva.

REMELLAY GUSZTÁV.

A legujabbkori nagyobb föld
rengések történelme.

A föld kérgének belsejét a múlt év kezdete 
óta nagy lázongás tépi s szaggatja szanaszét; olvas
hatók a nyilvános hírlapokból is, mily gyászest 
érte földgömbünk közelebbi s távolabbi telepcsonk
jait csak ezen egy lefolyt év alatt is ; az iszonyú 
sors, mi az argentiniai állami Mendozát sujtá, Lis- 
sabon rémnapjaira emlékeztet, de a keleti hindu 
szigettenger megrázkódtatásának rudványozása is 
elég érdekes leend arra, hogy azt biztos alapon 
nyugvó pamlágunkon oda heverve, egy pár Millares 
ködfátyola mögött fatalistai sine-curával elolvassuk.

Múlt évi télutó 16-án estéli 7 óra után Su- 
matra déli partján fekvő Padang városban rémitő 
földrengés éreztetett, e földrengés 112"—ig tartott, 
annyi ideig tehát, mely elég arra, hogy földünk 
hangyafészenként, ha úgy akarná a végzet, a nap 
rendszeréből kitöröltessék, Padang lakói jajgatva, 
és siránkozva rontottak ki házaikból. Egy szemtanú 
következőkép ecseteli a történteket: Úgy tetszők 
nekem, mintha vihartól fölkorbácsolt tengeri hajón 
állottam volna, s rajtam a tengeri kór tünetei is mu
tatkozni kezdenek. Singkel őrhely, melyet a hollan
dok északi Sumatrában Atschin királyság szélén 
bírnak, tengerszinig sülyedvén a félsziget, az össze
csapó tenger hullámaitól elnyeletott; de az őrséget 
Isten csoda műve megmenté. Pulo Nvasban a ten
ger vad bömböléssel az ottani várfokra csapott, s azt 
a Lagondie gyarmattelepitvénynycl együtt ízig szét- 
dulta. 49 hollandus és inalavi hadti veszett oda, a 
rázkódás oly erős volt, hogy a legizmosabb férfiakat 
is földhöz véré, Gunong Sidali tájfalvai mind ro
mokban feküsznek s számtalan nép alatta leié ha
lálát. Baro's és Sibogánál szótnyilt a föld s a tálból 
forró viz lőhetett ki, az egész környéki föld majd 
mint pokol torka nyílt, majd rémitő csattanással zá
ródott, egész Atschin part végiében a fölbuzgotl 
tenger a száraz földre rontott, házat fát össze zúzott 
a szántóföldeket pusztítva végig nyargalta s vissza- 
omlásával tenger népet söpört el; csak Analabu ki
kötőből 135 egyed sodortatott el. A Batoa-szige- 
teknél a tengervize hirtelen forrni kezdett, s nyom
ban oly magasra dagadt föl, hogy a beállott rázatás 
által mint valamely bűvös rémtorony — a nélkül, 
hogy a szigetpartot nagy térfogaiban csak érin
tette volna is — csak amúgy a légen keresztül a 
sziget közepére lőhetett s utt minden állót és élőt 
megsemmisítvén, vad ordítással ismét ágyába visz-

sza zökkent s mindez csak nehány perez műve volt. 
A földön, melyet az özönoszlop megcsapott, nem 
volt egyéb látható, mint gödrök, sárgerinczek és 
iszap s a visszaeső hullámmal 700 ember tűnt el. 
s mind ezek után még épen nem tért nyugalomra 
a sziget, mert legujabbi jelentések nyomán nem 
vala nap rázkódás nélkül.

Merapi tfizhegy, melyet már öt év óta aludni 
véltek, télutó 16-án óriási füstgomolyokat kezdett 
okádni, Talang és Singalandban szünetnélküli zúgás 
hallatott, s az aggódó nép pillanatonkint várta a 
földrengés szörnyeit. Singapore környéke délnyu
gatról keletészakra mint bölcső a hinta kötelén, 
úgy ringott, s a lakókat szédülés és hányás rohanta 
meg, kevéssel azután süni záporeső kezdődött, mely 
fennemlitett hó 16-ától egész 22-ig  egy végtében 
omlott, mit végre roppant felhőszakadás fejezett 
b e; ez idő alatt senki sem látta a napot, a szem 
már a sötétség miatt gyöngülni kezde, midőn 23-án 
10 órákkor reggel a nap égető hévvel előtűnt, s 
ime ekkor csodalátvány hatotta meg a körülnézőt. 
Chinay malayi, szóval minden, ki lábán mozoghatott, 
előronta, s miként egykor Izrael népe szedé az ég
ből hulló pusztai mannát; úgy sürgött forgott e 
nép is, s szedte a sok halat, mely a földön hem
zsegett. E harcsakülemü halacskák (silurides) északi 
Sumatra valamelyik folyóvizében vizforgatag (trom
bus) által szívathattak föl, s a tengerszoroson át egész 
Singapore-ig czipeltettek, más megfejtését alig 
adhatni e diaetetikai malasztnak. A malayok ábrán
dos képzete a földrengésről következőt regél: 
Potri-t a tündérkirálynőt Gunom Lédám törpe szik
labarlangban fogva tartja, de a törpét néha nehéz 
álom fogja el, ilyenkor Potri megszökik s tündérei
vel a ligetben vigadoz; ezalatt fölébred Gunom Lé
dám s nem látva rabnőjél, dühöng, s oly nagyot üt 
lábával a földre, hogy ez legott rengeni kezd, de 
egyúttal a törpe a felhők zsilipjeit is fölnyitja, s a 
lehulló esőtől a tündérek szárnya megázván, őket 
egyenkint ismét befogja.

A Hongkongban megjelenő „Overland-china- 
mail“ szerint 1861—ki tavaszhó 25-kén reggeli 2 
óra 40 perczkor Manillaban egymásután három ráz
kódást vettek észre, az ottani Pasig folyóvíz több 
száz öl hosszban, közepetáján hegygerincz gyanánt 
fölemelkedett, követ és iszapot dobálgatolt ki, s 
fojtó kénkő szagot terjesztett.

Ugyan emlitett hóban s egyidejűleg a sumat- 
rai katastrophával Perugiában, délkeleti Algíri Bis- 
krában, és champagne-i Bourbonne les bains-ben 
is három földrengés fordult elő, az utolsó hírneves 
fürdőnek három forrása van, szerencsére egyik se«, 
rongáltatott meg.

Hogy a Yesuv 1815—ki télelő óta folytonosan 
morog és háborog, mindenki tudja, de e tűzhegv előbbi 
múltjaiból nincs példa, nincs eset reá, hogy egy
másután ily sokáig lázongott volna. — Korunkban 
legerőseb volt 1855-ki kitörése, midőn a forró láva 
számtalan nyiladékokból tengerárjaként ömleni kez
dett, útjában előtalált gödröt, völgyet betömött, a 
hegy mellett fekvő magánlakhoz vezető utat járat
lanná tévé, végre a csillagásztornyot összedöntötte; 
a kiömlött láva harmadfélszáz láb magasságra tor
nyosulván egy óra távolságnyira a tenyészetet meg
semmisítette, s csak 1861-ki tavaszhó 8-ka óta 
szűnt meg a lávakirontás, de csak a hegy aljáni 
hasadékokból, mert a tölcsére körül levőkből je
lenleg is ómledez. főleg azon nyílásból, mely 1855 ki 
télelő 9-én képződött, ebben a dörgés és moraj 
még folytonos s a kemény láva. mely a nyiladék 
fenekén akkor oly mélyen feküdt, hogy a ledobatott 
kő ütődési viszhangját hallani lehete. mainap már 
százlábnál is magasabban áll s a repedéken az ür- 
tüzét láthatni, Szakértők kik a hegyet megvizsgál
ták, azt állítják, hogy e tűzhegy felső csonkjából 
csaknem elkcrülhetlen egy közelebbi isinéti kitö
rés, hacsak a Vesuv egész környék — oldalán szét
lobbanván csúcsa a Vulcani tűzürbe nem hull be.

Mendoza gyásznapjaira nézve következő ki
merítő tudósításunk van. — Az e nevet viselő 
argentiniai tartomány. — mely a Cordillerák keleti 
meredekei alatt nyúlik el — kizárólag gabona és 
bortermő föld. — Mendozát, mely Chilinek átrnene- 
tes (transito) kereskedelmi, raktára volt, s melyet
12,000 nép iakott — már félszázad óta csak je
lentéktelen földrengés s az is csak nagy időközön
ként háborgató, mi vala tehát természetest, mint egv 
ha nem is örök de legalább nagy időkigleni me^óvat-
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tathatás reménye; azonban 1861. tavaszelő 20-án 
estéli 8 éra s 45’kor fölvonult Mendoza vesztének 
gyászfüggönye, elkezde rengeni a föld oly erélylyel 
hogy az utczákon járó ember s állat mind földre 
rogyott. Mindössze kétrázatás történt, egyik: délről 
keletfelé, másik nyomban utána, de ezzel ellenke
zően éjszakról nyugatra 5“ alatt, mely, mint tudjuk, 
nem sok, sőt alig elégséges arra, hogy valaki orrát 
vagy fejét körös-körül megvakarja mondom 5" 
alatt, miként a gyermeknek kártyavára sík asztalon 
omlik szét, úgy omlott össze Mendoza városa is. 
hogy, mint egykor Jeruzsálemben, kő kövön nem ma
radna. Senkinek annyi ideje nem volt, hogy háza 
küszöbén át a szabadba meneküljön, minden ház. 
egyház sat. stb, kivétel nélkül szétporlott s több 
mint 8000 ember semmisült meg az omladék alatt, 
az apáezazárdában 132 szerzetes nő közűi 110 szállt 
menybe átvenni a szüzek örökzöld koszorúját a 
nyomor képe borzasztóbb lön nemcsak az által, 
hogy a folyóvizek kilépvén természetes medrükből, 
eltemettek vagy magukkal ragadtak tenger népet, 
hanem az által is, hogy az omladvány közűi min
denütt láng kezde kitörni s a nép salakja mely

pusztultak el. Salta elővárosaiban azon különös tü
net vala meglepő, hogy a földrepedékből különféle 
szinü homok löketett ki.

Végre a Vöröstenger sem lehete ment a föld- 
méhe vajúdásának utóbajaitól. Azon tengerparti 
vonalon melyet Sambaranak neveznek, s me
lyet a danakil néptörzs lak, fekszik Aed kis 
helysége, melyet a francziák nem rég lefoglal
tak, ezéluk lévén Massava déli irányában is nyug- 
állomást bírhatni. Aed közelében Í3° 57' északi 
szélesség alatt tavaszutó 8-án reggeli szürkületkor 
menydörgő zúgás közepett a föld megrendült, s 
napfelkeltére tömérdek fehér por hullott a tájra, a 
hulló por .délfelé vörös szint váltott, délután meg
feketedett s oly sűrűn omlott, hogy jóllehet a nap 
még a láthatár fölött lebegett, a hulló fekete por 
éjszint vona reá, a dörgés folytonosan zúgott, s éj
közepén az egynapi távolságra eső Dschebel-Dub- 
beh hegyből tűz és füstoszlopot láttak fölrobogni. 
Még ez eseményig nem tudták, hogy Dschebel- 
Dubbeh tüzhegy, Kiepert niltartományi földabroszán 
e hegy már mint tűzhegv látható.

PÁTRUBÁNY ANTAL tr.

ros-Patak, s annak mintegy fővárosát képezi. — 
A város déli részén van az itt köziött herczegi 
kastély és a híres pataki várnak még fenn levő 
maradványai, melyek egymással szemben sajátságos 
érdekes ellentétet képeznek, a lovagias, harczias 
hajdaukor egyik híres erősített várkastélyának bar
na romjai, és újabb Ízlésben épült pompás herczegi 
palota, körülvéve a legszebb s igen tágas angol 
kerttel, melynek sűrű lombos fái között hűs séta- 
utak vezetnek, itt ott virágágyakkal ékítve. E szép 
kert déli részén még nagyszerű romjait lehet látni a 
hajdani Rákóczy-féie várnak; mély sánezok, föld
alatti folyosók stb. is láthatók.

E vár építési idejéről és ki által történt építte
téséről hallgat a krónika, de hogy már igen régen 
kellett itt nagyszerű kastélynak vagy várnak lenni, 
kiviláglik onnan, hogy I. András király 1047-ben a 
Kétel-családtól, mely család ősének még Árpád ve
zér ajándékozó e földet, elcserélte, és hitvesének, 
az orosz fejedelmi házból származott, Anasztáziának 
adta jcgyajándékul. kinek kedvencz lakhelye volt.

A későbbi korban egymásután több neveze
tes család bírta, u. m. a Palóczyak, Berényiek, utóbb

tterczeg Bpetzeitfoeínt kastélya és kerti© Sárospatakon.

köztük áthágott, nem segélyre, hanem, mint ilykor 
többnyire történni szokott, rablásra, fosztásra és 
gyilkolásra nyujtá ki kezét. — Természetvizsgálók 
állítják, hogy a mendozai földrengés térfogatára 
nézve nem volt ugyan oly nagy, mint az 1859—ki 
tavaszelőn dühöngött Ecuadori-Quito és Inhaburá- 
bani földrengés, mert ez 200 mérföldre terjedőit 
ki, mig Mendozáé csak 40-rc: de a rázatás romboló 
erélyére tekintve ez utóbbihoz csak az 1797-ki rio- 
bambai földrengés hasonlítható.

Az argentiniai tartományok közűi még Ca- 
tamarca és Riója, Mendozával csaknem ugyanazon 
délkör alatt fekvén, szinte igen hírhedtek földren
géseikről, még mai nap is említik a honosak az 
1692—ki földrengést. Esteco városa kedvező fek
vése miatt jelentékenynyé kezde válni, s ime! hirte
len megrendül a város, a föld szétnyílik s belőle 
forró víz zuhog ki, nehány perez, s a város el lön 
nyeletve, mainap senki sem tudja, hol feküdt Es
teco, minden lélek elveszett, a menekülhetett néhá
nyat a boszuló indián gyilkos keze ejté el. 1847-ki 
őszhó 8-án Salta, Tucuman és Santiago dél Estero

Herezeg Bretzenheim kastélya 
és kertje Sáros-Patakon.

Egyike honunk legszebb és legnevezetesebb 
vidékeinek Zemplénmegye déli része, mely máskép 
„llegyaljának" neveztetik. Az északról délfelé hú
zódó Kárpát bérezek ágazatai itt szelíd hegyekké 
és mosolygó dombokká válnak, melyeken ama vi
lághírű horág tenyészik, mely belföldön úgy mint 
külföldön egyaránt ismeretes, s melynek nedve, 
a „tokaji nektár“ a borok királyának ismertetett el.

E vidék festői szépsége meglepő, és a szem
lélőben maradandó benyomást idéz elő. e nemcsak 
kies. de egyszersmind a természet minden gazda
ságaiban bővelkedő tágas völgy,' melyet njmgotról 
a szelíd hullámzásu termékeny hegyek, keletről a 
Bodrog szőke vizének habjai vesznek körül. Észak
keletre Ungvár havasai, északra Ujhely kupidomú 
Sátorhegyei nyúlnak fel méltóságteljesen, végre 
délre Tokaj csúcsos bércze tűnik fel magáiíosan, 
s zárja be a láthatárt. — E szép vidéken fekszik Sá-

Dobó Ferencz volt birtokosa, kiről örökség utján 
szállott Lórántfy Mihályra, ki azt leányának a híres 
Lórántfy Zsuzsánnánakadta, midőn Rákóczy György
höz ment nőül 1616-ban. így jutott aJRákóczy-csa- 
lád birtokába, kik alatt fénykorában volta pataki vár, 
majdnem' száz évig 1616-tól 1711-ig.

E fényes várban tartotta I. Rákóczy Ferencz 
is ama nevezetes egybekelését Zrínyi Ilonával, mely 
hat hónapig tartott, s melyhez hasonló sem azelőtt 
sem azután nem volt, s itt főzték ki az összees
küvés tervét, melynek oly hosszantartó, vérengző 
belháboru lett az eredménye.

Midőn II. Rákóczy Ferencz 1711-ben a 
szathmári békekötés miatt elhagyta hazáját, jószá
gai elfoglaltattak. Patakot első József császár Traut* 
sohn János herczegnek adta; de 1776. kihalván e 
család, ismét a kamara birtokába jutott.

1808-ban herczeg Bretzenheim Károly, — 
Károly Tódor bajor fejedelem fia — Lindau várát 
és egyéb jószágát az uralkodó háznak átenged
vén, cserébe kapta a regéczi és sárospataki uradal
makat, melyeknek még máig is birtokában van. Z. G.
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Mi bánt téged, te halavány fiú,
Meghasgatták egy kissé szivedet ?
Jer légy vidám, kiáltsd hogy: félre bú ! 
Meggyógyulnod idővel majd sebed.

Nézd a költészet örökszép honát . . . .
Felénk mi hivó képek intenek :
Ah! üdvöt ott új élet bája ád —
Megszűnnek ott könyezni a szemek.

Hidd, hogy találsz testvéri lelket ott 
És szent' barátság fűzend össze majd,
Mely eltörpíti földi bánatod —
Mely mind elűzi a nehéz sóhajt.

Te azt feleled, hogy nincsen remény ? . . . 
Beszélj nekem, én édes szenvedőm !
Beülve melléd, im hallgatlak én,
Nem szánalommal, oh de résztvevőn.

A szenvedők igaz szót mondanak, 
Megvesztegetni szívet, szentül á ll:
Legjobban a boldogság tudja csak —
S veled most ő sehogysem czimborál . .  .

„Ne hidd, hogy a költészet egiből 
Fájó kebelre jönne gyógyulás :
Hanem, miként méreg, mely lassan öl,
Belül a búnál még mélyebbre ás.“

„Legszebb óránkat visszahozza bár,
A mely elmúlt, örökre veszve van . . .
S midőn a csalfa hit ringatna már,
Elűz keservünk tőle zordonan.“

Vágj' fölcsigázza a vágyat, hogy az 
Lelkünket mint pokoltűz égeti . . . .
He irt nem képes adni a ravasz :
Ábrándból áll — valója nincs neki!“ . . .

És a szomszéd szobából csendesen 
Lágy ujjak által zene hangozik,
Majd mély rezgéssel, majd csapkodva fenn —
S bóditó kéjjel a lég megtelik.

Megáll barátom, mint a kőszobor,
Szeméből rám nem ismert láng tüzel,
Lankadt erében a vér újra forr —
S kitör zajongó érzelmeivel:

„Ez az tehát, mi boldogít csupán,
Midőn a szívet féreg rágja, bú ? . . .
Midőn már lelkem veszve gondolám —
Felém tavasz langyos szellője fú.“

„Ez az, mi uj érzelmeket teremt,
Miket virágként kebleinkbe hint,
Ez a hős !. . . kardja ennek oly kifent,
Hogy perez alatt a bút kivágja mind.“

„Ez az, mit bár a korcsmaasztalon 
Czigányvonó, vagy pásztorfurulya 
Teremtsen is — bűvös körébe von,
Föl, föl, hol már az angyalok hona!“

És szólok : oh 1 hisz ez kétélű kés . . .
De a szavak hitem megingaták :
A boldogé hát a költészet, és 
A megcsalottnak a zenét adák ?

Meg áll a zene, elmúlik a kéj ! . . .
A jó fiú egéből földre hull,
És megragadja a vad szenvedély 
És tépi a kin mondhatatlanul.

Majd melle táján arczképet keres . . . .
A lányka képét véve most elő 
Kiáltja: veszszen minden, oh csak ez 
Maradjon, oh csak boldogítson ő !

Ha látom képét, festve bár, de hűn,
Képét annak, ki engem meg nem ért 
És képzeletem gyöngesége bűn :
Imát sóhajtok — a festészetért!

BALOGH ZOLTÁN.

Irta; L n n l t a  C t u s s z t ú v ,

1.

A várt vendég reggel megérkezik, 
s este már hegedül.

Egy fellegtelen májusi vasárnap reggelén, 
midőn Vámpatak, mezőváros vallásos népei az egy
házban ájtatoskodának. hajtatott a sorompón át be 
a mezővárosba K e 1 e s z é 1 Á r p á d  urodalmi írnok.

kit Pestről azért száműztek Vámpafakra, hogy em
lékezzék, és feledjen.

A mint Árpád az igazgatói kastélyt megpil
lantó, s egy tekintésre a városka hosszát és szé
lességét átmérte, hirtelen elkomorodék és egy na
gyot sóhajtott.

— Látlak-e még valaha hazám büszkesége, 
Pest! Zugliget, Disznófej! Városerdő, Pávasziget! 

Komlókért, Liciuius. Like i! és ti mosolygó ajkak 
és picziny lábacskák ! ? Oh Laura ! Laura !

A szekér a kastély előtt állott meg; Árpád 
kiszállott, s a kastély kapujánál egy gömbölyű pi- 
rosképü tiatal menyecske fogadta.

— Pestről jövök! — szólta vendég némi hang
nyomattal, — Vámpatakra vagyok rendelve! van-e 
valaki á kastélyban, ki lakásomat kimutassa s in
góságomat a szekérről szobámba hordássá ?

— Az uraságok mindnyájan az egyházba men
tek. nekem azonban — ki udvargondviselőné va
gyok, meghagyatott, hogy a tensurfinak lakszobáját 
felnyissam — holmiját felhordassam, sőt, ha paran
csolja, reggelivel is szolgáljak.

— Köszönet! ezer köszönet! mennyi ügye
lem egy ismeretlen iránt...........

— Oh a tensurfit már régen várjuk, — már 
a kisasszonyok is többször emlékezének Árpád 
urfiról . . . .

— Tehát több kisasszonyok vannak a kas
télyban ?

— Hirtelenében meg sem tudnám számlálni, 
hányán : — igazgató urnái három, számvevő urnái 
négy, számtartó urnái egy, kulcsár urnái kettő, 
juhintéző urnái négy, pálinkaházi ellenőr; urnái 
kettő; csak annyit tudok, hogy a kastélyban velem 
együtt huszonhét nőszemély van.

—- Menjünk ! menjünk! nyissa meg előttem 
a paradicsom kapuit.

Az udvargondviselőné előre ugrott a kul
csokért, csakhamar azután megjelenve az első eme
letben egy tiszta, a vadaskertre tekintő szobát nyi
tott fel Írnok urnák.

— Legyen szives ingóságomat is felhor-
datni!

Mig a gondviselőnő a podgyászok felhordá
sáról intézkedett, addig a beköltöző uj lakó felbontá 
az ablakredőnyöket, s az ablakon kikönyökölve a 
vadaskert szépségeiben s egy sárga rigó fütyülésé
ben gyönyörködött.

— Mennyi költői élv vár reáin !
Miután a holmik felhordattak, a gondviselőnő 

megelőzőleg szólt;
— Parancsol reggelit a tensurfi ? !
— Köszönöm! semmit! kissé eltörődtem a

hosszas szekerezésben, ma nyugonni óhajtanék. Ha 
kérdezősködnek utánam : mondja. hogy lefe
küdtem.

— Nevem : Veronka ! A kapu melletti szo
bácskábán lakom, ha szüksége leencl valamire, pa
rancsolatjára állok!

Árpád hálás akart lenni annyi ügyelem iránt, 
zsebébe nyúlt, s miután a gondviselőnő arczait gyen
géden megcsípte volna, egy ujdon uj húszast sza
lasztott markába.

— Ennyit foglalóul! Férje talán szinte a kas
télyban szolgál?

— Urodalmi lakása volt, de már négy éve 
hogy a földben nyugszik! . . . . özvegy vagyok !

— Üm! . . . tehát özvegy! ? igyekezni fogok 
özvegységében vigasztalni.

Veronka hálás kebellel távozott.
Árpádot a sárga rigó ismét az ablakba csalta.
Az uraságok dél felé az egyházból megérkez

tek, Veronka a magtárig ment, elibök, hogy elbe
szélhesse, a Pestről érkezett fiatal ember minő ked
ves, minő szép és minő szereletre méltó.

— Megkínáltad reggelivel ? kérdé az igaz- 
gatóné komolyan.

— Megkínáltam, de megköszönte, azt mondta: 
hogy az utazás kissé összetörte, lenyugodott, s en- 
gedelmet kér —  de ma ki sem lép szobájából. . . .

— Lám ! lám! a selyemgyerek! — jegyzé 
meg az igazgató gúnyosan, — öt napi kényelmes 
szekerezés után már egy napot ágyban kell pihen
nie. Ilyenek a pesti gavallérok , do hiszen ha majd

bagariát ölt laktopánkák helyett, s a júliusi forró 
napokban heteket gyalogol a dézmásokkal — elfe
lejti a kényelmei, s hozzá szokik testet edző fára
dalmaihoz.

— Édes atyám, ne légy oly kemény szivü 
irányában . . .  őt pár napig vendégként kell tekin
tenünk, magad emliléd ; hogy Pestről úgy Írták le, 
mint elkényeztetett ifjút, ki módos szülőktől szár
mazván kényelemben nevelteték — csengett Róza, 
az igazgató legidősb leánya, ki Pesten nevel 
tetvén, mindig különös pártfogással viselteték a 
pestiek iránt.

— Ki hatalmazott fel, hogy ügyvédjéül mu
lasd be magadat?! védelmek nélkül is tudni fogom, 
mennyit engedhetek egy elkényeztetett ifjúnak , kit 
épen azért rendeltek Pestről Vámpatakra, hogy a 
gondtalau és henye élet után, gondos és munkás 
életet szokjon meg.

A megérkeztek zaja csakhamar lármát költött 
a kastélyban is, és Árpád nehogy észre vétessék, 
az ablakból a divánra húzódott, jövőjéről gondos
kodni, a jelenben pedig hallgatódzni.

Ajtaja előtt többszöri időközökben gyakoribb 
nőlépések hangzottak cl, s ő csak nehezen birt el- 

, lenállani a kísértetnek, hogy ki ne nézzen.
Egy óra tájban ismét nőlépés hangozok, és 

huzódék egyenesen ajtaja felé.
Fiatal barátim, kik e sorokat olvassátok, ti 

tudjátok, mennyi titokszerü és zeneszerű van a nők 
lappangó lépéseiben! e lépések megmondják szám
talanszor, szökik-e a nő az üldöző elől, vagy megy 
a szerető elébe ?! titkainkat óhajtja-e meglesni, vagy 
pedig azon titkok felé közeledik, melyeket a szeretők 
teremtenek; hangszer a nő lépése, melyen öröm és 
bánat nyilatkoznak; öröm, midőn jő a nő, bánat, mi
dőn a nő távozik.

Alig hallható kopogás hangzók mely azon
ban nemcsak az ajtón költött hangot, hanem az Ár
pád keblében is.

— Tessék! válaszolt Árpád szinte alig hallha
tóan.

Az ajtó lassudan felnyílt, egy csinos fiatal 
leányka félénken körültekintett, s kérő mosolylyal 
ajkain lépett be.

— Teréz! — s egy éles sikoltás csaknem 
egyszerre hangzának.

Árpád mint nyil pattant fel a pamlagrói s a 
jövő perezben a leányka- már ölelő karjaiban 
nyugodott.

— Kit Pesten egy éven keresztül árnvam- 
kint kergettem, most a sors egy szerény városká
ban küzdelem és szenvedés nélkül vezeti karjaimba. 
Hortensia a krumpliföldön! szólj hogy  ̂ kerültél 
Vámpatakra ? hogy e kastélyba?

— Emlékezhetik az urfi, hogy Ablaufné asz- 
szony nevelő intézetében szolgáltam ; a helybeli 
igazgató ur leánykája Emma is ott volt nevelőben; 
a kisasszonyt négy hónapja már hogy haza hozták, 
s minthogy ő kedvelt engem, én pedig rendkívül 
ragaszkodtam hozzá, az ő kérelmére s anyjának kí
vánságára én is lejöttem.

— Persze most mint első szobaleány figu- 
rálsz e kastélyban?

— Mint szobaleány. Annyira mégis megkü
lönböztetnek, hogy kiválóan egyedül lakom, és ki
válóan egyedül eszem, külön a cselédségtől.

— Teréz! szabad-e még szived?!
A szobacziezus fülig pirult, s kibontá magát 

az Írnok karjaiból.
— Teréz! -  kiáltának kívülről.
— Jaj Istenem! sietnem kell, már is sokáig 

időztem. Parancsol-e a tensurfi valami ennivalót?!
— Azon édes reményben, hogy te lószsz Ga- 

nymedem, csupán levest s valami becsinált-félét. . .
— Teréz! — Teréz! hangozék még erő

sebben.
Teréz indult s csakhamar mint villám osont 

ki az ajtón. Árpád hevenyében roszul mérvén 
ki a közte és Teréz közt létező távolságot, egy 
erősebb csókot csattantott el a levegőben.

—  Oh büvszerü gondolat! oh boldog szen
vedés ! nyújthatott volna-e nekem annyi örömöket 
bárminő lucullusi tábla, bárminő tömeg, bárminő 
társalgás ! ki Pesten legszebb volt a szobaleányok



között, Vámpatakon ukvollcnül legszebb az élők 
között, sőt még azoknál is szebb, kik ezután szü
letnek.

Árpád örömtől repeső kebellel dobá horgait 
a jövő tengerébe, s már előre aranyhalakról ál
modott.

Árpád ismét a kertre nyíló ablakkoz közele
dők s végig könyökölve annak talapzatán , a ken- 
dervirágol is kaméliának nézte.

— A boldogság az itjusággal jár! Eljöttem 
Pestről e kipflasterozott paradicsomból, s velem 
jöttek nemcsak a gondtalanság és örömek, liánéin a 
boldogság is. Itt feltalálom, mit Pesten elfeledek, 
utólérem mit ott elszalasztottam.

A folyosón ismét léptek hangosának, Árpád 
hirtelen otlhagyá az ablakot, s azon hiszemben, hogy 
Teréz jő, egészen az ajtóhoz közel foglalt helyet.

Az ajtó megnyílt — de a szép itju Teréz he
lyett, egy öreg, ragyás, rút nőszeinély jelenkezék. 
Kezeiben ételeket hozott, s azokat az asztalra 
helyezte.

— Tessék parancsolni!
Árpád haragos pillanatot lövelt a szolgálat- 

tevőre, azután meglehetősen durva hangon szólt:
— Elvihet mindent! Roszul érzem maga

mat . . . étvágyam sincs . . . kedvem sincs . . . 
szédül a fejem . . .  a gyomrom émelyeg . . .  oh — 
ja j------

— Szegény tensurfi! sajnálkozék a ragyás 
szolgálattevő.

— Kérem ne sajnáljon . . . vigye el inkább 
szaporán az ételeket . . .  oh azaz ételszag . . . 
azaz izé . . . kérem távozzék . . .

— Szegény tensurfi! . . .
Árpád ismét egyedül maradt.
Mig a ház lakóinak nagyobb része ebédelt, 

addig hősünk változó szerencsében mutatkozó jö
vőjéről gondolkodott.

— Észrevették volna, hogy. én Teréz iránt több 
nyájassággal viseltetem, mint mennyivel egy művelt 
itju szobaleány iránt viseltethetik? Vagy talán azt is 
megtudták volna hogy én őt már Pesten ismertem? 
Az lehetetlen ! az embereknek a vesékben kellene 
olvasni, hogy ilyesmit kitalálhassanak. Én egyetlen 
szót sem emliték senkinek, Teréz pedig sokkal ár
tatlanabb, hogysem, abból mi történt, valamit elbe
szélt vagy felfedezett volna. — Okom van remél- 
leni hogy nekem e kastélyban örömdús napjaim 
lesznek — gondatlanságom száz kalandba fog bo
nyolítani, fiatalságom pedig megóv minden veszély
től. Hát védangyalom ? bizonyosan védangvaloin is 
fog találkozni.

A kertre nyíló ablakokon keresztül öröm és 
kedélyzsivaj üté meg a löprenkedő füleit. Árpád 
azonnal az ablaknál termeti, helyét azonban akként 
módositá, hogy ő mindent láthatott, őt ellenben senki 
sem láthatta.

A kastélyban lakókhoz tartozó fiatal leánykák 
és ifjak sétáltak, mulattak, és társalogtak.

— Pár nap múlva bizonyosan már én is ott
honos leszek e társaságban !

Árpád mindent elkövetett, hogy társalgásaik
ból valamit kivehessen — de a jócska távolság 
miatt egyetlen szót sem bírt megkülönböztetni.

Figyelmeztetnem kell őket. hogy bár be
tegnek jelentettem magamat, de azért élek, és érezek.

Erősen bepakolt bőrtokot bontott ki podgyá- 
szai közöl, azt egy kicsiny kulcscsal felnyitá, s a 
tokból egy igen ajánlatos külsejű hegedűt vont elő. 
Megigazgatta, felszerelte, felhangolta, nagy csende
sen megpróbálta, azután meglehetős erősen végig 
szaladt a húrokon, — lábujhegyen az ablakhoz hú
zódott — s lopva kitekintett. — Minden szem az 
ablak felé volt irányozva.

— Ők figyelnek! gondolá Árpád büszke ön
tudattal, s a mit azután művelt a hegedűn az elra
gadta volna nemcsak e kis társaságot — hanem a 
milánói scalat is.

Nemcsak a nagyobb kezek tapsoltak, hanem 
a csókolni való hófehér kacsók is.

A mester annyira neki lelkesült, hogy még 
akkor is hegedült, ‘ midőn az ujuló hold mutatá 
szarvait.

A társalgás perczről perezre közelebb hang
zott az ablakokhoz, -  a mester kinézett az abla
kon s láthatá, hogy a szorakozók oszló félben vannak.

Épen hegedűjét akarta elhelyezni, midőn va
lami hesuhant az ablakon - s í -  reszkető ke

bellel emelhetett fel egy illatos kisded levelet. Nő 
írás volt s csak ennyit tartalmazott:

. . . .  Holnap, midőn esteli 9 órát harangoz
nak, a vadaskertben álló vadkörtefa alatt . . .

Árpád ajkaihoz akarta emelni ez ismeretlen
séget. de azon perezben a ragyás szolgáló nyitott a 
szobába és keinénymagos levessel kínálta meg.

II.

A halottak feltámadnak.
Tuba minim spargens sonuin 
Per sepulclira regionom.

Árpád reggeli 9 órakor az utósó igazításokat 
tette toillette—jen, fürtéit és bajuszát még egyszer 
megsimilá, azután a Pesten kapott áthelyezési ren
delettel oldalzsebében az igazgató magán szobája 
felé közeledek. Szerényen kopogtatott.

„Szabad !“ hangzók meglehetősen mogorván 
belülről.

Kevéssel azután Árpád az igazgató előtt állott.
— Keleszél Árpád! van szerencsém áthe

lyezési rendeletemet bemutatni.
Az igazgató miután az uj Írnokot tetőtől tal

pig végig mustrálta volna, szívélyes hangon kezdő :
— Ön fiatal barátom „g o n d n é 1 k ü I" élt 

Pesten, mint a nagyurak ésjárdataposók, — Evett, 
ivott és szeretett. — Igaz, hogy az élet nagyobb 
része ennyiből áll, csakhogy az ételt és italt mun
kával kell kiérdemelnünk, a szereteti pedig ugv 
kell alkalmaznunk, hogy boldogítsunk és boldogi
tassunk, nem pedig hogy csalódásokat teremtsünk, 
és szerencsétlenné tegyük azokat, kik bennünkel 
szeretve bizalmokkal ajándékoztak meg. — Ön szü
letésénél és szülői összeköttetésénél fogva oly sze
rencsés helyzetben élhetett, hogy eddigelé. mások 
gondolkodtak helyette ; ez örökké nem tarthatott; 
ön nem gyermek többé; atyja meghalt, anyja sze
rény nyugdíjból él; — azt hitték, hogy pesten ön. 
soha sem fog megjavulni! ? e pár szóból kitalálhatja 
ön miért küldötték Vámpatakra. Sajnálnám ha ön 
meg nem értett volna engemet! önnek komolyan 
kell gondolkodni jövőjéről. Ismétlem „gond nélkül" 
csak a nagyurak és járdataposók élhetnek. Ön sze
gény legény . . . .  Bizonyos ideig irodámban alkal
mazom, a kastélyban lesz szállása, nálam kosztja.

Az igazgató megbillenté fejét — Árpád kö
szönt és távozott.

Szobájába érkezve, pontonkint visszaemlé
kezett azokra miket az igazgató mondott, és gon
dolkodni kezdett. Hosszas gondolkodásából e mo
nológ született:

— Tehát bizonyos, hogy büntetésből helyez
lek Vámpatakra. Megirigyelték gondnélküli élete
met, és szívtelenül átadtak az élet gondjainak. — 
Meg fogja-e bírni gyenge keblem az élet terheit ? 
Ha összeroskadok alattok, ha meghalok, még az 
sem lesz ki könnyet hintsen virágos halmaimra.

Keze akaratlanul a tegnap- esti levelke után 
nyúlt, ajkaihoz emelé az ismeretlen sorokat, és csók
jaival halmozta el.

— Az óg itt sem hagyand e l! — Ismeretlen 
védangyalom fog felettem őrködni; ő bizonyosan 
megosztandja gondjaimat, — örülni fog. midőn én 
örülök, sírni fog. midőn én sírok ! senkim! senkim! 
csak ő !

A szobaajtó csendesen megnyílt, lábujjhegyen 
Teréz lépdelt a nehéz gondoktól üldözött elé.

Árpád azon pillanatban mint bűnbánó, térdeire 
ereszkedék a csinos szobaieány előtt.

— Oh én háladatlan ! legjobb barátnémal el 
tudtam feledni! Bocsáss meg égi tünemény! Te és 
ő — ő és t e ! ti bizonyosan védangyalaim lesztek, 
és én nyugodtan alhatom védszárnyaitok alatt.

Teréz ki e jelenést hirtolenében meg nem 
magyarázható — de még kevésbbé azt, hogy ki le
het az az ő, kiről Árpád oly melegen s annyi biza
lommal emlékezik — két. lépést visszahátrált és 
szemreháuyólag kérdező :

— Ügy látszik. Árpád urfi kivülem másokat 
is ismer e kastélyban ?!

— Ha egy ragyás szolgálót ismeretségnek 
nevezhetni -  akkor igen! különben nőt senkit! erre 
esküszöm!

— Oh mennyit kelleti már tegnap is szen
vednem  

Teréz be nem végezheté , abban a perezben 
erőspbb léptek hangzottak a folyosón.

— El vagyunk veszve ! sóhajtott inkább mint 
szólt Teréz elsápadva.

Árpád nem azért olvasott regényeket, hogy 
az abban leírt jeleneteknek hasznokat ne kívánta 
volna venni, — midőn szobaajtaja kinyílt s azon az 
igazgató belépett — Teréz már a ruhaszekrényben 
reszketett.

— fisak szobáját akartam megtekinteni, nincs- 
e valamiben hiányosság?!

— Semmiben! én igen nagy köszönettel tar
tozom !

— Hát a bútorok! ? a ruhaszekrény — az 
kissé ócska . . . ezeket mondva, az igazgató épen 
azon szekrény felé közeledők, melyben Teréz rej
tőzött.

Árpád zavarodva kiálltét!:
— Meg nem volt időm legszükségesb liolmü- 

mat kellőleg rendezni . . . .
— Legyen nyugodtan . . . nem szokásom ír

nokaim líalmiait számba vermi — barátocskám ! 
Vámpalakon gondjai is lesznek, örökre le kell mon
dania a gondtalan életről.

— Már kezdetben is igen terhes gondjaim 
vannak ! válaszolt Árpád szomorúan, és nagy verej- 
tókcseppeket törült le homlokáról.

Nem sokára azután egyedül volt Tévézzél.
— Sietnem kell! a tensasszonv aligha nem 

gyanít valamit, mert tegnap egész nap az urfival sze- 
kírozott, ha igazgató urnák szólni talál: akkor . . . .

— Hát olyan ellenséged az igazgató ? . . .
— Nem tudom, ellenségem-e. csak azt tudom, 

hogy férfiúval beszélnem nem szabad . . .
— így hát nem is találkozhatunk ?

— Néha estónkint a konyhakertben, túl a 
folyamon . . .

— Miért nem mondod túl a tengeren. Érted 
egy folyam semmi, tengerek kellenek, hogy megmu
tathassam, mennyire szeretlek.

— Most azonban mennem kell, mert ha asz- 
szonyom még egyszer itt talál, akkor pusztulnom 
kell nemcsak e háztól, hanem a. vidékről is.

— Tehát túl a folyamon ?
— A konyhakertben!
Árpád pontban tizenkét órakor ismét tükör 

eló'tt állóit s miután fürtjeit 1. Friczi, bajuszát pe
dig II. Arnold szerint rendezte volna, bemutatta ma
gát az igazgatói családnál.

— Róza, Emma és Konradina leányán!
Árpád meghajtó magát.
Ebéd alatt legkisebbet sein lehetett követ

keztetni sem a rendezvousra sem az ismeretlenre.
Ebéd után a kisasszonyok zongoráztak. Árpád 

csodálkozott és sóhajtott.
Róza gyakrabban emelé szemeit Árpádra.
— Holnapig megőrzőin szivemet — holnap 

gondolkodni fogok — holnap után . . .
Árpád mindezt csak gondolá — azután tá

vozott.
— Szegény száműzött! sóhajtott Róza és 

kottáiba mélvedt.
— Nagy orra van! szólt Emma.
— A fülei reezések! jegyző meg Konradina 

s mindketten nevettek.
Árpád azután szobájába távozott.
Az est bekövetkezett. Könnyű fellegek mász

kálták a láthatáron, a hold formaszerint bujósdit 
játszott. — Háromnegyed kilencz órakor sötét kö
penybe burkolt egyén ha'adl vizsgálódva és figyel
mesen körültekintgetve a hely felé. hol a vadkör
tefa állott. — Nesztelen volt a vidék, csupán né
hány gyönyörszomjas fülemüle csattogott.

— Múltam és jövőm válpontjánál állok ! szólt 
Árpád a körtefa alatt.

Megkondult a hivők harangja s az itju a kas
tély felé meresztő szemeit.

így állt elgondolkozva, midőn hátulról gyen
géd nyomás érintő vállát. Megrettenve fordult meg. 
Fekete selyem wiklerbe burkolt, fátyolozott nő ál
lott előtte.

— Angyal! vagy ördög! én engedelmeske
dem' suttogó Árpád.

— Sem egyik sem a másik! válaszolt szomo
rúan a nő — egy gyenge, leány, kit te megcsaltál s 
ki téged mégis szerel.

— A h a l o t t a k  f e l t á m a d n a k !  de 
nem ezen hanem a más világon. E hang! Nekem 
egyetlen leány nyal volt komolyabb viszonyom . de 
az már öt éve hogy meghalt hektikában.
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— Bár csak meghalt volna ! Szarka Elizzél a 
ballerinával nemde ?

— Igen. Szarka Elizzel, kinek lábhányásai 
elbolonditának.

— És ki e lábhányások mellett szivét is el
hányta ! Hűtelen! igy emlékezünk azokról, kiknek 
örök hűséget esküdtünk?

Ezeket mondva az ismeretlen, ledobá magá
ról a wiklert, elhányta fátyolát, s tüllangléban és 
trikóiban rögtönzött egy entrechattot a meglepett 
néző előtt.

Árpád egy alkalmas fát keresett szemével, 
hogy felakaszsza magát.

— Árpád, én a múltat megbocsátom; feledjük 
Szarka Elizt — beszéljünk Trebián Arankáról. 
Atyám számtarló az urodalomban — visszafogadó 
a bűnbánó Magdalénát, s én azóta csendben, egye 
dűl rólad gondolkodva Vámpa
takon lakom. Ujitsd meg hű- 
ségi esküdet, szeressük egymást 
egy ideig titokban — azután nyíl
tan. későbben valljuk be sze 
relmünket atyámnak — ő befo
lyásos ember, bizony állomást 
eszközöl számodra — s mi bol
dogok leszünk.

— Nappal! kedvesem nap
pal! éjszaka bajos ilyen dol
gokról határozni. Holnap . . . 
vagy holnapután . . .

— Remélem, szived még 
szabad ?

— Mint a puszták be
duinja !

—Árpád! ha megcsalsz... 
ne feledd . hogy én színésznő 
voltam.

— Oh csak azt tudnám 
feledni . . . .

— Tehát holnap bemuta
tod magad atyámnál, a midőn én 
is jelen leszek.

— Emlékezz, miként azt 
Ígérted, egy ideig titokban . . .

Árpád és Aranka kezet 
szorilának. Az Árpád keze resz
ketett.

Hősünk nehéz kebellel fe
küdt le. Hajnal felé; midőn el
aludt, álmában Szarka Elizt látta, 
mint Esmeraldát — forgott . . . .  
ugrott — és kitörte a nyakát.

Reggel Veronka a belé
pőház gondviselőnéArpádot még 
aluva, és álmában mosolyogva 
találta.

(Vége következik.)

& szeretem szertrjas [eátxy*
Lenn a veder, lenn a gém,
Tele vizzel az edény,
Mégis ott áll a leány,
A kávéskót garaján.

Senkit se vár, még se megy,
A legény ott őgyeleg,
„Most talán már mehetnék! ? £
De a legény ihatnék.

„Adsz-e babám fris vizet,
A jó Isten megfizet 
Tán én is megfizetek,
Ha ismét eljöhetek!?“

„Adok biz én fris vizet 
Olyannak, ki nem fizet,
Jámbor szomjas legénynek!
Fizessen a szegénynek!“

Iszik, köszön, tova mén 
Őgyelegve a legény;
A lány, a míg beéri,
Szeméivel kiséri.

A kancsó még kezében,
A szomjúság szivében,
Könnyű gond az agyában,
Ezt suttogja magában:

„E kancsó volt ajtónál,
Szivem is ezzel tónál!“
Hol ajkai nyugodtak,
Ajkai ott nyugosznak.

LAUIÍA GUSZTÁV.

Nápoly.
(A palota; — a király bevonulása).

Szép májusi napon indultunk el Nolából s 
három órai (vasúti) utazás után, miután lutólagosan 
nem győztünk eleget gyönyörködni a regényes he
gyekben tetőtlen emeletes házaikkal, az itt-olt szét
szórt falvakban, tltokszerü kolostorokban — a he
gyek oldalaiba építve — a sürii várromokban , mik 
nagyobb részt a hajdani római dicsőségnek néma 
tanujelei, továbbá azon bűbájos szép kertekben,

A  8£©p&tetxtsEamJas te á ntf.

melyekkel a munkás osztály egész Olaszország térsé
geit borítja — midőn Casertába az uralkodó nyári 
mulató-helyére érkeztünk.

Az indóház, épen a királyi palota előtt, első 
tekintetre is meglepi az idegent. Óriási, remek épü
let, két fél és kél egész emeletre építve, minden 
osztály 165 ablakot számit csak a küloldalra , há
rom kapu-bejárással, előtte nagy sima park, két 
oldalról tetőtlen ovális alakban épitett nagy lakta
nyával,'hol több zászlóalj gyalogság lovasság, is  
mivel a tetők ágyukkal voltak ellátva, még tüzérség 
is megfér — őrködendő még talán a levegőre is, 
nehogy a magas család ártalmára legyen.

A palotát rendesen disznemzetőrök őrzik; a 
főkapunál átadja az ember bebocsátásl jegyét — 
s miután az udvari szolgálatban megvénült szolgák 
meghagyattak — ezek egyikének kísérete mellett 
kezdi meg a palota szemlélését. Hogy a sok remek
mű mesterének neveit föl nem jegyezhetém, csak a 
mindennemű jegyzést megtiltó rendeletnek köszön
hetem.

Először is az egészen márványból épitett

templomot néztük meg, három mind arany és ezüst 
egyházi ékekkel ellátott oltár, egy óriási keresztelő 
medencze Pompejiból, két gránit-mozaik-oszlop a 
legcsudásabb mintájú kirakattal Pesztonbói a gö
rögök hagyatékaiból, a főoltáron egy kép ábrá
zolva „egy haldoklót, midőn az utolsó szentséget 
fölveszi s a leáldozó napnak sugarai a függönyön 
keresztjül világítják meg sárguló arczát“, oly nagy
szerű, oly élethű, hogy az ember lélegzete eláll, 
nehogy megzavarja a szegény haldoklót. Ezzel 
szemben egy óriási arany korona alól kifolyó ne
héz bársony redök hullámaiból tűnik elő a királyi 
karzat, két nehézkes faragványu aranyos karszékkel 
s a babérba font három liliomot ábrázolt, családi 
czimerrel ékített imazsámolylyal; nem birtam le
küzdeni a vágyat, hogy egy perezre rá ne üljek 
a jobb oldali székre, én rs legyek egy perezre mi
niszter, legalább képzeletben, hanem, hogy erre 
vezetőm milyen képeket csinált — azt elképzelni 
sem lehet.

Ezután jöttünk a király 
osztályába — itt elkezdve az 
ajtókilincstől egészen az utolsó 
szegig minden nagy értékű, re
mekmű és kitűnő Ízlésű volt — 
a falakat mind külön-külön or
szágokból mesés áron hozatott 
nehéz atlasz-selyem borította,mig 
aljait különböző márvány, gránit 
és lávafolyadékok képezék — 
két várakozó terem óriási nagy
ságú csataképekkel ellátva, a 
klballgatási terem egy csudás 
alakzatu álló órával, a kerületi 
kormányzók tanácskozó terme, 
minden székfölött a kerületek 
czimereivel; végül jött a trón
terem nagy oszlopokon nyugvó 
szoba, köröskörül vörös bársony 
aranyos karszékekkel, s szemben 
az emelvény, hol a trón disz
lett, ide szoktak az ország nagy
jai összegyűlni tanácskozásra; 
megilletődve léptem azon szo
bába, hol egy ember szavára 
annyi ezerek némultak el örökre ! 
A trón székét elvitték Nápolyba.

A sikamlós márványpad
lózaton szinte elestem szeges 
bakancsommal, hát még mások 
könnyű kis czipőikben csuda-e 
ha elbuktak?

Innen a lakszobába men
tünk, Összesen van huszonnégy, 
fölosztva különböző használatra, 
nevezetesebbek: a k á v é z ó
s z o b a ,  közepén egy kerek asz
tallal, melyen egy művészi kis 
szökőkút kávét szolgáltat min
den csészébe, mig kétfelől az 
óriási ajtókon, hol a gyönyörű 
kertbe, hol az el-elrobogó vas
útra láthatni; a t e k é z ő  szoba, 
roppant értékes nagy tekeasztal, 
arany fogantyus tekebotok s kö
rül egy sajátszerü diván, melyen 

mindig ki volta hely jelölve azok számára, kik az ural
kodóval játszanak. Egy szék feketével volt bevon
va, a megholt királyé volt. A hálószoba, azzal a 
furcsa függönyös ágygyal oldalai és teteje valódi 
arany massza, úgy, hogy ezen bátran meg lehetne 
egy kis herczegségct venni, szemben az ágygyal 
egy művészileg lávából készített kis kitörő Vezúv 
volt, tökéletesen a valódinak párja, váljon mit gon
dolt a király,midőn ezt épen háló szobájába helyez
tető, ime hát ne higyjünk az előérzetnek? Mii 
szóljak a gyönyörű festvényekről, melyek mind az 
újabb kor remekebb termékei, s a szoborcsoporto- 
zatról, s a művészi alkotó kéz és szellem egyéb 
apró nyilvánulásairól? Aszóba különös lege, vezetőnk 
feszes hideg arcza, régi udvari díszruhája, az em
bert visszahelyezték egy perezre ama szigorú de 
méltóságos korba.

A királynő osztályába léptünk, -  jobban 
mondva — a tündérek palotájába, — itt a szobák 
mind kisebbek, s minden szobának megvan a maga 
remekje, a miről elnevezését nyerte, én még nem 
voltamvilágmflkiállitáson, de nem’hiszem.hogy sokkal
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nagyobbszerü legyen, mint a királynő termei — 
vakitó fényben csillog, ragyog a sok apró csecse
becs, a világ mindenrészéből megszerezve; itt már 
maga a lég is illatosabb ; csuda-e, ha oly sokat meg- 
kábitott, — minden terem nem azzal a pontos ud
vari szigorral volt berendezve, hanem egy-egy 
szándékosan oda tévedett tárgy, könnyű és kedves 
szint adott az egésznek. Nevezetesebbek: az elfo
gadó terem, gyönyörű kis emelvényen a királynő 
széke, s a jobb szögletben egy „alamizsnát kérő“ 
koldust ábrázoló szoborral, háta mögött titkos ajtó, 
mely a folyosóra vezet.

Az öltöző szoba, egészen apró tükrökkel bo
rított , két hölgy ülő alakban tart egy nagy 
asztalt tükörrel, mig kétfelől egy csoport angyal 
nyújtja a pipere szükségleteket, a szögletekben vá
zák diszelgnek s ezekben oly tökéletesek a virágok 
hogy meg akartam szagolni s akkor vettem észre, 
hogy porczellán. A m u l a t ó  szobában minő hab- 
könnyüség ömlik el mindenütt és mindenen! azok a 
gyönyörű függönyök, mosolygó képek, az ablakok 
úgy építve, hogy a kert legszebb oldalára tekintse
nek _  egy szegletben valami asztal-formában kis 
tenger, rajta vitorlás hajókkal; gépezet segélyével 
hullámzik, s ha a szoba elsötétül, a hold fényes su
gara ömlik el rajta, — a léghuzam megforditá a 
függönyöket, ijedten fordultam hátra; azt véltem, a 
királynő uszályának suhogása e z ! A fürdő-terem, 
két szép óriási káddal, belül fehér márvány s kívül 
arany lemezzel, vastag szőnyegekkel; a kandalló fö
lötti óra megragadja figyelmünket, oly remekmű, 
én figyeltem is. de oly különösen éreztem magam e 
női szentélyben. Az elősorolt drágaságokat pár hete 
Nápolyba szállították.

Végül egy szoba ajtajánál állott meg vezetőm 
s az ajtót félig kinyitva, egy üres, félig feketével 
bevont szobára mutatott, mondván : „itt halt meg a 
király“ — megborzadtam, mert eszembe jutott a 
közel múlt, s midőn egész méreggel elfordultam, 
szemem a szolga haragot szikrázó szemeivel talál
kozott, de azonnal sietett magát meghajtani; — le
het-e csodálni ? hisz itt vénült meg.

Most következtek az u d v a r i  s z e m é l y 
z e t  o s z t á l y a i ,  a szolgák, a követek s a ven
dégek osztályai; négy udvar van, ugyanannyi kü
lön álló szárnyépülettel, pedig ám ez csak mulató 
nyári palota!

A színház gyönyörű fehér márványból, kis 
négy sor páholylyal ellátott épület, a színpad csi
nos s különösen a színpadi festvények elragadó 
szépek.

Van ezenkívül a palotában egy rakás nyílt 
és titkos folyosó, egy művészi titkos ut, hol a ki
rály és neje egymáshoz pár perez alatt eljuthatának.

Innen a kertbe mentünk, megnézni a világ
hírű vízesést. A palotakapuból kilépve egy óriási 
oszlopformát látunk valami fél német mérföldnyire, 
de im közelebbről nézve egy hegy oldalából 35 öl- 
nyi magasságból lerohanó v i z, mely mesterséges 
kiálló sziklákon porrá törik és egy három falu fe
lett épült tóba ömlik be,az első tó közepéből szikla- 
csoportozat emelkedik ki, „a vadászatról hazatérő 
Diánna kutyáival és a zsákmányul esett szarvassal“ 
életnagyságu márvány faragványnyal; kissé távolabb 
a 2-ik tóba a viz hat lépcsőt képez s egy barlangon 
keresztül a 3-ik tóba bukik, ebbe bejárat van, belse
jében titokszerü remetelak, világosságot a vizen 
keresztül nyer, előtte pokoli szörnyek csoportozata, 
szájukból és szemeikből mindenféle alakú vizsuga- 
rakat lövclve. ez is mind márványmű; nem messze 
jön a harmadik tó legközelebb a palotához, a viz 
itt nyolez lépcsőt bukik s gyönyörű ovál tükröt 
képez, tele szép és különféle halakkal, hattyúkkal 
és ezeknek csinos házikóival. E roppant szép tó 
hosszában kétfelől mintegy három lépésnyi külön 
kirakott ut vezet, minden lépésre két oldalt réz lyu
kakkal ellátva, ehhez egy gépezet van, melyet meg
nyomva, kétfelől finom csavargó vizsugarak lövőd

nek föl s képeznek egy sétautat, mely között járni 
lehet a nélkül, hogy csak egy csepp érinthetné az 
embert.

Maga a kert tele van szobrokkal, narancs, 
czitrom, alleander, kaktusfa-csoportozatokkal — 
apró buvó helyek, rejtett ösvények. A virágok min
den fajának külön liget van szentelve — külföldi 
növények óriási cserepekben díszelgőnek — egy
nek területe 36 lépés. Vegyük még azokat a ké
nyelmes nyughelyeket, az elömlő édes illatot, az ár
nyas ligetekben zengő madárkákat, és szivünkben 
vágy kél ez ember teremtette paradicsomban élni.

Föltűnő volt, hogy miután vagy 16 szolga 
kezén átmentem, egy sem fogadott el semmit.

Négy órai időzés után kiléptem a palotából, 
az indóházból még egyszer visszanéztem, zse
bemből önkéntelenül vontam ki egy öt bajjokost, 
megvizsgáltam a reá nyomott arczképet s egy per- 
czig az emberi múlandóságon gondolkoztam.. . .

Április 28-án volt a király megérkezendő 
Nápolyba.

E nap délelőttjén alig lehetett fölismerni a 
várost — a boltok mind bezárva, a tengerpartokon, 
nyilvános téreken ezernyi nép hullámzott, a leg
utolsó polgárig ünnepi ruhában.

Elragadó remek képet nyújtott az öböl, mi
dőn egész erdőt képező árboczos hajóiról, kötelei
ken zsúfolva, lengedeztek a különböző szinü lobo 
gók, a halász és teherszállító csolnakok, mintegy 
keretként a levonuló partokhoz voltak lapulva.

A kikötőnél egy óriási diadalmi sátor emel
kedett, előtte csoportokban győzelmi jelvények lép
csőit vörös bársony borílá, innen elkezdve keresz
tül a sz. József, sz. Anna. Lombardia és Toledo 
utczákon, kétfelől cserkoszoru fűződőit, díszítve 
Olaszhon czimerével, a savoyai kereszttel, s meg
rakva milliókra menő színes lámpák, meg nemzeti 
lobogókkal.

Az ablakokban virágok és lobogók, a bal
konokat drága szőnyegek disziték, a szökőku
tak virág sátrakká alakultak át, a téreken portálok
ban. oltárként díszített emelvényen, voltak a magas 
vendég élethű szobrai láthatók.

A városházán, a minisztériumi lakban, az 
egyes consulátok palotáiban, valamint az egyházak
ban mesterséges transparentek emelkedtek.

Kora délután a kikötőtől kezdve, keresztül a 
fennt emlitett utczákon húszezer, egész díszben öl
tözött nemzetőr képezett sorfalat, két oldalt, egész 
a királyi térig, a különböző téreket negyvenezerre 
menő rendes katonaság lepte el — az utczákon egy 
emberfejekből alakított tenger hullámzott, s mig a 
tetőtlen házakon élő emberek képeztek fedélzetet, 
a balkonokat Olaszhon leányai, habkönnyű öltözék
ben, virágokkal körülvéve, töltötték meg.

Fél öt órakor hangzónak meg a jellövések, 
mit egy félmillió ember ajkáról kelt „éljen“ köve
telt, ekkor érkezett meg a király a kikötőbe.

Az uralkodó gőzösét egész útjában egy fran- 
czia és angol fregatté kisérte, mig a tiszteletére 
elébe ment gőzösök száma fölül haladta a százat, a 
kiszállási csolnok zöld bársonynyal volt bevonva kö
zepén egy trónalaku emelvénynyel, az udvarhoz 
tartozók részére mind fényes diszszel ékített csol
nakok várakoztak.

A mely perezben a királyi hajó horgonyt ve
tett, azonnal elkezdettek a hatalmas ágyúzások, 
megszólaltak minden hajón, minden téren a zeneka
rok, kisérve a lelkesült nép határt nem ismerő örö 
mének kitörésétől.

A kikötőnél ő excellentiája La' Marmora tá
bornok mint kormányzó és Colonna mint e város 
sindieója fogadták a királyt — hol is rövid üdvöz
let után kocsiba szálltak és a menet következő rend
ben indult m eg:

Legelöl ment egy csapat diszes lovas nem
zetőrség — utána az udvari diszmester lóháton, 
skárlátvörös, pazarul ezüstözölt ruhában, ezt kö

vette egy négylovas udvari fogat, udvari lovászok 
által vezetve, benne ült Ratazzi miniszterelnök és 
Colonna nápolyi sindico, két lovas lovásztól kisérve, 
mindjárt utána jött egy fejdelmi nyitott díszkocsi
ban a király, az oly várt vendég, Viktor Emánuel, 
oldalánál La Marmora tábornokkal, kisérve hat lo
vas által — ezek után jöttek a segédtisztek, tábor
nokok, az admirálok, a franczia, angol és török kö
vetek, mind udvari díszben, mind nyitott hintókban, 
ezután jött két a régi korból fönmaradt nápolyi 
kocsiban a városi senátus hajadon fővel és régi 
római nemzeti öltözékben, ezeket követték az ud
varhoz tartozó egyének és a magas aristocratia 
összesen száz húsz kocsival.

A járműveket nyomban követték a különböző 
testületek képviselői, a nemzetőrségi törzstiszti 
kar, ezek után jött hatezer tanuló, különböző disz- 
feliratu lobogókkal, mellökön virágcsokorral, kar
jaikon diszszalaggal. melyre a király neve volt hí
mezve, utánuk jött az iparos osztály, s végül a laz—

' zaronik, nemzeti lobogókkal s zöld olajfagallyak
kal, hogy testöket szegényesen takaró rongyaikat 
elpalátsolják.

A király útját a leglelkesültebb kitörések kö
zött tette, záporként omlottak az ablakokból a virá
gok, ezerei lobogtak feléje a fehér kendőknek, s 
mig minden szemben öröm sugárzott, minden ajak
ról hatalmas éljen szállt felé !

A véletlen szerencsének köszönhetem, hogy 
olyan jó helyet kaptam, hol eme nagy ember voná
sait, közelrül szemlélhettem; igen hű képmásait sok 
helyütt, különösen a múzeumban láttam, de merem 
állítani, hogy arcza azok közé tartozik, a melyeket 
nem lehet vászonra tenni, az a jóságos mosoly aja- 
kán, mint egy barátságos kézszoritás, piros egész
séges arcza. azzal a szép fekeke bajusz- és szakál
lárai, kimondhatlan rokonszenvet ébreszt bennünk, 
elég egyszer látni, hogy örökké rá emlékezzünk! Rögtön 
fel lehet benne ismerni a katonát.

A „Castel-nuoco" melyben az ártatlan fog
lyoknak annyi sóhajai szálltak föl, s mely mintegy 
egyedüli emlék áll még főn ama fekete korból, 
egyik szögietjét mór egészen lebontották, a romo
kon nemzeti lobogók diszlettek, itt-ott munkások 
csoportosultak munkaöltönyeikben, kezökben bontó 
szereikkel, a király elégülten bólintott fejével, a nép 
lelkesülten éljenzett!

A Toledon végig vonulva, hol ezelőtt két év
vel a királynak alig éljeneztek, most kihajoltak az 
erkélyen a delnők, s kezeikben kendőjüket lobogta
tok, virágokat szórtak, mintegy kiengesztelésül; a 
fejedelem mosolyogva pillantott föl.

Midőn megérkezett a királyi palotába, legelő
ször is az erkélyen jelent meg. hajadon fővel és a 
nép határt nem ismerőleg ujjongott.

Estve óriási világítás követte az ünnepélyt, 
Nápoly tündéri fényben ragyogott, s ha szépségé
iül a tenger tükre honiólyosult el. tüzjátékait maga 
a Vezúv bámulta.

Az uralkodó estve kikocsizott és jelenlétét 
mindenfelől az olaszoknak oly kiválóan sikerült tüz- 
játékai hirdetők.

Hát még a fényesen kivilágított hajók ezrei 
messze hangzó zenéjükkel a tengeren, a tornyokon 
meg a hét-nyolczemeletes házak tetején a tűz ko
szorúk, s hozzá a csillagos éj: nagy ünnep vala, fé
nyes és tündéri, egész terjedelmében méltó egy 
nagy királyhoz.

A városnak ez egy napi üniftp több mint egy 
millió frankjába került, a lazzaroniknak ötezer du- 
cati osztatott szét.

Viktor Emánuel egy hónapot tölt a nápolyi 
birodalomban, mely idő alatt meglátogatja Casertát 
és Salernot; a trónörökös és Garibaldi tiz nap 
múlva érkeznének ide.

Tehát ismét uj ünnep, uj fény!
BALÁZS GÁBOR.

V e g y e s  r o v a t  o k:.
Magyar Tud. Akadémia.

— A z é p í t e n d ő  pal o t áró l aköve t kezőke t  
Írják : Az egész építése csakugyan Sttthler terve szerint 
történik, s mi a stylust illeti: a palota ujabbkon renais- 
sance-homlokzatokat kap, s átalában e styl szerint fog 
építtetni. A részlet-tervek, melyek Bzermt az építés tény

leges munkába vétetett, S k a ln iczk y  Antal építész és 
D i e s c h e r József építőmester urak által készíttettek. 
Mi e közlésünkben csupán a helyiségek beosztására szo
rítkozunk, melyeket az akadémiai palota magába fogla- 
land, a nélkül, hogy a dolog érdemébe bocsátkoznánk. 
Legelőbb megemlítendő, hogy az épület a telek alacsony 
fekvése miat két alapzattal láttatik el, melyek a legmé

lyebb pontokon úgynevezett Betonteleppel birandnak. A 
pinczehelyiségek közűi az akadémia csupán az épület 
középrészének pinezéjét fogja a maga számára használni, 
a többi helyiségeket pedig haszonbérbe adandja. Az ud
var felé tűzoltó-szerek raktára jő. A f ö l d s z i n t  be
osztása következő : középen lesz az előcsarnok 16 osz
loppal és a nagy lépcsőhez vezető folyosó. Az előcsar-



noktól balra van az olvasóterem és a kapus lakása, jobbra 
a földtani terem. A baloldali kettős traktusban a nagy 
olvasócsarnok és 3 könyvtári terem, 1 előszoba és 3 ol
vasószoba az akadémia tagjai számára, végre egy kabi
net, mely a hátsó részben fekvő nagy könyvtári termet 
a többi 3 teremmel egybeköti. A jobboldali kettős trak
tusban 3 ülésterem a szakosztályok számára, 1 előszoba, 
a vegytani dolgozó-terem, a vegytani eszközök kabinetje 
és a másod-könyvtárnok lakása. A z  e l s ő  e m e l e t  
beosztása : A középtraRtusban a nagy diszterem, mely 
két emelet magasságát foglalja e l ; a diszterem mögött a 
lépcső-folyosó. A baloldali kettős-traktusban a termé- 
szettani experimentumok számára rendelt folyosó, elő
szoba és a physicai bizottmány terme ; a kis- gyűlések 
termei előcsarnokkal, az első elnök irodája, előszobá
val ; a másod elnök, másod titkár irodája és még egy 
más irodai helyiség. A hátulsó traktusban 2 kabinet a 
javitnokok számára, a levéltár, az iroda és az első tit
kár lakása, melyek 14 lakrészletből állanak, s a jobbol
dali kettős traktusra terjednek. E traktusban van még 
a Kisfaludy-társaság terme előszobával és a pénztárnok 
lakása 15 lakrészlettel; mi elég kényelmes, hogy a hi
vatalnok urak helyszűke ellen ne panaszolkodhassanak 
A m á s o d i k  e m e l e t r e  jőnek a képcsarnok ter
mei, és egy terem a rézmetszvények gyűjteménye szá
mára a jobboldali kettős traktusban, hová több előszoba 
vezet. A 3-dik emeleten, mely csak a palota középtrak
tusára terjed ki, lesz a képcsarnok nagy terme. A palota, 
mint látható, 2, csupán a középtraktus három emeletes. 
Tornya az épületnek nem lesz, és igy óra sem alkalmaz- 
tatik reá. A főhomlokzaton az oszlopok közé 6 szobor 
jövend. A diszterem középablaka felé jő a nemzeti czi- 
mer. A többi ablak feliratokkal s jeles költők monda
taival láttatik el. Az első emelet kettős ablakokkal bi- 
rand körív-modorban. A második emelet ablakai egy
szerűek. Az előcsarnokba 3 lépcsőajtó vezet. Kocsik 
számára a palotának nem lesz boltozatja. Megjegyzendő, 
hogy az egész palota még most nem fog egészen kiépít
tetni, hanem csupán azou helyiségek, melyek ittelő- 
számlálvák.

— Máj. 19-én a philosophiai és természettudo
mányi osztály tartott ülést. R á t h Károly tag a „Török 
magyar viszonyokéról tartott érdekes fölolvasást. Pauer 
János kanonok és Érdy ur — a különböző helyeken esz- 
közlött műásatásokról és azok eredményeiről olvastak 
fe l; a sz.-fehérvári bazilikánál sok műkincs találtatott, 
ezek megszerzését, az archeológiái bizottmány veszi 
gondjai alá. S z a b ó  Károly, ki gr. Teleki József a 
.Hunyadiak kora“ czimű nagybecsű művének átdolgozá
sával foglalkozik, mint jelenté, ezentúl e műre több időt 
szentelhetvén, elkészithetése előbb várható. A testgya
korlatról Zimányi urnák, egy ujább átdolgozott műve bí
rálat alá adatott.

Iskola és egyház.
— M e g h í v á s  „A pesti oltár-egylet szegény 

hazai templomok fölszerelésér e szánt egyházi készletei
nek megtekintésére,“ melyek a belvárosi plebáuiaház 
1-ső emeletén junius hó 1-jétöl kezdve 9-éig, azaz pün
kösd hétfőig bezárólag, 11 órától 5-ig közszemlére tétet
nek ki.

— M. hó 22-ikén a reformáltak egyházában ün
nepélyes lelkészi felavatás volt. Nyolcz ordinálandó iiju 
indittatot magas hivatásu pályájára.

— A lipótvárosi egyház nagyon lassan épül. A 
vallási pénzalapból évenkint csak 30,000 irtot adhatnak 
rá s ez összeg az utósó évben mindössze három ablak
boltozat elkészítésére volt elégséges. Most attól tartanak, 
hogy ha be nem tetőzik az épületet, az eddigi munka is 
kárba vész. A „P. Ll.“ jótékony sorsjátékot ajánl.

Egyleti tudósítások.
— Jászberényben Eördögh Endre volt országgyű

lési képviselő fáradozásai folytán takarékpénztár alakult.
— A m a g y a r  i r ó k  s e g é 1 y e g y  1 e t é nek  

b i z o t t m á n y a  f. hó 13-án tartotta rendes havi ülé
sét. Az egylet folytonosan a legszebb eredménynyel ha
lad előre. Ápril havában az egylet tagjainak száma 30 
alapitóval, kik között a legkisebb alapítvány is 200 frt, 
és s z á m o s  é v d i j a s  t a g g a l  növekedett; ezen
kívül egyesek mindenkori adománya, vidékeken rendezett 
műkedvelői színi előadások s hangversenyek jövedelmei 
tetemesen gazdagították az egylet pénztárát. így a töb
bek között a lelkes balassa-gyarmati n ö k, a lévai ka
szinó egylet s a kolozsvári műkedvelők által rendezett 
hangversenyek és szini előadások bevételeiből beküldött, 
tiszta jövedelem felülmegy 800 forinton. Ezen örvende
tes szaporodás és az egylet pénztárának gyarapodása 
folytonosan tart. így, mint értesülünk, május havában az 
egylet alapitói közé lépett: a pesti n e m z e t i  kör 200 
frt, az első magyar á l t a l á n o s  b i z t o s i t ó  t á r s a 
s á g  1000 frt, gr. J a n k o r i c h Gyula Pozsega (Sla- 
vonia) 200 frt, R i m a s z o m b a t  városa R i c h 1 Jó
zsef Debreczen 200 forinttal, H r á g o t a  J. Debreczen 
400 forintot, Debreczen sz. k. városa 600 forinttal. Eze
ken kivül Debreczen város tanácsa az általa eszközlött 
segélyezésekből küldött 420 frtot; továbbá az ujabbi 
segélyezők között van : L a k y Adolf ékszerész Pesten 
100, a nyitrai műkedvelő társaság 125 írttal, N a g y  Jó
zsef, S p e c i a n Lajos, O r o s z h á z a  város községe, 
V a r g a  István és János, Á s z t  Lajos, B r ó d y János, 
P o s t p i s c h i l l  Antal, L i h á r y József, T r e mm el 
Miklós, H u s z á r  György , L i n c z Károly stb. stb.,

kik mindannyian kisebb-nagyobb összegekkel járultak a 
pénztár gyarapításához. A legőszintébb hazafiui örömmel 
hozzuk ezúttal tudomásra azt is. hogy az intézet máris 
azon szerencsés helyzetben van. hogy több iró özvegyét 
és elbetegesedett Írókat segélyezhet, a minthogy azt már 
tettleg meg is kezdette, és több iró árváiról s nevelteté
sükről gondoskodott. Végül megemlítjük még, hogy az e 
czélra tervezett sorsjáték is engedélyezve lévén, a sors
jegyek nemsokára forgalomba bocsáttatnak. A sorsjáték 
kezelésével S z a t h m á r y  Lajos egyl. id. pénztárnok 
(Pesten, üllői-ut, Köztelek, 12. sz.) bízatott meg.

(M. S.)

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Művész vendégnőnk Artőt Desirée kisasszony 

május 12-én lépett fel először a „Sevillai borbélyban.“ 
A sziuház egészen megtelt, s a kitűnő frauczia vendég- 
művésznő zajos tapsokkal fogadtatott. Nagy lön a zaj, és 
éljenzés, midőn szerepe beszédrészeit magyar nyelven 
mondta él. Mint halljuk, vendégjátékai folytán Gara Ma
riát is el fogja énekelni még pedig magyarul.

— G y ü r k y Antal Balassa Gyarmaton előfize
tést hirdet * „Borászati és kertészeti füzetekére. Elő
fizetési ára 6 füzetnek 6 arczképpel s más rajzokkal 3 
frt. községek s néptanítók 1 frt 50 krral fizethetnek elő. 
A pénzek B -Gyarmatra „Kék László“ nyomdájába kül
dendők, a mű julius elején fog az előfizetőknek megkül
detni.

—- B a j z a  J e n ő ,  elhunyt jeles költőnk Bajza 
József szép tehetségű fia „Zách Felicián“ czimü drámá- 
játbeadta'a nemz. színházhoz. Még más fiatal Íróink is ké
szülnek fellépni darabjaikkal. Ez örvendetes jelenség és 
ugv látszik, a nemz. szinház-biráló választmányának hi
telé megjött — talán most gyorsabb lesz eljáráséiban, s 
nem fogja egész egy uj nemzedék keletkeztéig bentartani 
a beadott műveket; legalább eddig a benyújtott darabok 
egész a megpenészedésig hevertek ott, mint valami nagy 
családi por aktái.

Közlekedés.
— Ezúttal egy tervezett kéjkirándulásra figyel

meztetjük a közönséget. Ugyanis: A déli államvaspálya 
igazgatósága junius közepe táján tengeri kirándulást ké
szül rendezni Budáról Triesztbe. Az árak aunyira jutá
nyosak, hogy a nagyon szerény vagyonunk is résztvehet- 
nek a kirándulásban. A második osztály mérsékelt ára 
18, a harmadiké 12 frt lesz oda és vissza. A kirándulás 
uapi tartama alatt az utasok minden költségszaporitás 
nélkül megtekinthetik a világhírű a d e l s b e r g i  bar-  
1 a n g o t kivilágított állapotban, s résztvehetnek egy 
tengeri kirándulásban Miramarelia és Capo d’ Istriába. 
A kirándulásnál 600 utasra számit az igazgatóság.

Személyi hírek.

— Magyarország herczeg-primása Rómába utazik. 
Ő eminentiája kíséretét mélt. S c h i r g 1 kanonok s pá
pai praelatus, — továbbá főtiszt, gr. Nyáry és Meszlényi 
udvari titkárok, és két huszár képezendik. — Szaniszló 
Ferencz nagyváradi püspök ő exlja is Rómába készül.

— Országos hirü orvosunk dr. Sauer Ignátz ur 
a m. kir. egyetemnél a belgyógyászat r. ny. tanára kir. 
tanácsossá neveztetett ki.

Halálozások.
— Zajzoui (Bab István) ifjú költőnk, sok testi, 

lelki szenvedés után Brassóban elhunyt.
— Tóth Gáspár, pesti szabómester, Pest város 

volt képviselő testületének tagja, m. hó 16-án életének 
57-ik évében meghalt.

Hazafias áldozat oh
— A pécsi takarékpénztár a székcsői leégettek 

számára 100 frtot utalványozott.

Megjelent uj könyvek
( Rát h  Mór k ö n y v k e r e s k e d é s é b ő l . )

„A szőlő, borkereskedés és bortized-megszüntetés, 
mint Magyarország anyagi jóllétének alapföltételei.“ 
Gazdákra nézve érdekes röpirat.

„A mezei gazdaság jelen állapota.“ Liebig Justus 
után — Barsi József. Továbbá ugyanott jelent meg Nagy

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét beküldeni szíveskedjenek. ’ Szerk-

I ván „Magyarország családai“ czimű művéből egv újabb 
füzet.

— „ B u d a p e s t i  S z e m l e “ XLVI. és XLYII. 
füzet. A jeles folyóiratnak ismét egy érdekes dús tartal
mú füzete. B. Kemény Gábor, Kautz Gyula, Szilágyi 
Sándor, Botka, Reviczky Szever, gr. Teleki Domokos, 
Tóth Dénes, Dallos Gyula. stb. munkálataival.

Nemzeti színház.
-— Május 21-kén került először színre Seribe 

„Une faute“ (a magyar fordítás szerint)' „Mig a férj tá
vol van“ czimü dramoletje. Scribenek ez már régibb mű
vei közé tartozik, s csak is érzékeny fiatal kebel haj
landó annyi sentimentalismusra, szívszaggató sirás-ri- 
vásra, mennyi e darabban előfordul. Egy félj, ki távol 
van házától, hogy imádott neje ősz atyját fogságtól, 
nyomorúságtól megmentse — távólléte alatt nejétől meg- 
csalatik. A ballépésnek tanúja egy öreg szolga, ki rá.is 
lő a csábítóra. A férj haza jő — s neje; kit lelki vádak 
gyötörnek,elájul a megcsalatott nemes szivü férfiú látásán, 
folyvást forró láz gyötri, s egy ilyen önkívületi állapotá
ban elmeséli ballépése történetét;— férje, ki gondosan 
ápolja, mindig mellette van, természetesen meghall min
dent. Kérdezősködik a csábitó után s kisül, hogy az egyik 
rokona, kin azonban meg sem boszulhatja magát, mert 
pár hóval ezelőtt meghalt. A szerelmi boldog ábrándjai
ból igy felriasztott férj egybehívja cselédjeit, köztük az 
öreg szolgát, kit eltávolitottak volt a háztól, mert példá
lódzói mert — .megmenti neje becsületét, kijelentvén, 
hogy az a kalandor, kivel neje akkor éjjeí találkozott s 
kire Bemard (az öreg szolga) rálőtt, ő volt. Az úgy is a 
szivszakadásig gyötört nőnek ez újabb nemes tett csak 
újabb kin — s bár összeesik , megtörik férje — csak
nem búcsú nélkül elrohan a háztól, hogy többé vissza ne 
téijen — soha. Felekiné művészileg játszott, s Feleki 
(a darab fordítója) mint rendesen az ilyen szerepekben 
— kifogástalan volt.

Szigeti (a vén szolga) s Tóth József a fiatal neje 
által orráuál fogva vezetett féltékeny asztalos-mester 
jeles alakokat állitának elénk — de mindez nem egyen- 
sulyozá a gyenge művet. Ugyanez estén énekelt először 
Füredi egy operettben. Az énekrészeket illetőleg kétségkí
vül jobb elődjeinél.

Budai népszínház.
— Újdonság képen adatott Feleki „Kézmű

ves mint fejedelem“ czimü bohózata. Régibb műve lehet 
már, mert mostanában nem ima affélét. Egy estére nem 
rósz, s a jelen előadáson is, nagyobb volt a mű sikere — 
a közönségnél. Májúi 12-én műkedvelői előadás. Néhány 
joghallgató, -  kik már az előtt is dilettanskodtak a rei- 
telyes deszkavilágban -  Sardou „Jó barátok“ czimü je
les vigjatekaban lepett föl, a jogász-segélyző-egylet ja- 
S S "  nagy *£özönséget gyűjtött egybe, âz

-  S A-Uj h el y. A. k .  Czikkét átadtuk egy 
hazai lapnak, melynek inkább körébe vág. Lapunk 
nem engedi meg, hogy egy ilyen közleménynyel hasáb

poíhoz?“ ^  "em f01'dul ÖU a »GazdasáS

— M. G y ő z ő  u 
egyiket adjuk.

ak M á r m a r o s .  Az

Keretnek az „Ország Tükre“ naptár könyvé
nek t. ívtartói, iveiket f. hó 15-éigtájékozhatásunk végett 
beküldenL (Kiadó hivatal.)

[ ’E ST , 1 8 6 2 .  NYOM ATOTT ENG EL É S M ANDELLONÁL.




