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Ez ifjú művészről már 
sokat hallott és olvasott a 
közönség.

Külföldi lapok időnként 
nagy lelkesedéssel emlé
keztek egy tialal magyar
művészről, kinek munkái, 
mint! költői felfogás, mind 
kivitel tekintetében bár 
annyi mester képei között 
is mindig kitűntek. Az ifjú 
festő, kiről annyi elisme
réssel szóltak, Madarász 
Viktor volt.

IskoláitPéesett végezve, 
a nélkül hogy csak egy 
perezre is másra gondolt 
volna, mint egy pályájára 
igazán bensőleg hivatott 
és ösztönzött, csak ónjával 
és ecsetjével foglalkozott.

Már első kísérletei is 
mindenkit megleptek s így 
miveit lelkű atyja Mada
rász József és családi kör
nyezete részéről is csak 
méltánylás és buzdítással 
találkozott. Már itthon is 
meglepőleg szép arcz- 
képeket 'és eredeti felfo
gású genre-képeket ké
szített, ezek nagy része 
szülői birtokában van.

De, művész hazája szé
les e világ — Madarász
V. magát tökéletesítendő,, 
külföldi utat tőn,s igy Pá
rizsba jutott. Itt, művé
szetében egy uj, bár már lelkében régén kedveli 
térre lépett s ez a magyar-történeti festészet.

Midőn még alig hittük volna , a kül
földi lapok egyszerre csak nagy dicséretekkel em-*1

iítgeték az ifjú művész nevét, kinek magyar törté
neti képei úgy magukra vonták a közfigyelmet.

S hogy minő hatással volt nálunk, csak gyönge 
másolatban is „Hunyady Lászlója,“ arra a magyar

-közönség emlékezni fog. 
Így követte e művét az 
általunk is kiadott remek 
„Zách Bódog,“ „Zrínyi 
Ilona,“ „Acsászárság utol
só katonája“ stb. jelesebb
nél, jelesebb, kép, olvas
tunk a fiatal magyar mű
vésznek külföldön történt 
kitüntetéseiről s annak a 
mennyiben örvendettünk, 
kétségkívül ép úgy hizel- 
gett is nekünk; de arra, 
hogy a derék iíju művész 
hogy él külföldön, mig e 
aránk nézve is oly meg
tisztelő feltűnést okozó, 
műveit teremti; — senki 
sem gondolt, sem műba- 
rát, seun főur; kinek is 
.jutna eszébe, hogy a ge- 
nialis ifjú, ki e remekeket 
íkészité — még azért na
ponta biszonyos számú 
frankért jámbor'bourgeoi- 
sek és táj nagylelkűsé
get :affectáló chevaliérek 
-arczképeit festi:?

Madarász sokáig volt 
itthon, a nélkül hogy bár
minemű megrendelést is 
kapott volna — pedig 
-mint Viardot mondja, „,a 
■■művészeteknek szüksége 
van buzdításra, segélye
zésre,“ miben a munka 
adás s megrendelés is leg
alább anyagi tényezők. 

Annyi bizonyos, hogy mig valahol a pártfogás 
Csak a művész megbámulásáig és leereszkedő eldi- 
cséréseig terjed, addig a legnagyobb lángész ie 
arczképeket fog festeni, hogy megélhessen
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Haszontalan gondolatok *).
(A „történelmi rajzok“ Írójától).

X  „Feuilleton-szerü czikkek“ ! Ez az. a mit 
a szerkesztő tőlem kiván és e kívánat két hét óta 
háborgatja amúgy sem önkénytes nyugalmamat. 
Valamelyik franczia bohózatban egy ember azon 
hitben élt, hogy ő egy szegény lakatost agyonvert 
és azóta minden lépten nyomon e megölt lakatos 
alakja merül fel szeme előtt ; — csak most értem e 
sajátszerü visió lehetőségét, mert én sem tudok 
megszabadulni azon látmánytól, mely éjjel nappal 
tünteti fel előttem azon szegény olvasók képét, ki
ket a „Feuilleton-szerü“ czikkeim okozta unalom meg
ölt. Kész is volt már a lemondási levél, melyben 
tudtára akartam adni a szerkesztőnek, hogy — po
litikai Íróink bocsássák meg a kevéssé hízelgő ha
sonlatot! — igás lóból nem lehet paripa és hogy a 
magunk fajta iró, ki a napi politika szekerét vonni 
megszokta, nem képes azon capriolákat kivinni, 
miket a feuilletonistától követelnek. Hanem egy 
furcsa gondolat jött közbe, mely szándékomat meg- 
másitá. Ismerek ugyanis egy úri embert, a ki egész 
életében a legmerevebb absolutismus szolgája 
volt. Egyik szép reggel azt mondták neki -- hogy 
ki mondta? az mindegy — tehát azt mondLák neki: 
az absolutismussal nem boldogulnak ; „alkotmány- 
szerű“ kormány kell ide ! És a derék ember, a nél
kül, hogy ez akárcsak legkisebb megerőtetésébe 
került volna, megforditá köpönyegét és eddigi ab- 
solutista létével szakasztván, „alkotmányszerü czik- 
keket“ kezdett Írni a népek számára. Ha egy abso- 
lutistából constitutionalista lehet, miért ne lehetne 
egy publicistából feuilletonista, miután itt is ott is 
a változás jobbadán csak a — f o r m á r a  vonat
kozik.

Jól van ! Álljunk be a szépirodalmi irók 
vagy — rövidebb kifejezést választva — a „szép- 
i r ó k" közé. E czim engem amúgy is jogszerűen 
megillet, mert compelens helyről nyertein nem ré
gen, midőn egy hatalmas úr azt mondá nekem : „ön 
ám a s z é p iró,  a ki évek óta • felpaprikázza a mi 
magyar embereinket, holott tudja, hogy édes vére
inkben amúgy is több a paprika mintsem kellene.“ 
Tehát „szép iró“ voltam én. még akkor is, midőn 
szépirodalommal nem foglalkoztam, hát még milyen 
szép leszek, midőn majd feuilletonokat irok. Ah, 
miért nem tettem ezt már régen! Miért nem cse
pegtettem „a jámbor gondolkozásmód tejét“ édes 
honfitársaim ereibe és átalában miért foglalkozott 
a mi hazai sajtónk annyit politicával és miért nem 
cultiválta inkább a feuilleton“—t, ezen szellemi má
konyi, mely csodaszép álmokba ringatja az olvasót, 
mely csupa paradicsomot és houri-t varázsol szeme 
elé, nem láttatva vele a rideg valóságot, mely kör
nyezi, nem éreztetve vele azt, hogy izmai egyre 
gyengülnek, Megei tompulnak, feje elkábul, szóval, 
hogy ő mindinkább megközelíti azon ismeretes fe
jedelem eszményét, ki aztjmondá: nekem nincs szük
ségem tudósokra, hanem csak engedelmes alatt
valókra !

Az öreg Metternich, engem úgyse’ okos em
ber volt ! Ő alatta az összes bécsi sajtó csupa feuil
leton volt és egyedül a Beobachternek vala joga 
politikai czikkeket hozni — a középamerikai 
köztársaságok belállapotjairól, az úgynevezett nép
színművekben, vagy Moser „népdalár“ előadásaiban 
csak úgy kergették egymást a trágárságok, melyek a 
miveletlen hallgatóság érzékiségét mintegy kor
bácscsal felverték ; mi baj ? Ha a nyárspolgár ily 
alkalommal villámló szemmel nézett mellette ülő 
kedvesére, aztán asztal alatt szenvedélyesen meg- 
szoritá ennek kezét, a pinczért hivta, fizetett és ment, 
— a rendőrség legalább bizonyos lehetett arról, hogy 
ezek nem mennek — conspirálni !

Engedje meg a nyájas olvasó, hogy még a 
„márczius utáni“ időből is mondjak el egy kis tör
ténetkét. Valami 12 évvel ezelőtt az ostromállapot 
idején a művelt szellemű Welden tábornok (egye
bek közt a „építészeti lapok" egyik legszorgalmasb

*) Meghagyjuk e szeszélyes czimet, bárha meg 
vagyunk győződve, hogy t. munkatársunk ez igénytelen 
firma alatti dolgozataiban is (mikkel méltó tárgy hiá
nyában „történelmi rajzait“ tarkázandja) az olvasó igen 
sok tanulságos’ és érdekes dolgot fog találni. Kifejezzük 
egyszersmind abbeli örömünket is, hogy ünnepelt mun
katársunkat jövőre is állandó, szorgalmas ügybarátul 
nyertük meg. Szerk.

munkatársa) volt Bécsnek főparancsnoka. Akkorában 
egy cseh születésű fiatal ember politikai röpiratot 
tett közzé, melyért a rendőrség elé idéztetett és 
simpliciter kiutasittatott Bécsből. Mit csinálhatott 
volna a művelt fiatal ember csehországi szülőfal- 
vában? Kapja magát és kihallgattatásra megy Wel- 
denhez, ki miután, a folyamodó kérelmét előadta, 
szóról szóra ezen párbeszédet folytatta vele : „Ki 
ön?“ „Nevem N. N." „Mi ön?“ „Nevelő.“ „No hát 
nevelő, miértnemnevel, minek irkál-firkál ?" „Excel- 
lentiád is katona, és mégis nemcsak a kardot for
gatja, hanem a tollat is." Welden felugrott. „Ehhez 
önnek semmi köze, quod licet Jovi, non licet bovi.“ 
„Az igaz, hanem bocsánatot kérek, ha szerénységem 
eddig nem ment annyira, hogy magamat ökörnek 
tartsam.“ „Jól van, jól van“ mondá Welden, ki egy 
kicsinyt szégyenlette az iménti daróczosságát „csak 
menjen haza, menjen haza !“ A fiatal ember haza 
ment. Három nap múlva ismét a rendőrség elé hiv- 
ják. „Hát ön még mindig itt Bécsben van ?“ „Persze, 
hogy itt!“ „Hát nem mondtuk-e, hogy három nap 
múlva el kell utaznia.“ „Igenis, ezt mondták Önök, 
hanem Welden táborszernagynál voltam; ez meg 
azt mondta, csak menjek haza“ „No igen, h a z a  — 
C s e h o r s z á g b a ! “ A fiatal ember újra felke
reste Weldent, ki most már szelidebb hangon szólt 
vele és végre engedelmet adott neki Bécsben ma
radhatni, de azon feltétel alatt, hogy a politikai iro
dalomtól távol tartsa magát és ne Írjon semmit, vagy 
legfólebb — „ f e u i l l e t o n o k a t . “

A feuilleton-irás tehát igen alkalmas eszköz 
arra, hogy valaki az olvasó közönséggel érintke
zésben maradhasson, a nélkül, hogy a hatalmasokat 
boszantsa. Ezen szempontból tekintve, tehát a szer
kesztő indítványa nagyon kecsegtető. Hanem az ám 
a dolog bibéje, hogy nem könnyű ám a magyar 
emberre nézve feuilletonl irni. Készakarva haszná
lom a f e u i l l e t o n  szót a szokásos t á re z a he
lyett, mert tárcza és feuilleton közt épen oly nagy a~ 
a különbség, mint a régi „pugyilláris“ és a diva
tos „porte-monnaie“ közt. A tárczába mi bele töm
jük a tudományos értekezéseket, az akadémia ülé
seiről, a fürdés hasznos voltáról s több efféléről 
szóló czikkeket is ; a franczia feuilleton pedig nem 
birja meg e nehéz tartalmat ; a t á r c z a iró hely- 
lyel közzel a régi nehézkes „grenadier-marschot“ 
is járhatja, a f e u i l l e t o n i s t a  csak azt a köny- 
nyed „pás gymnastique“-ot ismeri, mely által a 
zuavok és turcok az olaszországi hadjáratban ellen
ségeiket annyira meglepték. A tárczairó — miként 
Göthe egyik remek költeményében mondja — „steht 
mit festen markigen Knochen auf dér wohlbegrün- 
deten dauernden Erde,“ a feuilletonista legfólebb 
egyik lábával és ennek is csak hegyével érinti a 
földet, mig a másikkal mindig a levegőben van, a 
mi ránk nézve — már a szűk „kimondhatatlan“-  
nál fogva, — nem csak nehéz, hanem a kelme mi
nőségéhez képest helylyel közzel egyszersmind 
veszélyes műtét. A tárczairó vészén egy nagy sú
lyos darab érczet, fúrja és vési és igy lesz belőle a 
mozsár, a feuilletonista vészén egy — lyukot, kö
zéje teszen egy kis pléliet és kész a könnyű hegyi 
ágyú.

Ismerek két három magyar irót, kik reme
kül tudnak feuilletont irni, de ennek aztán csak a 
nyelve magyar, egész lényege pedig franczia, mert 
e lényeg a könnyelműség, a kaczérság, a felületes
ség. a piquanterié — megannyi tulajdon, melyet a 
mi nemzeti jellemünkre rá lehet oltani, de melyet 
nem lehet annak belsejéből organice kifejleszteni. 
Hiába ! Bármily merész röpüléssel emelkedjék is az 
iró a föllegek felé, valódi erejét Anliiusként mégis 
a földből veszi, melyen áll. Lord Byronnak ködös 
hazájából a kies Hellas mosolygó ege, forró napja 
alá kellett menekülnie, hogy szenvedélytől átlehelt 
költeményeit írhassa.

Nyugoton, nevezetesen a csábitó Lutetiában, 
a „civilizatió" sok tekintetben túlérett; valamint a 
franczia szakácsoknak is mindig uj meg uj ínycsik
landozó találmányokról kell gondoskodtok úgy 
az irodalom is kénytelen „p i k a n t" ételeket tá
lalni, hogy a t á p l á l ó k  közé vegyítse ; ott az 
irodalom, miként a társadalom is, oly szélsőségeket 
mutat fel, mik egyébütt ismeretlenek, ott érintkez
nek folyvást és mindenben a végletek, — ott van a 
feuilleton hazája! Középeurópában, főleg Német
országban az alapos gondolkozás, a tudományos 
mélység a fővonás, mely az avatatlanra visszari

asztó volna, ha nem vegyülne vele a kedélyesség 
utánozhatlan bája. ha a dús kalászok közt nem dí
szelegnének egy érzelemvilág illatos virágai ; ott 
már nem terem a feuilietonisták azon neme, kiknek 
bukfenczei felett halálra neveti magát az ember, 
de két perczczel utóbb már megfeledkezett róluk 
és munkájukról; ott még az úgynevezett „könnyed“ 
irodalom is a kedélyre törekszik hatni és játszi 
formák alá szilárd erkölcsi alapot rejteni. Mi az eu
rópai civilizatiónak szélső előőrsei vagyunk kelet 
felé. Ezen kelet ábrándos világának utolsó kiága
zásai idáig is elnyúlnak és az általunk felszívott 
európai civilizatiónak egészen sajátszerü színezetet 
adnak. Eszünkkel tökéletesen megértjük a reális 
élet kívánalmait, értjük az emberiség nagyra irány
zott törekvéseit, de hazánk megmérhetlen rónái 
csendjének közepette az ezeregy éjszaka bűbájos 
regéinek utóhangjai csengnek szivünkben és ott 
benn oly világot teremtenek, mely merőben külön
böző a külsőtől. Valamint mi amúgy igazán és teljes 
szívvel lélekkel sem cancant, sem német dreyschrit- 
tot nem tudunk tánczolni, úgy a ledér franczia feuil
leton és a német holdvilágos regényesség is ide
gen valami előttünk, mit legfólebb utánozni tudunk, 
de mihez hasonlót saját egyéniségünkből előterem
teni nem vagyunk képesek. . . .

Bizony furcsa ! Azt várják, hogy feuilletont 
Írjak, én meg hosszában, széliében azt magyarázom, 
hogy miért n e m  tudok feuilletont irni ! Haszon
talan beszéd. Igazad van édes olvasóm, de legalább 
nem mondhatod, hogy hamis ezégér alatt árultam 
silány boromat, czikkem élén áll, hogy „ h a s z o n 
t a l an  g o n d o l a t o  k.“ ha nem tetszenek, adok 
egy jó tanácsot, Ha még egyszer találkozol e czim- 
mel, tedd úgy miként én a sok „kiegyenlítési pro
gram“-mai teszem — ne olvasd el!

Tanulmányok az újabb mate- 
rialismus elvei körül.

IV. N i n c s e n  é l e t e r ő .

Az újabb materialismus ellen emelt vádak közé 
tartozik, hogy fölzavarja a kedélyeket, hogy megliáborit- 
ván a nyugalmat, melyet a bölcselem és vallásos hit által 
fölépitett világnézlet pompás teremében oly meg nem 
zavarhatónak véltek az emberek, botránkoztatásra ad 
alkalmat. Minek háborgatni — kiáltanak fel — a meg
győződés nyugalmát, ugyan mi öröm lehet a hit fé
nyes templomát lerombolni törekvő herostratusi dicső
ségben ? ! . .

Mi is kárhoztatnék e törekvést, mi is igy kiál
tanánk fe l: — minek háborgatni a meggyőződés nyu
galmát ! — ha a nyugalom s nem az i g a z s á g  volna a 
czél, mire törekednünk kell; ha szellemünkhez forrva 
nem volna az igazság keresésének vágya. De váljon 
nyugalmat keres-e a vegyész, ki egészség, sőt életveszé
lyeztető anyagokkal tesz vegytani kisérleteket ? nyugal
mat keres-e a csillagász, midőn égre szegzett szemekkel 
átvirasztja az éjszakákat ? nyugalmat keresni kóborol-e 
az útasNubia és Ausztrália sivatagain; nyugalomról álmo
dozik-e, midőn szomj s a feje felett égető nap sugarai ál
tal kimerülve, lepihen tevéje árnyékába, egy pereznyieny- 
hületet találandó ? hiszen ő a nyugalmat könnyebben fel
találhatta volna messze hagyott liazájaámyas ligeteiben!... 
Ok epeu ellenkezőleg nyugalmokat áldozzák fe l , éltöket 
teszik koczkara csak azért, hogy az igaz ismeret biro
dalmát egy lépessel tovább terjeszszék ; hogy az igazsá" 
fényes napja elől egy kis fellegecskét szétoszlathassanak! 
Az újabb materialismusnak sincs más czélja, mint az 
igazság zászlója alatt szolgálni s erre annyival elszán- 
tabban határozza el magát, minél inkább meg van arról 
győződve: hogy az i g a z s á g  n e m  l e h e t  á r t a l -  
m ár  a a z  e m b e r i s é g n e k  s hogy az megszer- 
zendi elvegre a valódi és biztos nyugalmat. A tévesz
méken alapuló meggyőződés nem adhat állandó nyugal
mat; hasonló azon házhoz, mely ingoványra lévén építve, 
minden perezben összeomlással fenyeget; nem egyéb 
ideiglenes szállásnál, melyből elébb utóbb vagy önkény- 
tesen ki kell hurczolkodnunk, vagy ki fogják tenni szű
rünket. Mi nem mondjuk, hogy ezen kihurczolkodás nem 
okoz pillanatnyi zavart, kellemetlenségeket; hogy az 
igazságnak az újabb materialismus által fölfedezett föld
jén nem fog bajba kerülni megtelepedni, s az általa 
megállapított meggyőződés állandó épületében magunkat 
berendezni — de ha elvégre biztos lakhelyet nyerünk, 
melyet senki mitölünk- el nem perelhet, melyben hábo- 
rithatlanul megnyugvandunk: ki fogja sajnálhatni a pil
lanatnyi bajoskodásokat; ki fogja nyereménynek nem 
tekinteni a hurczolkodás kényelmetlenségeit ? . .

A mivelődés történelmének lapjait forgatva, nem 
kerülheti el figyelmünket: mikép az igazság keresésé
nek ezen törekvése jellemzi minden időben az emberi 
szellemet; ez buktatta meg a különböző philosoDhiai 
rendszereket; ez szült és szül folytonosan reformokat a 
tudományokban, midőn az emberi ész régi, elavult és 
igaztalanoknak bizonyult nézetek helyett az igazságot 
jobban megközelítő elveket állít azok élére. Ha a nvu- 
galom volna a fő czél, mire törekednünk kell, milyen
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szépen megnyugtatott volna az emberiség a hajdani gö
rögök világnézletében. Nem szép, nem megnyugtató 
volt-e azon gondolkodásmód, mely a természetet minden 
zugaiban szellemlényekkel látta megnépesitve, kik az 
emberek közé vegyültek, néha pajkos kedvtelésből ugyan, 
de többnyire azért, hogy az embereket az istenekhez 
emeljék, köztük arcadiai boldogságot terjeszszenek el. 
Ezen világnézetnek azonban minden ábrándos szépsége 
mellett meg kellett buknia, mert az egyre szaporodó té
nyek arra a valótlanság, a hazugság bélyegét sütötték. 
Hasonlóan kell megbukni az iskolai böleselem által fel
állított világnézetnek is, mert a természettudományi igaz
ságok, hangosan, beszélő tények szempontjából igazta
lannak tűnik fel.

Ezek azon nézpontok, melyek szerint az újabb 
materialismus törekvéseit megítélni tartozunk ; nem lie- 
rostratusi dicsőségre, de az igazság diadalára törekszik. 
Csak korlátolt látkörüség láthat veszélyt az emberiségre 
az újabb materialismus tanaiban, mi eszünkbe juttatja, 
hogy nem oly régen a gyufa föltalálása alkalmas ai is 
annak általánosan leendő elterjedéséből hasonló kicsiuy-

tatják a tárgyakat. Nem mondjuk, hogy a durvább kísér
tetek sirjokba nem vonultak: de a szürkületi félhomály
ban még finomabb alakú rémek tanyáznak, kápráztatva 
és hitegetve a gyarló emberi értelmet.

Ezen kisértetek közé tartozik az é l e t e r ő  léte
zésének hiedelme, daczára annak, hogy tulajdonképen ez 
is az emberi szellemnek az igazságra törekvéséből veszi 
származását.

Természetünkben rejlik, nemcsak a feltűnőbb, de 
a csekélyebb jelenségeknek is eredeti okát keresni. Még 
a gyermek is a „miért“ kérdésével ostromol szüntelen 
bennünket. Ha a tudomány, az ismeretek összege, nem 
tud a miértre felvilágosítást adni: a lélek segédül révén 
e képzeletet magyarázatot teremt magának. így támad
tak a tudományok hypothesisei. Mentül bátrabb lapozunk 
a tudományok történelmében, annál több hypotliesisek- 
kel vegyítve találjuk az ismeretek összegét. Volt idő, 
midőn különösen a természettudományok merő hypothe- 
sisekből állottak. Tanulmányozni, hogy különböző né
peknél a miveltség különböző fokozatához képest ez 
vagy amaz jelenség kimagyarázására minő liypothesisek

mása, azon ráfogásban találtak magyarázatot, miszerint 
„a természet borzad az ürességtől.“ S hogy tárgyunkra 
visszatérjünk, a legrégibb észlelőknek sem kerülhette ki 
figyelmét ama különbség, melyet a szerves testek az élet 
alatt és az élet után mutatnak; midőn az első esetben a 
tápszerül fölvett anyagrészek másképen látszanak ren
dezkedni a test szerveinek egybetételére, mint az utób
biban, midőn azok a régi összeköttetésekből kilépvén, 
főleg víz, szénsav és ammóniákká bomlanak fel. Azon 
kérdésre, hogy hát honnan ered e különbség ? a feleletet 
nem lehetvén tapasztalati tényekre építeni: a képzelet 
itt is egy mesét gondolt k i: hogy az élő testben van egy 
sajátszerti valami, melyet elneveztek é l e t e r ő n e k ;  
ez ügyeli fel az élet jelenségeit, ennek parancsai szerint 
kell az anyagrészecskéknek egyesülni.

Tagadkatlan ezek szerint, miként mindezen hy- 
pothesisek szellemünknek az igazságot kereső törekvésé
ből veszik származásukat: azonban ugyancsak az igazság 
érdekében kötelességünk, valamikor csak az értelem ál
tal napfényre hozott tények valamely hypothesis valót
lanságát kétségtelenné teszik — ahoz többé nem ragasz-

kedéssel hasonló vészt jósoltak a társadalomra. Jaj lesz 
a társadalomnak, — igy kiáltának fel — ha használata 
megengedtetik; önmagunk adunk mérget a gyilkos, lán
got a gyújtogató kezébe. A gyufa használata ma már 
nélkülözhetlen mindennapi szükségeink közé tartozik, s 
beteljesedett-e a kicsinyeskedők aggodalma? Kényel
mes és annyira gyakorlati használatának érdemeiből 
veszített- e legkevesebbet is az által, hogy egy-egy bol
dogtalan szerelmes magát elvesztendő, gyomrába veszi 
letördelt fejeit, vagy egy-egy gonosztevő könnyű szerével 
haragosa házára ülteti vele a veres kakast?! . .  így va
gyunk az újabb materialismus elveivel i s : kicsinyeske
dés és szenteskedő pietismus fennen hirdeti, hogy azok 
lángba borítják a társadalmat, megmérgezik a közerköl- 
csiséget; holott az igazságból — ismételjük — rósz nem 
következhetik az emberiségre. Századunkat a fülvilágo- 
sodás korának szeretik nevezni, pedig valódi felvilágo
sodás csak ott lehet, hol az igazság napja uralkodik. 
Elmondhatjuk-e ezt korunkról ?! Nem mondjuk, hogy a 
jeledben is a középkor vastag setétsége borítja az igaz
ság fínyes napját: de a természettudományi tények által 
erősödött értelem az előítélet még számos fellegeivel 
látja környezve azt, melyek szürkületi félhomályban lát-
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keletkeztek : az érdekesebb foglalkozások közé tartozik. 
A hajdani görögök is fóltették például e kérdést: honnan 
erednek a szelek ? de akkor még' ismeretlenek lévén 
azon adatok és tények, melyekre később Hadley a passa- 
tok elméletét építette fe l: azok kimagyarázására élénk 
képzetök egy mesét gondolt lei: hogy Aeolus tartja őket 
a földközi tenger egyik szigetének barlangjaiban bezárva, 
honnan tetszése szerint, vagy felsőbb parancsra, most a 
csendes zephirt, majd a zivatarokkal dühöngő Africust, 
Notust stb. szokta kieregetni. Azon kérdésre, miért ke
rüli a nap földünket, ismeretlenek lévén a később New
ton és Kepler rendelkezése alatt állott adatok : egy más 
mesében leltek magyarázatot, miszerént a napot fény- 
szekerében tűzmének ragadják az ég kék ívén keresz
tül. Scandinavia hajdankori népei is föltették e kérdést: 
hogyan állott elé a mindenség ? mire e fictioban találtak 
feleletet: kezdetben Yolt egy tojás, ezt a fő hatalom egy 
csapással ketté metszvén, ielső héjjából az ég, alsó felé
ből a föld állott elő, sárgájából a nap,szétfecsent fehéré
ből a hold és csillagok származtak. Ama jelenség, misze
rint a lopóban szivás alkalmával felszalad a folyadék, a 
a régiek előtt is tudva volt; de ismeretlen lévén előttük 
a légkörnynek Galilei és Toricelli által fölfedezett nyo-

í
kódúi, de elvetvén azt, más magyarázatot keresni. — És 
már ilyen stádiumba jutott az életerő hypothesise.

Nem mondjuk, hogy a szerves testekben az élet 
alatt és után végbemenő jelenségek különbségéről pontos 
számot tudunk adni, hogy tisztában vagyunk az életerőt 
helyettesitő magyarázattal; hiszen az élet jelenségeit 
még nagyobbára titok fátyola leplezi: mindamellett ele
gendő adataink vannak arra, hogy az életerő meséjében 
többé nem bízva, azt el vessük és más magyarázatot keres
sünk ; elegendő okaink vannak annak belátására, mikép 
az élet jelenségeit is ugyanazon tényezők — physical és 
vegytani erők — származtatják, melyeket az elettelen 
anyagokban tapasztalunk.

Mig ama nézet, hogy az erő az anyagtól függetle
nül is létezhető valami, nem volt megingatva, az életerő 
meséje fenntarthatta magát; miután azonban kétségte
lenné lön, hogy az erő -  mint tulajdonképen eredeti és 
öröktől fogva birt tulajdonsága az anyagnak — attól el 
nem választható : az életerő órái meg voltak számlálva.

Mert miután a szerves testekben is ugyanazon 
anyagok szerepelnek, melyeket az élettelen természetben 
szinről-szinre ismerünk, miután kétségtelen, hogy jól is
mert tulajdonaiknál egyebet nem vihetnek magokkal a
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szerves összeköttetésekbe, hogyan felelhetnek a régi ál
láspontiak ezen kérdésre : hogy hát honnan veszi magát 
az az életerő ? Csak úgy önmagában nem állhatott elő, 
mert Liebig szerént semmiből nem támadhat erő. Vagy 
táti, mintMoleschott gúnyosan megjegyzi, ott lebeg valahol 
a levegőben, csak alkalomra várakozik, hogy az "anyagot 
uralma alá kerítse ? 1

Az anyag és erő egységének ténye egymaga ele
gendő arra, hogy az életerő létezését kétségbe vonjuk, 
merőben megbuktatja azt az életjelenségek szorosabb 
tanulmányozása, melynek folytán kétséget nem szenved, 
hogy a lélekzés, emésztés valóságos vegytani processu- 
sok ; az assimilationál a természettannak endosmose és 
exosmose — törvényei jőnek gyakorlatba ; a vérkeren- 
gés mechanicai törvények szeriut történik, annak szerve: 
a vérér-rendszer, egy mechanicai apparátus, melyben, 
mint gőzgépeinkben, a ventilek oly fontos szerepet ját
szanak. Minden orvos tudja, hogy az orvosszerek vegy
tani utón hatnak a testben, s azon anyagok, melyek fo
lyadékokban nem bírnak fölolvadni, lég ki vannak kü
szöbölve az orvosszerek sorából. Ki az életerő létezé
sét föltételezi — mond a jeles Mulder — épen úgy tesz, 
mint tenne az, ki egy csatát a távolból végigszemlélvén, 
annak végeredményét egy külön önálló erőnek, egy ugy- 
nevezhető „csata erőnek“ volna hajlandó tulajdonítani, 
holott tudhatja, mikép a kardok szuronyok és ágyúk kü
lön működése egyesül ez eredmény előhozására. Az 
életerőre hivatkozás — mond Vogt — nem egyéb a tu
datlanság körülírásánál.

Kétségtelen ezek nyomán, miszerint az életjelen
ségek előhozásánál is a rendes vegytani, physicai és me- 
chauicai erők szerepelnek — csupán a körülmények kü
lönbözők, melyekben az anyagrészek összetalálkoznak. 
A körülményektől pedig felette sok függ. Egész cso- 
portját tudjuk felmutatni a laboratóriumokban előállít
ható olyan egyszerű és összetett testeknek, melyeket 
hasztalan keresünk a kültermészetben. Nem nevetség
nek tenné-e ki magát, ki azt állítaná, hogy a laboratóri
umokban egy külön erő — ad normám életerő — állítja 
elő a természetben nem található testeket ? holott a 
vegytanban kevéssé jártasok is tudhatják,hogy a labora
tóriumokban csupán a körülmények vannak megadva, 
melyekben az anyagrészek ez és ne más combinatiókba 
lépjenek, a többit az anyagokkal kapcsolatban levő erők 
végzik el. Hasonló tévedés az életerő létezésének állí
tása. A természetnek is megvannak a maga laboratori- ' 
umai, s ezek a növényi és állati élő testek, melyekben az 
előforduló körülményekhez képest sajátságos alakokká 
egyesülnek a tápszerül fölvett anyagrészek. Az emberi 
ész a laboratóriumokban túlteuui látszik a természeten, 
midőn általa elő nem állítható testeket tud producálni, 
de ha végig tekintjük az élő testekben képződő anyag- 
combinatiók hosszú sorát: be kell vallanunk, hogy a 
természet mégis nagyobb előnyben van a tudomány fe
lett. Ki kétkedhetik azonban, hogy ez előny a tudomá
nyok haladásával nem fog folytonosan kisebbedni ? mi
dőn látjuk, hogy Bertholet elemeiből már is elő tudta ál
lítani a borszeszt; Liebig és Wőhler az uriumot; al
katrészeiből össze tudják rakni a szölőezukrot ? Ki 
kétkedhetik az újabb élettan kitűzött főczéljáttalc sike
rén, mely oda megy ki : nyomról nyomra, lépésről 
lépésre számot adni azon körülményekről, melyek közt 
a szerves testekben az anyagrészek alakulása történik 
s melyekre az újabb észleletek szerint a sejtek (cella) 
nem kis befolyást látszanak gyakorolni ? !

Az újabb nemzedéknél meggyőződéssé vált a né
zet, hogy nincs többé szükség az életerő meséjére ; tel- 

' jesen ki van küszöbölve az újabb élettani művekből. 
Reclam a „Cosmos“ alapos tudományu szerkesztője — 
kiről nem lehet elmondani, hogy az újabb materialismus 
táborába tartoznék — ez egyet, az életerő tagadását 
elfogadta az újabb materialismus tanúiból. Élő állato
kon tett ideg-intersectiók következményeinek észlelése 
folytán kénytelennek látja magát kimondani: „mikép az 
idegek nem csak függenek az anyag váltakozásától, de 
egyszersmind uralják is azt.“ „Az újabb tudománynak 
— mond Reclam — a tények igazságát el kell ismernie, 
minél fogva kénytelen az életerő elvont fogalmát — mely 
oly kényelmes menhelye volt bosszú időn keresztül min
den üres elméletnek — az idegekkel helyettesíteni. “ Egy 
kezünknél levő legújabb élettanban, szerző (Russdorf) kö
vetkező passussal emlékezik meg a boldogult életerőről: 
„A szerves képződmények okául az úgynevezett életerőt 
vették vala f e l; azonban minden értelmes ember belát
hatja,mikép ez az üres semmit sem jelentő kifejezés nem 
szolgálhat biztos ismeretalapul. -

Hagyjuk az életerőt sírjában pihenni, melyből a 
legfényesebb dialectica fegyvercsattogásai, a legszikrá
zóbb élezek tüzes röppentyűi sem fogják felébreszthetni.

A halottat huszonnégy fontosak mennydörgései 
sem költhetik fel álmaiból 1
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I.

Kevéssel azután hogy István Gejza fia fejére té
tette a Silvester pápa által küldött szent koronát, közel 
a magas Nagyszál hegyhez, egy kies völgyben az akkor 
élt legbájdusabb magyar hölgyek egyike Iza, Baló leánya, 
a völgy szép virágait csokorba kötve ült egy kristály- 
tiszta vizíi patak partján, s szemei méla tekintetével sze
líd galambja röptét kisérte.

Mondám szelíd galambjáét, mert ez hosszas kitü- 
rése következtében annyira be volt tanítva, hogy ha kí
vánta, vállára szállt, kiette eperajkai közűi a buzaszeme- 
ket s azután keblére simulva, begyét felfújva s turbé- 
kolva várta, mig gyöngéden megsimogatják gyönyörű 
îlaku ujjai.

A szelíd galamn épen úrnéja felé közelgett, s ez 
félretévén a virágokat, enyelgő szavakkal hívta magához, 
s im épen midőn már vállára akart ereszkedni, egy só
lyom üldözőbe vette.

Iza felsikoltott, néhány lépésnyire hirtelen előre 
haladt, de mit ért ez ? nem birt szárnyakkal, hogy fel
emelkedve a légbe, mogvédelmezliette volna ott kedven- 
ezét, visszariasztva az üldöző madarat, mely már elérte, 
s ha eléri, veszve van, anélkül hogy segedelmére lehetne, 
csak alig néhány ujjnyi távolságban volt a ragadozó ma
dár, s fél térdre borulva emelte fel kezeit, mintha leérni 
akarná, ne bántsa kedvenezét; de im az eldöntő percz- 
ben egy nyil furódött a bősz üldözőbe, a galamb meg 
volt mentve, sa szép hölgy,ki felé most az a kiált veszély 
s eltűnt félelem után gyorsan szállt alá a hófehér gáláink
ká, észrevette, hogy a nyilat, mely megmentette kedven
ezét, deli ifjú, ki hófehér ménen ült, röpité ki ivéből.

II.
Mintegy két hóval azután, hogy a solyom üldözése 

elől megmenretett Iza galambja, a bájdús hőig}’ a Rába 
partján állva, a legnagyobb türelmetlenséggel várt egy 
csolnakra, melyet a túlsó partról két férfiú irányzott 
feléje.

Az egyik férfiú Dormánd volt, atyja Ősz szolgája. 
Jó hirt hozok 1 Málta ez még jó távolságban, Szodor lo
vag Kupa táborában van, Hadúr kive s mint ilyen István 
ellen csatába készül.

E szavakra az öröm sugárzó Mfejezése ömlött el 
Iza arczán, letérdepelt, összetette kezeit, s buzgó imát 
rebegett az ős lényhez, kit Hadúr név alatt imádta-; elő
deink, s kinek ő ekkor már főpapnéja volt, az ősi hit s a 
családját ősi időktől illető jog szerint.

Igen, Iza ekkor már Hadúr főpapnéja vala.
Ugyanakkor, midőn Kupa a somogyi vezér irtó 

harezot tervezve Krisztus szent hite ellen fegyverbe hivta 
a pogány vallás nyilvános s titkos hiveit, Iza atyja is ki 
az utóbbiak közé tartozott s csak István szigorú paran
csának engedve vette fel családjával a keresztséget, s el
tökélte az alczát viselni mindaddig, mig a lázadásra kellő 
előkészületeket teend Kupa, most, leroniboltatván jó
szágain a megváltás szent jeleit a kereszteket, habár 
mint sok főur, nem kegyetlenkedett is keresztényekké 
lett jobbágyai ellen, de mégis tudatta velük, hogy nem 
szabad többé teljesíteniük Jézus vallási szertartásait,

. hanem ha nem akarják, hogy elüzessenek, Hadúrt kell 
ismétimádniok s részt venni a tiszteletére tartandó ál
dozati s egyéb ünnepekben s már előbb , mint ezt kihir
detette minden jószágain, gyorsan áldozó-oltárt emel
tetett ősei Istene tiszteletére, egy közel agg rokonát, ki 
neje kora halála óta házánál a gazdaasszonyi szerepet 
vitte, elküldé Izáért, ki már huzamosabb idő óta mulatott 
anyja nővérénél a Mátra vidékén, hol, mint tudjuk, egy 
deli levente jól irányzott nyiUövése megmenté kedves • 
galambját az üldöző sólyomtól.

S a deli levente nem tűnt el a lövés után, sőt le
szökvén lováról, közelgett Xzához, ki kebléhez szorítva 
tartá s gyöngéden simogatta megmentett kedvenezét.

A galambka szi-eskéje igen hangosan vért s szinte 
hangosan dobogott Iza szive is, mert az ifiu lángoló, 
epedő, némán oly sokat mondó, kérdő s kérő teMntete — 
úgy feliuditá, mégcsendite benne a hangot, mely által 
azt mondá Ámor: „Szép leány! szivecskéd rég óta epe- 
dett már a szerelem boldogsága után, melyet oly csábitó 
képekben varázsoltan elődbe. Im itt ezen ifjú az, kit ki
jeleltem, hogy valósítsa mind azt, amivel kecsegtettelek s 
amit ígértem, ha jobbágynémmá esküszöl. Nézz jól sze
meibe s meggyőződhetsz, hogy mig ő lőtt, én is kilőttem 
nyilamat, s mire ő megölte nyilával a sólymát, én is meg
sebesítettem szivét, mely hidd, a legforróbb szerelem 
lángjára gyuladt irántad már eddig is, s mélyen, s hűn 
fog szeretni, ha viszont szerelmedet biranája.

Nem sokára eskü által fogadtak egymásnak örök 
kivséget s epedve várták a perczet, midőn az oltár előtt 
a szent hit szolgája (mert Szodor is keresztény volt) meg- 
áldandja szivük frigyét.

A levente, ki szinte egyrokonánál időzött a Mátra 
vidékén, megígérte, hogy mihelyt visszatér az alföldre, 
hol lakott, tudatja atyjával szive választását s ha, mint 
bizton hitte, az helyeslendi minden kifogáson fölüli vá
lasztását, elsiet Iza atyjához, s megkéri kezét.

Kupa irtó hadatizent az uj vallásnak; ennek hirét 
vevén Iza s arról is értesülvén, hogy a somogyi vezérnek 
sikerült számos családot reá bírni, miként elpártolva Jé
zus hitétől, az ellen vele szövetkezzenek, felvillant agyában 
azon ijesztő gondolat, ha váljon nem térend-e át Szo- 
dora az ős hitre s igy nem fog-e megszakittatni a füzér, 
mely hozzá csatiá.

A bájdus hölgy ugyanis akkor még azt hitte, 
hogy atyja szilárd* hive Jézusnak, s esengve kérte a 
mindenhatót, hogy az maradjon kedvese is, és később, 
midőn megtudta, miként atyja csak szinleg hódolt István 

__ parancsának s most Kupa szövetségese lön s e szerint,
' reá mint családja egyedüli hajaflor. tagjára szálland a nem

zetségében örökös kerületi főpapnéi méltóság, ismét 
azért csengett az ős lényhez, hogy atyjával egy párton 
legyen Szodor is. El is küldte ősz szolgáját megtudni, 
hogy mint áll erre nézve a dolog ?

A cseléd jó hirt hozott, a kedves az atyával egy 
párton volt.

Naponta többször hőn fohászkodván Hadúrhoz, 
hogy védje meg kedvese életét azon édes reményben rin
gatta magát, hogy ha majd, mint vélte, rövid idő múlva dia
dallal végződik Kupa hadjárata, sértetlenül repül karjai 
közé, férjévé lesz Szodor lovag.

E hittel vette egy reggel is kezébe fáklyáját, hogy 
meggyujtsa a szentűzről s aztán feléleszsze vele a tüzet, 
melyen Hadúrnak hálául feláldozandó volt a hófehér pa
ripa, melyet az István elébük küldött hada győzelmet 
aratott Kupa-pártiak küldtek volt, az áldozathelyhez a

ló elvérzett gazdája sisakjával, vértével, kardiával s 
övével.

A főpapné gyönyörű alpapnéi által festőileg szép 
fehér öltözetben s üde virágkoszoruval hosszan s göndö
rén leömlő szőke fürtjei fölött, állott az áldozathely 
mellett, s lelke röptével kedvesét keresve fel, a ki hallá 
szép dalt, melylycl az ős lényt üdvözlék, s a győzelmesek 
háláját tolmácsolták alpapnéi, az áldozók s a hitszolgá
latban állt leány- és férfigyermeket.

III.
A táltosok mindenfelé azt jósolták, hogy az ős hit 

fényes s tökéletes győzelmével fog végződni Kupa me- 
rénye s hogy soha fel nem épülnek többé az általa s hí
vei által lerombolt egyházak,zárdák és keresztek; s való
ban eleinte úgy js látszott, hogy teljesedni fog ezen jóslat, 
mert a király, ki arra számított, hogy mindazok kik áttér
tek Jézus szent hitére, a félt, de oly közelfekvőnek nem 
hitt válságos időben a kereszt védelmére kardot ragad
nak, midőn e tekintetben igen csalatkozott s mindenfelé 
Kupa mellett nyilatkoztak az ősi hit titkos hívei, hirtelen 
nem gyűjthetett össze annyi erőt, hogy azonnal Kupa 
ellen indulva, semmivé tehesse hatalmát, s még mielőtt 
egész nagyságában fellobogott a lázadás tüze, elfojt
hassa azt.

így aztán Somogyból diadalmasan nyomult előre 
serege előcsapata, s megverte s szétszélesztette a csapa
tokat, melyeket hirtelen eléjükbe küldött István, ki idő
közben erélyes készületeket téve, Esztergomot jelelte ki 
gyülhelyéül a seregnek, melyei eldöntő csapást tervezett 
Kupa ellen.

Iza, ki már ekkor egész ünnepélyességgel be volt 
iktatva a főpapnéi méltóságba s alpapnéitól környezve 
vezénylő a Bakony egy kies pontjában, sziklapatak part
ján rögtönzött áldozat oltárán az isteni tiszteletet, még 
mindig azt hitte, hogy Szodor Kupa táborában van. Most 
meglátta kedvese czimerét, szemébe ötlött a kardöv, me
lyet szive választottjának ajándokul adott: egy hangos 
sikoj tört ki ajkairól s midőn a lovat vezető levente, ki 
nem hallá meg a még mindig zengő ének miatt sikoját, a 
dal megszűnte után e szavakat monda:

„Itt Hadúr főpapnéja áldozd fel az örökös lény
nek őseink Istenének, Szodomák, István elveszett hivei 
egyikének lovát.

Szivéhez kapott, elejté a fáklyát s összerogyott
IV.

Szodor csak azért volt Kupa táborában, hogy is
mét visszatérítse Jézus szent hitére attól elpártolt unoka - 
ocscsét. Nem érve czélt, visszasietett szülőhelyére s on
nan a király táborába vonult több felfegyverzett job
bágyával.

Tudta, hogy Iza apja elhagyta Jézus hitét s hogy 
szive bálványa a pogány vallás egyik főpapnéja, de ezen 
tudat nem dúlta fel reményét, mert erősen hitte, hogy 
le fog gvőzetni Kupa s igy hitte azt is, hogy a szerelem 
mindenható hatalma által ismét visszatéríti Jézus egyhá
zába kedvesét s boldog férje leend.

S elvérzett az első csatában s lovát s fegyverzetét, 
mivel lakába sietett az elájult hölgy, más papnő áldozta 
fel Hadúrnak.

látszott szó ajkairól, többnyire meian nezen azegre, vagy 
ha ezt nem tette, virágfüzéreket kötött, ekközben sokszor 
igen sokszor sóhajtott, s sokat, igen sokat sirt.

Szive megrepedt s a repedést nem hegesztette be 
az idő de azért nem hanyatlott azonnal a sírba, mintegy 
másfél évig élt még Kupa legyőzése után Csepel szigeté
ben (hol nagybátyja királyi főlovászmester volt) ez stöbb
nyire egy kies berekben, mely a mai Ráczkove közelében 
zöldéit, tölté idejét, s ott maradt majdnem mindig késő 
éjjelig is, mert azt hitte s e hitben vigasztalást tett, ho-n- 
egy holdas éjjel megjelenik s elviszi magával kedvese 
egy szép tündér világba, hol örökre, zavartalan boldog
ságot fognak élvezni.

Midőn haldoklóit is, kedvesét vélte látni, felé tárt 
karokkal a boldogság mosolyával szép arczán halt meg, 
s mint többször kijelentette s kérte, a már említett kies 
berekben temettetett el.
ű- P a vid!& hölgyei gyönyörű virágokkal 
diszesitettek fel, igen sokáig volt osnéink kegyelete tár- 
f i t  m l t Ty’i  öltemettetett, maiglan is fentartja ne- 

* 1 á “ a k neveztetik a Ráczkevi közelében levő 
Puszta- REMELLAY GUSZTÁV.

Zenészét.
J e le s e b b  z e n e t a n i t  ó in k .

III.

( V é g  e.)
M . . . .  nek azonban legfőbb hajlama s tehet

sége a zenetanilásban központosult.
Ezért, örömmel fogott kezet Dömény Sándor

ral, a ki felszólította, hogy vele közreműködjék egy 
nyilvános zeneiskola alapításában ; annyival inkább, 
mert ezáltal remélhette, hogy Szervacinskyt — mind
kettőjük jó barátját — állandó pesti lakóvá fo<*ja 
tenni.

Ily czélból Dömény engedélyért folyamodott 
a városi hatósághoz és helytartósághoz, melyre ne
hány hét alatt kedvező válasz érkezeit. — Nemkü
lönben Podmanitzky báró megengedte, hogy a Fe-
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renez-téren csaknem üresen álló házában annyi 
szobát lefoglalhassanak az iskola számára, a meny
nyit akarnak.

Tehát 1834-ben, őszszel, hirdetményekei 
küldtek szét, s az iskolát megnyitották, Dömény el
vállalta a kezdő hegedű- és zongoratanotokat; 
M. az ének és művésziebb zongorajátszás tanítá
sát ; Szervacinsky pedig csak a hegedűben jól élő- 
haladtakkal foglalkozott.

Meglevőn a nehéz kezdet, nem sokára tapasz
taltok kelleti, hogy a tanításra szükséges eszkö
zök. s különösen a két zongora, nem kielégítő.

Segitelfek tehát magukon a hogy lehetett.
Azonban a közönség részvétét is igénybe 

vették., s az iskola javára egy nagy hangversenyt 
rendeztek a redout nagv teremében apr. 12-kén
1835-ben.

Ezen iskola nyilvános vizsgáit a közönség 
nagy részvéttel és figyelemmel kisérte.

M.... az itt adott nyilvános leczkéken kívül 
megtartotta magán óráit is, sőt 1835 — 36 decern-

tézetet elhagyták, a zongora- és éneklanülók növe
kedő száma ezt bőven kárpótolta.

1837-ben nőül vette egy hadi főügynök ár
ván maradt leányát, Trinkwalter kisasszonyt, a ki, 
mint jeles zongoraművésznő, nagy szolgálatokat 
lett a kezdő növendékek tanításában. Az intézet vi
szont. szép virágzásnak indult, midőn 1838-ban a 
vizár Pestet elöntötte s egy ideig mindennemű 
ipart megszüntetett. E csapást többé ki nem lehe
tett épülni, s mivel a tanonczok nagyobb része vi
dékiekből állott, a városiak csekély száma alig volt 
képes együtt maradhatni. Ily kevés kilátással M. 
kénytelen volt felhagyni az iskolával, annyival in
kább, mert városi leczkékkel el volt halmozva. 
Ezen szándékában még az alább következő körül
mény is megerősítette.

Miután a pesti zerieegylot — melynek fő- 
czélja volt: előadni a legnagyobb zeneműveket 
minél nagyobb személyzettel — belátta, hogy c 
szándéka a csekély számú sopran- és alt-énekesek 
miatt kivihetlen, elhatározta egy ének iskola alapi

működött, s csak egy rövid Impromlu-l irt.mil ma
gyar stylbe akart önteni.

Annyival többet tett mint tanító a zongora 
helyes játszására és jó Ízlés terjesztésére. Tanítvá
nyai közt, többen kik egyébiránt később más mes
terektől is tanultak, mint nyilvánosan működők, hang
versenyeikkel jó nevet szerzettek maguknak.

„Több mint harminczöt éve — ezek M.-nek 
„saját sorai, hogy a zenészét terén tanítással foglal
kozom, s öntudatom azt mondja, hogy a reám bi- 
„zotl növendékek kiképzésére minden erőmet, te
hetségemet összeszedtem. Ha szándékom nem 
„mindig sikerült, annak oka a hatalmamon kívül eső 
„körülményekben rejlett. Vigasztal azonban annak 
„tudata, hogy mint zenész mindent megtettem an- 
„nak elérhetésére, a mit Schiller mond :

Immer strebe zum Ganzén! und kanost du selber 
kein Ganzé s

Werden, als dieuendes Glied schliess’ an ein Ganzes 
didi an !“

RARTALUS ISTVÁN.

wtctdsopí ftístétyv

bér havában Szervacinskyvel négy hangversenyt 
adott előfizetéssel a Vadászkürt teremében. — To
vábbá az üszhangzattanból nyilvános felolvasásokat 
tartott, melyeket felosztott nyári és téli szakokra. 
E tanból, kevés műkedvelő kivételével, többnyire 
őszbevegyült fejek — zenészek — voltak hallgatói, 
kik komolyan akartak tanulni, s a kik közűi azóta 
többen hirt nevet szereztek az irodalom terén. — 
De ezen felolvasások előtt is adott volt nyilvános 
leczkéket az előjátszásból, módosításból, s a szokol- 
tabb egyházi énekek helyes kíséretéből. Ezen lecz- 
kék hallgatói ma már többnyire főtanitói alkalma
zást nyertek, s hálával emlékeznek egykori tani- 
tójokra. 1836. Dömény kénytelen lévén Pestet el
hagyni, s igy szintén Szervacinsky is meghívást kap
ván Lembergbe, M. az iskolában csak egyedül ma
radt. Ily szorult helyzetében egyesült Engesser 
Mátyással, s ámbár Szervacinsky tanítványai az in-

tását. Ekkor az egylet igazgatóságának elnöke Sche- 
dius udvari tanácsos volt, ki M.-t felszólította egy 
iskola alaplervének kidolgozására. M. örömmel en
gedett e felhívásnak, s tervét rövid időn beadta, 
nemcsak, hanem részt vett a társulat gyűléseiben is. 
Ezen gyűlésekben végre Mátrai Gábort választották 
az énekiskola első igazgatójául, s ha innen kezdve 
rnostanig végig tekintünk az intézet történetén, 
(mely már zenedévé nőtte ki magát), el kell ismer
nünk Mátrai ur érdemeit.

Később, midőn Ridley Kóbne négyes előadá
sokat rendezett a zenede teremében, M. is közre
működött, s különösen ő volt az első, a ki Schu
mann zongora Es-dur ötösét játszta. Ezenkívül föl
lépett Beethoven B-dur hármasával, és Mosonyinak 
(Brand) szintén egy különös szép uj hármasával az 
úri casinóban, köztetszéssel.

A zeneszerzés terén már több év óta nem

A windsori kastély.
E regényes fekvésű kastély 21 mérföldnyire van 

Londontól.

A kastély dombon fekszik, s minden tekintetben 
építészeti remekmű. Alapitója hódító Vilmos, de eddig 
műiden uralkodó ki igénybe vette, egy vagy más részben 
terjesztő, csinosbitá. Kisded kápolnája elhunyt fejedel
meknek ad örök nyughelyei, IV. Eduárd, és neje (Sey- 
mour Johanna), továbbá I. Károly stb., ide temekvék. 
Az egész kastély egy alkalmas pont, melyből kiindulva 
minden iránybanszép tájra, történeti nevezetességű vagy 
modern mulatóhelyre visz az ezeres számokban képvi
selt omnibus. Vagy nagyon járatlan, vagy nagyon siet 
az a vándor, ki londoni útjában c windsori nevezetessé
get is meg nem látogatja.
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A brasiliai sózúlielyek.
(Saladeros.)

Azt hiszem, ismeretesek az olvasó előtt a dél
amerikai pompase-ok, vagyis sikságok. Ezeknek elláthat- 
lan téréit számtalan gulya népesíti és ezen gulyáknak kö
szöni az emberiség ama tömérdek ökörbőrt, fagyát, cson
tot, ama millió meg millió szarvat, nyelvet, farkot stb. 
melyek évenként mindenfelé szállíttatnak a világba. Épen 
onnét származik ama szárított sózott bús is, mely a bra
zíliai és cubai szerencsétlen rabszolgák százezreinek 
szolgál eledelül. Hogy az ilyen nagymérvű üzletnél a 
marhavágásnak is óriási mérvben kell történnie, azt az ol
vasó magától is elképzelheti, de én őt részleteivel, melyek 
nem olyan könnyen képzelhetők, akarom ezennel megis
mertetni.

„Saladero“ spanyol szó, gyökere „sál“ magyarul 
„só“ sózó helyet, vagy „sózdát“ jelent, mely oly gazda
sági készület vagy intézet, hol a marhát levágják, bőré
től megfosztják, feldarabolják, és a kivitelre elkészítik 
a kereskedelem és fogyasztás számára. Ilynemű főtelep- 
zetek a két főváros Buenos Ayres és Montevideo köze
lében Laplata mind a két partján leginkább diszknek, 
melyek között azonban a buenos ayresiaké az elsőség, 
miután az 1843-ik évben történt ostroma Montevideo 
vidékéről számos vállalkozót elriasztott, kik aztán Bra- 
siliának délibb vidékeire Rio Grande de sul“-felé vonul
tak, sózda — üzletökkel együtt s némileg meggyöngültek; 
a buenos ayresiaké ellenben, nem szenvedve a háború 
által folytonos, rendes tevékenységök s virágzásukban ma
radtak, számuk jelenleg huszonnégyre rúg, nagyobbára 
Riachuelo de Barracas nevű kisebb folyó partjain álla
nak, mintegy 3 mfdnyire Buenos Ayrestől és már egy kis 
város is keletkezett kürülöttük, melybe a vágóházak 
mindinkább öregbedő jövedelmessége napról napra többs 
több lakost csalogat mindenünnen,

A sózda, melyet én látogattam meg, „Santama- 
rina s társai“-fóle czég sajátja vala, oly telken, melynek 
hossza 400, szélessége 250 lépést számlált, egyenes 
négyszöget képezett s hosszabb oldalát árkok köriték, 
melyeken a leölt marha vére a folyóba takarodott. A te
lek közepén az igazgató (mayordomo), lakása fehér, lapos 
fedelű ház állott, kis kert- s külön udvartéi’rel.

A vendég vagy látogató a déli ut felől az egyik 
kapun jő és széles udvarba lép, melyet három oldalról 
épületek körüleznek, mig a negyediket a c o r r a l  fog
lalja el, vagyis széles négyszegű, kerített tér külön ka
puval szinte az útfélé, melyen a marhát behajtják. A 
corralban kis udvar látható, mely egészen kerek padló- 
zatu és sürüeu egymásmellé leczölöpölt nyárfatörzsökkel 
bekerítve. Áprilistól novemberig a corral szünetlenül van 
tele bőgő kövér marhával, mely távol eső uradalmakról 
(e s t a n c z i a s) nagy faradsággal, gyakran jelentékeny 
veszteséggel hajtatik be hajcsárok által (a c a r r e a- 
d o r es vagy reseros), kik vagy magok rovására szál
lítók a marhát, vagy a sautamarina s társai czégére, úgy 
hogy naponkéut 9—15 midet haladnak vele.

A becsőditett gulyákat a nagy corralba hajtják. 
Ebből két fatörzskarózat közé foglalt keskeny u t a v r  e- 
t é b e , vagyis a k i s  c o r r a l b a  vezet. A mint a 
gulyák behajtattak a nagy corralba, az bezáratik. Ekkor 
a reserok (hajtsárok) borzasztó lárma közt nógatják, 
kergetik, ösztökélik a marhát, mindaddig, mig az a vréte 
kapuja táján összetolul. A vréte kapuja emelcsős ros
télyforma, mely mihelyst oda bent a nagy munkát kez
deni akarják, felvonatik. Ez megtörténvén az Ölendő 
véráldozatok berohannak a nyílt kapun, az elől szorulók 
a mögöttök szorulótól tolatva. De alig termettek benne 
a keskeny útban, a látvány és a szag azonnal el árulja 
nekik, hogy mi sors várakozik rajok. Ez által megdöb
bentve visszafordulnak, kifelé akarnának , fájdalom I 
késő! a hulló-rostélykapu leeresztetett, mihelyest az 
utolsó fark a vonalon áthaladt, és a szerencsétlen resz
kető állatok fogva vannak mint a patkányok a fogóban.

Hármat ütött éjfél után az óra egy délamerikai 
vasárnap. A harang dologra szólitá már a munkásokat, s 
őkmegjelennek, derült arczczal,tréfák snevetgetések közt 
papirszivarokkal szájaikban, de akármily kedves ártat
lan kedélyre mutat is ezen széles jó kedv, mégis la
tor tekintetű legények ők egytől egyig. Ualikoingeik, bő 
vízmentes bugyogóik, kötényeik, derékkötőik, a fejek kö
rül csavart kendők mind csupa vérfolt. Mindegyikük de- 
rékszoritójában egyik oldalon pár hosszú kés fénylik, 
a másikon a fenaczél csüng. Ezek a d e s o l l a d o r e s  
nyúzok. Ók a széles, fatalaju szin alá csődülnek, mely

( Eg y  s z á m ű z ö t t  j e g y z e t e i b ő l . )

II.
1845 végén Miklós czár egy kibocsátott parancsa 

csak nehezité a szegény számüzöttek helyzetét, biztosok 
érkeztek, kik a foghelyiségeket vizsgálgatták, s lehetőleg 
még súlyosbították. Haj ! szomorú kilátások ; különben is 
midőn Kiowbau letettem az örökre számüzöttek szoká
sos esküjét, már lemondtam a reményről, hogy én még 
valaha, a nagy-, a külvilágot láthassam, oda érve nem 
voltam oly kétségbeesett, engem a munka, a fáradság

nek fedele hatalmas faczölöpökön nyugszik, és nem más, 
mint a vágószín (p 1 a y a vagy g a 1 p o n).

A vágószint meg a vrétét egy kapusikátor köti 
össze, melyet egy sorompófa rekeszt el. Ezen a sorom
pófán kis kerék van alkalmazva, melyen hosszú, erős 
kötél tekergődzik. A kötél egyik végére a vrete felé, 
egy futó-hurok van kötve, másik végében pedig pár ló 
befogva. A sorompófa alatt alacsony jármű áll, melyre a 
leölt marha leroskad, hogy azonnal a galpon belsejébe 
vitessék. — A desolladores (nyúzok) nagyban fenik ké
seiket, rendbehozzák eszközeiket, és készen állnak már, 
lesve s nyugtalanul várva a perczet, melyben a véres 
munkát megkezdhessék.

Azalatt a corral igazgatója körül-körülnyarga- 
lódzik a nagy corralban valami féltuczat kemény-legény- 
nyel, lehető legborzasztóbb knrjongálást, kiabálást, ordi- 
tozást, káromkodást és hajhászást vivén véghez, mig 80 
vagy 100 darab marhát bele zaklattak a kisebb kerítés
be, (azaz vretébe vagy kis corralba). Ekkor a hulló-rács 
lezuhan, és az öldöklés vagyis a híres marhavágás a kö
vetkező, elmés, czélszerii modorban kezdődik meg.

Közel a sorompófához, mindjárt a fennérintett ke
réknél, kerített emelvényen áll az e n l a z a d o r  vagyis 
a hurokvető. Ez a nyomban hurkot soha nem tévesztő 
kézzel a legközelebb állat szarvaira hajítja, és a lovaknak 
„d e 1 éu =  előre kurjant. A lovak nyomban rántanak a 
kötélén; a kötél körülfut a keréken, mig a fogoly [feje 
egészen le van huzva és feszesen a keréknek szorítva. 
Ezzel a marha tökéletesen elveszti ereje használatát, és 
oly helyzetbe van hozva,mely az ölőnek legkényelmesebb. 
E pillanatban az enlazador kirántja derékszoritója alól a 
későt és úgy veri bele a marha nyakszirtjébe, hogy ez 
rögtön meghal, görcsös remegés közt rogyvánössze, mintha 
a villám sújtotta volna le. A sorompófa azonnal felnyi- 
lik, és a négykerekű alacsony szekérke, melyre a kivég
zett áldozat lehullott, bevitetik a galpon belsejébe,

A bevitt hullát a desolladores átveszik, és a jár
mű ismét visszatér vésztcljes állomására uj zsákmány
ért. így megy az egész áldott nap 3 vagy 4 óláig délután 
egyfolytában, egyetlenegy félóra lévén a pihenésre en
gedve. És e mészárosok oly ügyesség, oly gyorsasággal 
tudnak dolgozni, hogy egy napon gyakran 400—500 da
rab marhával is tökéletesen elbánnak.

Ha a desollador, a nyúzó, a hullát megkapta, rög
tön hozzá fog a bonczoláshoz. A fej perez alatt le van 
szelve, a bőr gyors és egyenlő vágásokkal lefejtve és le
húzva, s azonnal a húsra jővén a sor, ebből csak hat da
rab tartatik további elkészíttetésre méltónak : a két la- 
poczka két mell és két hát darab. Ezeket a bonezoló 
sebesen kimetszi, a többit pedig mindjárt félre viszik, 
hogy helye legyen más hullának, a mclylyel hasonlóképen 
el lógnak bánni.

Miután a húst megmosták, megszáritották és a 
csontoktól kifosztották, beviszik a- sajátképeni saladeróba 
=  sózdába. Itt darabokra vagdalják s négyszegű raká
sokba halmozzák, minden réteget sóval bőven hintvén be. 
Későbben még egyszer szárítják s igy aztán el van ké
szítve arra, hogy a kereskedelmi forgalom fejében kivi
tessék. Ila a húst nagyon keresik és sürgetik, akkor a 
szárítás mesterséges utón történik 3 vagy 4 nap alatt. 
Legczélszerübb azonban, La a hús, mielőtt szárítják, 
nehány hétig a sóban állva maradhat. Mig a húst sózzák 
és rakásokba hányják, azalatt a csontokat, a kövérjét, 
meg a beleket az udvar másik osztályába hordják, hol, 
miként a két kémény mutatja, a f  a b r i c a vagyis 
az olvasztó áll, épen a galponnak átellenében, az udvar 
egyik részét foglalván el. Keresztülmenvén tehát az ud
varon, belépünk. Beim két tűzhelyet látunk, s mind
egyik felett roppant 4 üstöt. Ezen üstökből négy-négy 
rézcső fut fel a magasba és gépezet segítségével hatal
mas gőzfolyamot vezet egy-egy 14 — 18 lábnyi magas 
kád fenekébe, mely kádak erős fenyőfából valók és ab- 
roncsozottak. Minden gőzcső egy-egy külön kádba szol
gál, úgy, hogy a kád is öszvesen nyolez és oly tágasságu, 
miszerint mindegyikbe kerékszámmal 100—150 ökör
test és fej belefér. Minélfogva természetes, hogy egy
néhány óra is beletelik, mig egyet megtöltnek. Mihelyt 
ez megtörtént, a gőz azonnal hebocsáttatik, hol egész 
48 vagy 72 óráig kell, hogy szakadatlanul hasson a benn
foglalt anyagokra. Ezen órák elteltével kivétetnek a meg
tisztázott s fehérített csontok, a faggyú leeresztetik, szé
les edényekbe hogy megtisztuljon, és azután hordókba 
tétetik, hogy úgy a hajókra kerüljön. A többi hátrama
radt anyag egészen száraz rosttá lett olyannyira, hogy 
igen alkalmas tűzanyagot szolgáltat az üstök fűtésére, 
meg a később olvasztatásokra, mi is ily fában igen szű
kölködő s kőszénnel sem biró vidékeken rendkívüli nye

reség. Ezen tüzelőt ott megfőzött húsnak — c a r n é  
c o c i d a — nevezik, s nem csupán tűzre használják, 
mert az oly nagy mennyiségben marad a kádakban, 
miszerint daczára annak, hogy igen nagy tömegekben 
árulják Buenos Ayresben, mégis szörnyű sok a felesleg. 
Ettől hogy megmenekedkessenek , s épen kárba se 
menjen, nagyba felhalmozzák s aztán hamuvá égetik, 
ezen hamut pedig az utakra szórják, holott a folyó 
ezen oldalán a kő épen oly ritkaság, mint a fa. Az igy 
egymás fölibe rakosgatott hamurétegek annyira emelték 
már a folyó partját, miszerint áradásai ellen a saladerók 
egészen biztositvák.

Az ökörnek legértékesebb része a bőre. A bőrö
ket kétféleképen készítik el a forgalom számára. Vagy 
sózzák, vagy szárítják. Mig a húst a playáról a sózdába, 
a többi testet pedig a fabrikába hordják : a bőr a tisztí
tókhoz, d e s c a r n á d o r e s  kerül. Ezek azt baltenye
reikre hányva s terjengetve a jobbjaikban levő késekkel 
minden húst s kövérséget, mely rajta még maradni talált, 
levakarnak róla, a széleit megnyesegetik, és ha szárítani 
való, karókra nyújtják k i; holott, ha a bőrök sózniva- 
lók, akkor akként teszik rakásba, hogy minden rétegnek 
a sót bőven juttatják. A szárítás több időt, több ügyes
séget követel, mint a sózás. A szárított s kivitelre szánt 
bőrök csomókba köttetnek, a sózottakat hordókba rakják.

Az ökörnek még egyéb részei is kerülnek a keres
kedésbe és hasznot hajtanak. Mielőtt a f e j e k a fábri- 
kába vitetnének, a gyerekek kivágják belőlők a n y e l 
v e k e  t. Ezeket is meg szokták sózni, csakhogy e műve
letnél arra kell különösen figyelemmel lenni, hogy a só a 
nyelv vastag részét szintúgy átjárja, mint a hegyét. Hogy 
pedig az a sót annál inkább magába szijja, előbb kövön 
jól megveregetik. Továbbá a szarvakat is kell a fejtől elvá
lasztani, és pedig homlokcsonttal együtt, melyhez hozzá 
termettek. Ha a fejet, kivált nedves időben, egypár napig 
kiteszszük a szabad levegőre, akkor a szarvakat minden 
erőködés nélkül lehet róla lefejteni. E szarvak millió 
számra vitetnek ki évenkint. — Kellőképen megszáritva 
és csomókba rakva a f a r k o  k is ki vándorolnak a ke
reskedelem számtalan utjain. — A k ö r m ö k b ő l  a 
sózda különös osztályában olajt termelnek, melynek jó 
ára s nagy kelete van.

Mi a munkások bérét ille ti, az olyan, hogy az 
európaiakban bámulatot gerjeszthet. A gyerekek magok 
már 4—5 schillinget húznak naponkint, mig ugyanazon 
idő alatt az ügyes munkások 6—7 font sterlinget, azaz 
60—70 pftot könnyen keresnek fejenkint.

A felügyelet és ügyvezetés ezen intézetekben egy 
igazgatóra — m a y o r d o m o  — van bízva, kinek benn 
kell laknia ; közvetlen alatta állanak az egyes munkaosz
tályok felügyelői vagy ügyvezetői — c a p a t a c e s  — 
nagyobbára külföldiek, s jobb családok fiai. Idegenek, 
kivált baskok és irlandiak itt átaljábaii nagy számmal 
találhatók az élet minden viszonyaiban, sőt úgy látszik, 
számuk folyvást növekedőben van. A benszülött munká
sok tőlök sokat tanultak s szép egyetértésben dolgoznak 
velők. Különben a bennszülöttek jelleme nyugtalan, in
gerlékeny, szenvedélyes. Időről időre majd minden tar
tományai ama földrésznek vad és pusztító háborúkba ro
hannak, melyek a polgárosulást akadályozzák, és a köz
élet ügyeit bizonytalanná teszik. Egyébiránt remélhető, 
hogy az európaiakkali közieke lé s , mely mindinkább 
öregbedik, az amerikaiakat meggyözendi azon békés és 
háborítatlan érintkezés hasznairól,melynek nyomait a há
ború legnagyobb ellensége: az erkölcsi és ipari haladás 
kisérti. FÖLDI.

ZÖtt.
Bizonyára minden magyar olvasó ismeri ama tör

téneti momentumot, melyet jelen műlapunk ábrázol.
Endre király elhatározza, hogy trónja utódjául 

Geizát választja meg — de mielőtt ez idő elérkeznék a 
királynak fia születik, Salamon, mi őt — most már az apát 
— fia javára előbbi határozatától elvonja, a királyi fiúnak 
kell őt most már a trónra követni! Geizát a megválasz- 
tandott királyt ez nem epeszti és nem ingerli, de máskép 
Endre! 0  gyanúra ébred, s ebben semmiféle udvarnál 
sem hiányzó rágalmazók, hízelgők még megerősiték, hogy 
azonban tán igaztalánul ne Ítéljen, kissé babonás próbára 
akarja tenni Geizát — (mint hajdan Pkárao udvaránál 
Mózes a tüzes és pénzes tállal járt), választásra hívja 
ot korona es kard között. Geiza, kit barátai már előre 
értesítettek,nem a hatalom, hanem a hős jelvényét a kar- 
dot vakszta, az megmenti őt, és e jelenet van a jeles 
Veber áltál a jelen mulapon.felvéve.

m m m M n
nem riasztott meg. A fent említett év nyarán két merész 
és meggondolatlan szökési kísérletet tettem, meghiúsul
tak, de szerencsémre mindazonáltal a legkisebb gyanú 
sem ébredt ellenem.

Egy júniust estén az Irtiche-partján elhagyatva 
magában álló kis naszádot vettem észre, na, goiffiolám 
ennek még én hasznát vehetem s evezni kezdtem Tu- 
bolszk felé, az éj nem kedvezett, a hold fényét balsejtel
mesen sötét felhők takarták el, egyszer csak a partról 
egy kíséretével ott mászkáló biztos kiabálását hallom — 
alig vártam hogy partra szálljak, most az egyszer fel
sültem.

Nagy megfontolás és kiszámitások után, minden 
utat, irányt felszámítva, elhatároztam, hogy északnak az

inat' hep / í  t  \  1)c,tcljürai siIiságok felé veszem uta- 
Z I Í T . L  teanratUumbb és igy legbiztosabb volt -  
meg azon elonynyel is dicsekedhetett hogy csaknem les- 
témdfnb Va a’ ín?rt effl'szer Archangelig érve, nem hihe- 
tem, hogy a sok közt ne akadjon egy kereskedelmi hajó 
mely valamely a száműzetés alól menekülőt fel n e ve- 
gyen. Ami utamra az eszközöket illeti első dolog az út
levél volt — ez a szibériai utazóknál kétféle, egyik a 
czan, kis jegy alakú, a másik a kormányzó-féle „1 a 
k a t n y-nalc hívják — s keresztül-kasul meg van bél ve-
káínf’hV f  l̂ tko?tam ^ k  vagy másik félét fabrikálni. Ezzel elkészülve ruhát szereztem, szakállam ™Bi. 
mar tiszteletteljesen megnőtt, levétettem,parókát húztaiu 
s lehetőleg felismerhetlenné tevém magam. :
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Pénzösszegem 18 rubelból (200 francból) állott, 
édes kicsi egy ilyen vállalathoz.

1840 január végén minden előkészülettel rendben 
valék s a következő hó 8-ik napján elindultam.

Volt nálam három ümeg, egy orosz szabású inex
pressible, egy mellény, s nagy báránybőr zeke, mely egé
szen betakart. Hogy constumem leírásából mi se hiá
nyozzék, még óriási csizmáimat is megemlitem. Kezem
ben levő kis táskámba raktam többi, szinte ruhaféle — 
ingóságaimat s pénzemet mellényem alá rejtőm.

Nagyon hideg est volt, midőn útra keltem, — me
részen léptem át befagyott Kubiconomat — az Irtiche 
folyamot, egyenesen a 12 kilométer távolságra fekvő 
Tarának tartottam.

Azt hiszem,¡a téli éjek sehol sem hosszabbak, mint 
Szibériában, nem tudom mennyi idő telhetett bele, mig 
nagy nehezen átgázoltam azlrtichet, — szánka zaj hang
zott*mögöttem. Félelem fogott el, mely mint merész 
utamban gyakran történt, javulás reményeinek adott 
helyet.

— ’Hová inéssz ? mondá a pór, ki a szánkát 
vezette.

— Tarába.
— Hovávaló vagy?
— A zalivinai kerületből jövök.
— No hát, ha adsz két soust elviszlek, én is Ta

rába megyek.
— Sok, nagyon sok, adok 50 kopeket!
—, Üss’ a kő, komám, kapaszkodj fel t
Mellé ültem, s csakhamar rohanva folytattuk 

utunkat. Az ut sik, fényes volt mint egy tükör. Emberem 
egy utczában megállott, hol odahagyva őt kiszállottam.

Egyedül maradtam. A legközelebbi házhoz siet
tem, hol oroszosán kezdtem kiabálni:

— Kapni-e itt lovakat?
— Hová ?
— Az irbitei vásárra.
— Van, bizon!
— Kettő ?
— Kettő, bizon.
— Nos mit kérnek ?
— Nyolcz kopeket!
— Annyit nem adok, no hat kopek!
— Hm! jó hát, ha máskép nem lehet.
Pár perez alatt a lovak eléállottak.
— Hová való az ur? kérdék tőlem.
— Pomskba; N . . .  ur (valami nevet mondtam) 

kereskedésében vagyok. Gazdám Irbitebe küld, én bizon 
egyért másért az utón elmaradoztam, s most attól félek, 
nagyon megkésem.Haj ¡csak meg ne tudja, hanem hé! 
ha jól hajtasz, nem sajnálok egy kis borravalót!

A paraszt egyet füttyentett, s tovább robogtunk, 
lassanként borulni kezdett, a hó nehéz pelyhekben hul
lott s alig tudtuk magunkat tájékozni, sokáig bolyong
tunk ide-oda, mig végre elhatároztuk hogy az éjét, az 
erdőségben töltjük. Iszonyúan boszankodtam, szegény 
kocsisom nyakra főre kérte az engedelmet. Le nem Ír
hatom, a remegést, a félelmet, melyet ez éjjel kiáltani, 
minden perezben azt gondoltam, hogy a lándzsások jön
nek utánam, végre pitymallott.

— Vissza Tarába — mondám a kocsisnak, majd 
más szánkát fogadok, téged pedig feljelentelek a rend
őrséghez ügyetlen.

Szegény már hajlandó volt visszatérni, midőn 
egyszer csak telordit: h a ! h ó! megvan, arra az u t!

— Hála Istennek, no csak rajta menjünk.
E pereztöl fogva a kocsis mindent elkövetett, 

hogy elmulasztott időnket kipótolhassa. Félelmem mindig 
meg-meglátogatott, eszembe jutott Wysocki esete, kit 
ugyancsak kocsisa, igy mint én megkésvén, elárult — de 
minden aggodalmam fölösleges volt, az én emberem 
ugyancsak hajtott, sőt egy barátjához is beszállított, ki 
theával megvendégelt, s épen olyan szerény díjért to
vább vitt. Soldatslcaiába érvén, vezetőm lovat váltott, 
nálam pedig már nem lévén apró pénz, a korcsmába men
tem váltani, a szoba tele volt részeg emberekkel, papir
kámat mellényem alól az asztalra raktam, s a korcsma, 
roshoz fordulók — alig váltottam vele pár szót az asz
talról mindenemet ellopták.

A tolvajra nem tudtam ráakadni, rendőrséghez 
épen nem folyamodhattam. Útlevelem, minden jegyzeteim 
elvesztek, kétségbeestem.

Iszonyú gyors utazás után végre Irbite kapuinál 
állottam! H alt! az útlevél! mondá a felvigyázó, de sze
rencsémre lassú hangon utána tévé : adjon húsz kopeket, 
és mehet Isten hírével! Teljesitém kívánatét, tovább in
dultam. Pénzem nagyon kifogyott s valóban kétkedni 
kezdtem, hogyan jutok el ily nevetségesen kis összeggel 
Francziaországba ? Utolsó esetre két kezemben bíztam.

Irbiteból kiindulva, kegyetlen hideg idő jött a 
nyakamra, nehéz szennyes ruházatom csak súlyosbító 
úgy is rögös utamat — estefelé egy erdőségbe értem, hol 
mint gyanitám, meg is kellend hálnom.

Úgy tettem, mint az ostiakok, nagy hótömegbe 
barlangot vájtam, s bele feküdtem — kemény ágy volt, 
de szél nem ért, meleget is adott s a mire legnagyobb 
szükségem volt, nyugodalmat! Reggel felébredve — ke
zem, lábam csak nem egészen meg volt fagyva. Elfelej
tettem végtagjaimat ruhámmal betakarni.

Nagy szerencsétlenségemre szél is kerekedett, 
száraz metsző hideg szibériai szél, mely megvakít és 
megfagyaszt, mennél tovább haladtam, annál nagyobb 
veszedelem környezett, már nyakig jártam a hóbán — 
este felé sik helyen egy Ids viskót vettem észre, az ajtó 
előtt fiatal nő állott, hozzámentem, s felkértem, adna éji

szállást, — nem nagyon vonakodott s bevezetett a kuny
hóba, hol, mint mondá nagyanyja van. Beléptemkor az 
öregasszony e szokásos üdvözlettel fogadott:

— Honnan hozza a jó Isten ?
— A tobolski kerületből való vagyok, mondám — 

megyek a bohotoli vasbányákba munkát keresni.
Reggel felé, kívül durva férfihangot hallék, a házi 

leánynyal beszélgettek, kérdezvén hogy „hol van ?“, a 
leányka hozzám vezette őket. Három durva öltözetű, 
marezona kinézésű pór volt.

— Hol van útlevele? mondák felém fordulva.
— Miért kérdik ez t! mondám haragot tettetve, 

hát melyik helységnek az elöljárói vagy rendőrei!
— No, no, ha nem is vagyunk azok, de itt lakunk, 

s tudja, gyakran előfordul, hogy afféle sánezfoglyok is ide 
menekülnek, jó az elővigyázat.

Előmutattam egy kis jegyet — elmondtam, hogy 
nevemLourenti,munkás vagyok s mint gyakran szoktam, 
most is dolgozni megyek a bohotoli vasbányákba. Le
csendesedtek, beszélgetésbe ereszkedtünk s én csakha
mar búcsút véve háziaimtól, tovább mentem.

Elértem az Uralokat, hegyes egyhangú hosszú ut 
— a hegyek alján ha jól emlékszem, Boudában kaptam 
először hajlékot. A városka egészen csöndes volt, egy 
házikóban még gyertya égett, oda mentem hát, s nem
sokára kikiáltottak hozzám hogy.

— Ki az, mit akar ?
— Egy utas.
— Távolról jön ?
— Oh! nagyon távolról.
— Hát ha tetszik, háljon itt.
— Az Isten fizesse meg, — nem leszek terhűkre?
— A világért sem, hisz még mi is ébren vagyunk.
Beléptem, s egy derék, kissé már koros, de hihe

tőleg nyugodt életű házaspárt találtam, ágyat adtak, mi 
reám nézve lucullusi pazarlás volt, legjobban esett, hogy 
végre annyi idő után már egyszer ruháimat is levethe- 
tém — mindenféléről kérdezősködtek. Elmondtam, hogy 
tobolski vagyok, s most az Ural túlsó részébe, Solikamsba 
igyekszem, honnan egy rokonom levelet irt, hogy ott jö- 
vedelmes munkát kaphatok a sóbányákban.

Azután ők beszéltek helyzetükről. Reggel együtt 
reggeliztünk, melegen búcsúztam el tőlök, s semmit sem 
akartak elfogadni szállásdij fejében.

Egy szép estén végre fent voltam az Ural tetején,
. a méla hold nagyszerű sziklákat, rengeteg fákat világí
tott meg, pompás, megragadó látvány v o lt!

Merengéseimben a csípős hideg megzavart, s el
határoztam a keleti oldalon szállni le.

Hosszú útban, éhen, szóraján egyszer csak eszmé
letlenül összeestem, sokáig fekhettem úgy, midőn egy 
erős férfihang felrázott:

— Mit csinál itt barátom?
— Eltévedtem.
— Hát hovávaló ?
— Tcherdinba. A  solovetski klastromba akartam 

menni, de a vihar élvévé előlem az utat, s már néhány 
napja semmit sem ettem.

— Semmi az, gyakran megtévedünk, és gyakran 
éhezünk az életben, kár volt ilyen zivataros időben útnak 
indulni. Kóstolja csak meg ezt?

Borfélét nyújtott, ittam belőle, de iszonyúan égetni 
kezdett, úgy hogy íeljajdultam rá: Legyen nyugodt, mondá, 
ismeretlenem, egyék valamit — kenyeret és száraz halat 
nyújtott felém — mohón kaptam utána és faltam be. — 
Azután mindketten egy fa alá telepedtünk, s megtudtam, 
hogy ismeretlenem foglalkozására nézve csősz. Észre
véve, hogy már kissé magamhoz jöttem, egy kunyhóba 
hivott — és én egészen elérzékenyülve kezdtem neki 
hálálkodni.

— No semmi, mondá ő — hiszer keresztények 
vagyunk!

(A Revue des deux Mondes-ból) 
B o d o r  K á r o l y .

a  jrliáaaalMí iassisa.
Regény

B A L Á Z S  SÁ N B O B T Ó L .

ELSŐ FEJEZET.

G 8 0 k a JíSeiqs é s  barátaié
(E fejezőt tulajdonképen bevezetésnek tekintendő s csak 
azért jelen meg rendes fejezet czime alatt, hogy a beve
zetésektől méltán iszonyodó közönség annak átolvasá

sára csábittassélr.)
( F o l y t a t á s ) .

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

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

A komoly, tapasztalt óra rögtön átlátta a baj 
veszedelmes természetét, s bár a fiatal és világban 
még kevésbbé jártas lámpás inkább csak ösztön- 
szerüleg sejtette a szerencsétlenség közeledését, 
mégis minden régi féltékenykedést és viszálkodást 
feledve a legnagyobb készséggel sietett egyesülni 
óra komájával közös barátjuk oltalmára.

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

— Ne hagyj el bennünket jó gazdám, — só
hajtó a lámpás — e nyugodt csöndes tanya, ha 
nem is bővelkedik gazdag örömökben, de búbánat
tal sem szomorít. Ne hagyd el egy szeszélyes gyer
mekért régi kitapasztalt barátaidat. Mi szeretünk 
téged, valljon fog-e szeretni az a kis lány, kit te 
még nem ismersz, s valljon ha szeretne is, méltó 
lenne-e érette oly könnyedén feláldozni bennünket, 
kik csak érted élünk, s kiknek egyedüli czélja, 
egyedüli öröme a te boldogságod, Oh! mert ne 
ámítsd magadat, hogy azért minket sem szűnnél 
meg szeretni; mindig hallottam én, hogy a szerel
mes emberek barátaikat elhanyagolják, elfeledik, 
hogy egész gondjukat, figyelmüket és gyöngédsé
güket azon egyetlenre halmozzák, kit szivük király
néjának választottak. Íme már is, bár még csak 
egyszer láttad e kis veszedelmes teremtést, s már 
hanyagolni kezdesz bennünket'.

Szegény óra czimbora egész nap lótott futott 
veled, fáradt testének bizon már jól esnék egy kis 
pihenés, s te mégis elfelejtéd ágyába fektetni; en
gem pedig, bár majdnem meghalok a szomjúság mi
att, még mindig késedelmezel felfrisitni egy kis 
olajjal.

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

Csóka mit sem volt képes válaszolni baróljai- 
nak józan szavaira, hanem megszégyenülten akasztá 
fel óráját s töltötte meg lámpáját.

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

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

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

Csóka kétkedésén nincs mit bámulni; az a 
büszke halvány arcz. azok a lenéző szemöldökök, 
azok a parancsoló sötét fekete szemek, az a kamé- 
liaszerü mosoly, az a sugár törékeny termet, az a 
hosszudad finom kis kéz, nem egy Csókát, hanem
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még nagyságos elnök urát is, a ki közbe legyen 
mondva, nagy világfi volt, könnyen tévútra vezethet
ték volna.

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

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

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

Az apa sejtelmével s a házmesterek éles lá
tásával, azonnal felfedezte ő a látogások titkos 
indokát, s bár nem csekély véleménynyel volt ön
maga felől, még sem volt annyira elbizakodott, hogy 
be ne vallja magának, hogy e gyakori szerencse 
nem annyira őt, mint Janka leányát illeti.

Janka, ki nem volt annyira hiú, vagyis inkább 
sokkal hiúbb volt, hogy sem e látogatásokat magá
éinak fogadta volna, maradt a mi volt, mindig mo
solygó, keveset beszélő, gondtalan gyermek, ki sem 
nem pirult el,sem nem jött zavarba Csóka ur nagy
ságos főnökénél betanult illedelmes kopogtatásaira.

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

Csóka barátunk, kiről szavunkra tán elhiszi az 
olvasó, hogy életében először volt szerelmes, nem 
vette zokon e közönyt, sőt ilyen balga az először 
lángoló szív, a szokásos mosolyokban bátorító bizta
tást látott s bár százszor feltette magában, hogy ma 
lesz a napja, hogy a leánynyal beszél, csak azért nem 
nyilakozott érthetőbben, mert bátorsága mindannyi
szor odahagyta őt.

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

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

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

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

Ha van olvasóink között szegény ember, az 
elhiszi nekem, hogy Csóka barátunk életének leg
boldogtalanabb pillanatja az vala, midőn ¡ruha pi
rulva bár, de végre is ki kelle mondania, hogy biz 
Isten hónap utója felé jár az idő, nincs neki egy fil
lérje is.

Még szerencse, hogy Sajtár uram kissé na- 
gyott hallott és hogy Csóka barátunk e szomorn 
szavakat kissé halk hangon ejtette, ki mert ily mó
don Csóka barátunk legjobb barátjának alkalma 
lön áldozatkészségét felajánlani, mielőtt késő lett 
volna.

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

Mit mondjunk többet, félóra múlva Csóka 
barátunk elévült bársony méllénye zsebében tizen- 
nyolcz forinttal tért vissza a bujában politikát, kap
tákat és kapukulcsot elfelejtett Sajtárhoz.

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

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

De nem volt idő a halogatásra, az aggódó apa 
a patikába küldött, Csóka pedig szomorúan bár, de 
mégis némi elégültséggel ment fel szobájába. Nem 
akarjuk a tisztes férfiút tán testbeli gyengeségek
kel vádolni, de mindenki átláthatja, hogy egy ilyen 
nagy feladat végezte után szüksége volt a nyuga
lomra, meguzsonáltatta tehát lámpását és fáradtan a 
szoba egyik sötétebb szögletében búslakodó, rit
kán igénybe vett roskatag karszékbe dőlt.

A mindig nyájas lámpás enyelgő lángjai játszó 
árnyakat rajzoltak a falra, a kimerült gazda ábrán

dosán nézte őket; képzeletében ott látta maga körül 
a kis Jankát, mint mosolyog reá tüzes fekete sze
meivel, s diadalmasan épen meg akará kérdezni 
mindig példálódzó barátját, a tapasztalt órát: „hogy 
mit szólsz ehhez öreg,“ de képzelhetni, mint szi
vébe nyilalott, midőn zsebébe nyúlva, nem találta 
ott. Ah! most más hallgatja okos ketyegését, szép 
regéit!

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

Csak az Isten tudja, milyen rémes álmai 
voltak derék barátunknak, épen egy magas szikla
tetőről akarták ledobni a tengerbe, midőn az ajtón 
egy jóltevő koezogás megszabaditá ; a védangyal, 
Sajtár volt, ki atyai örömmel jelenté, hogy „hála

Istennek, a gyermek már jobban van s nagyon jó
ízűen evett, egy kis levest!“

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

A társalgás nagyon rövid volt, s bár Sajtár 
ur uj segédje nem kis bámulására többször bele
fogott a magas politikába. Csóka János tekintetes 
urat nem lehetett maradásra bírni; szüksége volt, 
hogy ez uj házi tag megjelentén csendes szobájá
ban elmélyedhessék. Kalapját véve „csendes jó éj
szakát“ után távozott, a mester és segédje illedel
mesen egész az ajtóig kikisérték, csak Janka ma
radt ülve székében s elégnek tartotta egy mosoly- 
lyal kisért alásszolgájával búcsúzni el a tekinte
tes úrtól. — Máskor elég is volt haj, de most! 
Vargha .Józset a tatai nemes ezéhmester fia, (e kö
rülmény még jobban ellene lázitá a jámbor Csókát) 
csakhamar a ház kedvencze lön. Sajtár, kit miután 
atyjának iskolatársa volt, „uram bátyámnak“ szólított, 
nagy jövőt jósolt e jámbor magaviseletü fiatal em
bernek, s idősb Varga ur iránt igen lekötelezve érző 
magát, hogy fiát tanulmányai befejezésére szerény 
házába küldé. Nem egyszer megesett az is, hogy 
Csókának fájdalmas szívvel kelle hallgatnia, mint 
szólítja a gyűlölt ifjút Janka leányasszony „édes 
Józsefnek.“

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

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

is. A kapuban ki volt, kivel először találkozók ?

Ki lett volna más ? maga Sajtái>! Nyájasan fo
gadá, elébe állott, s mint rendesen szokta, midőn va
lami nagyot akart mondani, mosolyogva tipegett ide 
s tova,

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

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

Olyan nehéz volt a szive, szemei elhomályo
sultak a könyektől, s a nevető irigy bútorokhoz 
bfínbánólag mondá : „Igazatok van, nevessetek k i!

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

Szegényebb, szerencsétlenebb volt, mint va
laha.

A jó sors végre módott nyutott óhajtása tel
jesülésére; hogy mikép? megtudja az olvasó a má
sodik fejezetben.

(Folytatása következik.)
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A Hekla ép kitörni készült, 
Megrázta a haragvó tengert,
És reszketett és bujt a vésztől 
Az állat, kit sejtelme felvert,
Füst szállt fel a hegy homlokárul,
S im csend lesz, a föld méh bezárul. 
A dúló tűz tán visszarettent ? 
Hatalmas ö, e kis szigettel,
Bajlódni már elmeut a kedve,
A  víz alatt kitört epedve,
Átfutni az egész világot,
És Skotia földére hágott.
Maradjon itt, vagy égbe törjön,
Oly pontra lépliet-e a földön,
Mit fölkap, a vész karikája,
S vele a nagy gömböt bejárja ? 
Talált egyet, kicsinyke pontot,
De a vihar mellette ott volt,
S e pont vala elrejtve mélyen, 
Elrejtve a költő szivében.

II.
Gyermek volt ez s immár a honban 
Idegen lett, kiűzték onnan,
Ment, vitte a tüzet s a lantot,
Hogy lángoló, dicső szép dalt mond, 
Ilonról, csatáról, lányszeméről,
S fájó szívről, mely tőle sérül,
A tűzzel, mit lelkében hordoz, 
Hozzá nyúl a vénülő korhoz,
És az megifjul minden évben, 
Nevében és örök müvében.

III.
Rómába ment, döbbenve éré,
A legnagyobb sírkert, földére,
A hol a sok babéros fej pihen,
Mind élnek ők a költő lelkiben,
S a lant szavára megjelennek 
Dicső fényül az embereknek,
Hogy leljenek az égi nyomra : 
Annak a lelke lanthoz forrva,
Emelt kezében véres kardja. 
Csatára kél ez, és az dalra.
Amott a vértanú letérdel,
Kebelén a hit keresztjével,
S mig vére hull a szomju földre; 
Lelke száll, száll, s elvész a ködbe.

IV.
A méla hold álmából kelve, 
Megfürdött a sima tengerbe, 
Követte őt ezernyi csillag,
Hold s csillagok tengerre hínak,
S habzúgás közt álmodni szépet 
A költő is partjához lépett.
Hogy a vizeknek végtelenjén,
A lelke végtelenbe menvén , 
Keresse az égből letévedt 
Égig fölemelő eszméket.

* ) •
i.

A hontalan tengerre szállott,
Fölkapták a könnyű naszádot 
Szilaj habok s tova siettek,
S az ifjú állt némán felettek —
Sötét eszme, mely testbe öltözött,
Élő szobor, mely függ ég s víz között — 
Nézvén a mint hab gyűl a habra, 
Szétfutva most, meg összecsapva.
S im a mélyből fülébe téved 
Szelíd beszéd, szelíd ígéret,
S csábitólag fut át szivén:
„Ki szól ? ki hiv? tán egy syrén ?
Ah 1 nem megyek, syrén elkéstél!
Ha előbb jösz, talán te és én 
Egyek leszünk, de most miattam 
Mehetsz, magam Byronnak adtam“ **).

D e a szellem susogta lágyan :
„Jőj 1 van nekem nyugalmas ágyam, 
Neked való, az üldözöttnek;
Vihar fog elzugni fölötted,
Fölötted csak s te nyugszol csendesen, 
Kímélni fog, tán észre sem veszem 
Mig most beléd köt vad haragja,
És üldöz ébren, üldöz alva.“

„Menj, menj syrén ! ne csalj öledbe, 
Koszorúddal hullám ne fedj be,
Mig szivemben lesz a tűz, a da l; 
Szembe nézek minden viharral.“

„Jőj, jőj ! ne vágyj a földi sírba,
A hol kövedre lesz felírva 
Neved, s hosszú száműzetésed 
Az emberek aztán nem késnek 
Öntözni könynyel síri ágyad,
Mily gúny lesz ez, minő gyalázat!
Mig itt szilaj habokra bízva 
Magad, eljutsz hazádba vissza,
Ott rejtünk el lombdus partok a latt, 
Hol az ember soha rád nem akad.u

*) Egy nagyobb költeményből. _
**) Shelley Olaszhonban összejővén Byronnal, a ké t 

lángész szoros baráti frigyre lépett. *•

Csend lett, és az ifjú lehajlott, 
ügy csábították őt e hangok,
Remegve nyúlt a vizbe karja,
Kezét a hab enyelgve nyalja,
Hab közt az ég mosolyga rája,
S forogni kezd vele naszádja,
Most a naszád, majd az egész világ,
És az ifjú azt hitte, hogy k iá lt:
Segélyt! segélyt! de ajka néma volt,
Egy pillanat 1 s ölelte a habot,
S a hab őt, s mig egymást karolták ;
A tenger megnyitotta torkát,
Ah 1 mint örült a diadalnak,
S gyomrába tűnt az ifjú dalnok.

SZABADOS.

Tiz nap története.
Julius 1-én.

Néha még a nagy költők is előítéletesek Például 
Virgil állitja „Georgicon“ -jában, hogy „semmit sem jé 
kezdeni a hónapok ötödik napján.“ De az előítélet láng
elmék ajkán sem válik követendő igazsággá, s igy én 
minden habozás nélkül köszönthetek be önökhöz egy ily 
kétes veszélyü napon.

Mindenekelőtt szükség van rá, hogy egy kis ment
ségen kezdjem.

Ki sötét teremből egyszerre lép a déli világosságra, 
vagy egy csöndes kis völgyi faluból, l»ol — mint „a ter
mészet és igazság embere“ egykor a bieli tónál — „bol
dog mitsem tevésben egész szenvedélylyel élvezte a nyu
galmat,“ hirtelen a nagy világ lármájába vegyül: eleinte 
sajátszerü zavart érez. A szem n é z, de nem l á t  c szo
katlan tarkaságban ; a fül h a 11 g a t, de nem h a l l  ez 
idegen zaj között.

Bocsánat tehát, ha ez első tiz nap történetében 
némi ziláltság lesz, annyival inkább, mert a saison morte 
mostanában csak útszéli virágokat növel, melyekből bajos 
dolog élénk bokrétát kötni.

De el a mentséggel! A hiányok eltitkolgatá- 
sára fordított erőködés mindig csak feltűnőbbekké teszi 
azokat.

Látogassunk meg egy népszerű vendéglőt, hol „a 
kerek asztalok lovagjai-“tói legliamarább megtudjuk, 
hogy mikképezik jelenleg ez egyhangú nyári napok apró, 
de mégis uralkodó eseményeit, melyek noha rövid életet 
élnek, mint a tiszavirágok, de a meddig élnek, addig leg
alább a felszínen c s i l l o g n a k .

Nyáron át a fővárosi ember legörömestebb beszél 
arról, mit a fővároson kívül élvezett, s igy nem csoda ha 
a t r i e s z t i  k i r á n d u l á s  még mindig szőnyegen 
forog. Egyik nem győzi eléggé magasztalni az olaszok 
lelkesült fogadását , melynek fényrajzába alig vegyül 
árny vonás, minthogy itt-ott a példabeszéddé vált olasz 
kapzsiság is kimutatá szennyes ujjait. Mások a szép ma
gyar nők h ó d í t á s a i r ó l  beszélnek. S valóban egy 
ily amazoucsapat aligha több diadalt- nyerne az olaszo
kon,mintáz ex nemkirályokvalamenyiserege. IttMirama- 
rét — e pompás kéjpalotát — dicsérik, ott az adclsbergi 
barlang csodáit, feledve, hogy e csodákat sokkal nagyobb 
mértékben föltalálhatnák az elfelejtett Baradláhan mely- 
neknincs egyéb hiánya, mint az, hogy nem a k ü l f ö l 
d ö n  fekszik.

Ott künn minden kis szobornak tudnak jó nagy 
talapzatot adni, hogy ezáltal minél jobban szembe tűn
jék ; nálunk a természet legszebb alkotásait is sárban, 
szemétben hagyjuk. Ott künn a mesterség szolgálatában 
áll a természetnek, hogy azt megszépítse . . . nálunk úgy 
maradt miuden, a hogy meg lön teremtve.

De nincs-e igaza a kerek asztal egyik lovagjának, 
ki e vádakra komolyan jegyzi meg : ki kénytelen folyvást 
önfentartásáért küzdeni, annak nem igen lehet ideje, 
módja és kedve magát csinositgatni, hogy pompázzék ?

Sok kisebb államra lehetne alkalmazni az t , mit 
Franklin — triviális kedélyhangulatában — N e  w- 
J e r s e y r e  mondott: „olyan, mintegy minden szom
szédjától csapraütött és kiürített hordó.“

A beszélgetők asztalánál ül egy ur, ki az egész 
társalgást a kicsinylés némán is sokat mondó kifejezésé
vel hallgatja. Okát könnyű kitalálni. 0  Londonban járt, 
s a kilátta a nagy kiállítást, az egy triesti kirándulóra ép 
oly szánakozó kicsinyléssel szokott tekinteni, mint (hogy 
nagy hasonlatokat ne mondjak) egy bérkocsis a comfor- 
tablc-re, vagy egy droit du logc-t kapott fiatal színésznő 
a szegény kardalnoknőre, ki legfölebb is csak egy há- 
tulsó zártszékhez juthat.

A kiállítás még mindig az egész világ beszédtár
gya , annyira, „hogy még a politika is szünetet látszik 
tartani. A ki erről beszél, biztosítva van, hogy mindenki 
figyelmesen hallgatja, s a lapoknak is legolvasottabb 
czikkeit kétségkívül a kiállítási levelek képezik.

De a politika ide is beveszi magát.
Például Mindentváró Ádám urunkbátyánk (jó is

merős az „Üstököséből) mily nagyszerű következtetése
ket vonhatott azon örvendetes hírből, hogy N a p  ol eon  
herczeg a magyar népviseleti fényképeket órák hosszáig 
nézte.

A magyar fényképek újabban is szaporodnak. 
Közelebb a Privorszkv-kávéház és kioszk belsejét fény-

VI. képezék le s kíildék a kiállításba ; hadd lássa a világ, 
hogy oly kávéházunk van, mely a houlevard italien-re is 
oda illenék.

Bárcsak más egyébben versenyezhetnénk a vi
lágvárosokkal.

A kiállítás — mely Anglia nagyságát hirdeti — 
kétszeresen tanulságos azoknak, kik e hatalmas sziget 
történelmét ismerik.

Nem pusztán szigeti fekvése tette e nemzetet 
nagygyá ; hanem leginkább az, hogy az ujalib századok
ban folyvást jó kormánya volt, mely előre haladt.

Azelőtt sem gazdag, sem hatalmas nem vala, noha 
akkor is csak szigeten feküdt. Egy nagy nemzetgazdász 
írja, hogy „III. Eduárd előtt az angolok legnagyobb 
garázdák és semmirevalók voltak egész Európában. Ak
kor még eszökbe sem jutott, hogy erőművészeti tehetség 
és mesterségi ügyességre nézve magokat az olaszok, bel
gák, vagy németekkel összehasonlítsák. Azóta kormányuk 
iskolába vette őket, s igy lassan, lassan odajutottak, 
hogy saját mestereiktől bátran elvitathatják a mester
ségi tehetséget. “

Igen, az az ország, mely egykor a hanza-városok 
kereskedelmi zsarnoksága alatt állott, most minden nem
zet csodálatát bírja; annyira, bőgj- a versenyre alig gon
dolhat bármelyik is.

S e csodás fölemelkedés titka nem egyéb, mint 
hogy m i n d i g  h a l a d t .

Kétségen k ívü li, hogy ezalatt Francziaország 
sem merült tétlenségbe . . .  de haladás és haladás közt 
nagy különbség van.

Halad az is, ki folyvást.körben jár, mindig vissza
térve a pontra, honnan kiindult; ámde legjobb haladás 
az, mely folyvást előre és fölfelé vezet. Angliában egy 
Colbert nagy pályája után nem vonták volna vissza a nan- 
tesi kiadványt, hogy sok ezer meg ezer munkás polgártól 
foszszák meg a hazát.

Én szeretem a francziákat, mert szeretetremél
tók ; de jobb, ha az angoloktól tanulunk. Azok nagyok 
a had, ezek nagyobbak a béke műveiben. Azok épitnek 
és rombolnak; ezek épitnek és megtarfják mindazt, amit 
építettek.

Mindazok, a kik csak látták a kiállítást, oly ta
nulságokkal jöttek haza, melyek nálunk az ismeretek tő
kéjét nagyban fogják gyarapítani a közös haza javára. S 
ezért kivánatos, hogy folyvást minél többen utazzanak ki.

De ne jöjjenek ám vissza ama különcz külsősé
gekkel, melyeket némely hazánkfia e ködös szigeten 
annyira megszeret, hogy aztán e nemzet más nemesebb 
tulajdonságait egészen fölöslegesnek találja elsajátítani.

Például itt ü  ̂néhány sportsman olyan tarka ru
hában, melyről Shakespeare Portiája újra elmondhatná: 
„kabátját Itáliában vette, bő nadrágját Francziaország- 
ban, sipkáját a németektől, modorát pedig mindenütt.“ 
Egyik elragadtatva beszél „ L a d y  of tlie Lake“-röl. Ez 
nem valami kékszemü miss, hanem egy jó nevelésű paripa, 
(hg. Eszterházy tulajdona), mely az idei pesti ezer ara
nyon kiviil közelebb a lembergi aranyakat is mind el
nyerte, még pedig három angol ló ellenében. Ennélfogva 
a sport-világban valódi bámulat tárgya. Jól talált fény
képe minden valamirevaló sportsmannél megvan, előkelő 
delnők és művésznők kis arezképei között; sőt ha valamely 
túlzó lovag valamiképen Caesarrá lehetne, ki tudja, nem 
ismétlődnék-e ama jelenet, midőn, C a l i g u l a  az ő 
„Incitatus“-át (szintén egy nemes vértt paripát) consullá 
nevezte ki.

Miután lovagjaink a diadalmas „Lady“-röl eleget 
beszéltek, szólnak — a magyar divatról. Kiderítik, hogy 
szűk nadrágot az A n j o u k k a l  bejött olaszok, a ma
gas csizmát pedig kóbor német ritterek honositák meg 
nálunk ; ennélfogva nagyon csalódik a jó magyar em
ber, ha azt hiszi, bőgj’ uj viseletével magyarosan öltözködik! 
Mindegy, akárhonnan vettük; tartsuk meg, sőt (a mi 
minden zsinórzásnál fontosabb), tnldjuk meg még egy szép 
hozzávalóval is.

Ha lehet, vegyünk viseletűnkhöz mindig ma gyar  
k e l m é t .

Ez gyárainkat virágzóbbakká teendi, a kézművesi 
erőtmegszaporitja, s anyági gyarapításunkra (mely a szel - 
lemvilággal oly szoros kapcsolatba»*» 111, jótékony hatás
sal leérni.

Nem oly tárgy ez, melyről nem volna érdemes gon
dolkozni. Egy kivihető kis gondolat nagyobb értékű, mint 
sok fellengzö ábránd, vagy, mint Macaulay monda : „egy 
hold föld Middlessexben többet ér, mint egy fejedelem
ség Utópiában.

A sportsmanektől menjünk másokhoz, kiket az 
irodalmi s művészi világ érdekel.

Egy közintézet forog kérdésben, mely kormányo- 
zót cserélt. „Az uszkár ugyanaz maradt, csak a nyakra- 
valómás,“ — idézi egyik azismeretes spanyol példabeszé
d e t; s ez oly nyers kifejezés, hogy meg sem kérdem, 
melyik közintézetröl van szó, hanem odább megyek s 
hallgatom : mit tartanak — „Saroltáról.“

Nagy maestrok múzsái gyakran — mint Janus — 
két arezot kapnak az égtől. Egyikén tragikai fenség ül, 
másikon a komikum élénk derűje. Mily gyönyör a világra 
nézve, hogy „Teli Vilmos“ és a „Szevillai borbély,“ to
vábbá a „Hugenották“ és „Dinorah“ egy szív és elme 
forrásából eredtek.
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A magyar közönség is mily érdekkel várhatta, 
hogy a „Hunyadi László“ és „Bánk bán“ zeneköltője, 
mennyi sikert fog aratni a komikai zene terén, e mindig 
mosolygó mezőn.

A vélemények különbözők. Némelyek szerint 
„Sarolta“ nem igen magas polczon áll, noha dallamai oly 
széditően magasok, hogy az énekesek és énekesnők 
hangjai egész kötéltánczot járnak bennök. Mások úgy 
¡télnek, hogy többszöri hallás után sokkal kedvesebb 
leend. Meglehet. HiszenFigarot is első Ízben kifiityölték, • 
most pedig világszerte tapsolják.

A budai színház eredeti újdonsága a „Fogház és 
szerelem“ (gróf Batthyányi Júlia vigjátéka) sem részesül 
valami nagyon kedvező ítéletben. A bírálók bonczkéssel, 
a színházlátogatók apró remarkok töviseivel szedik szét; 
úgy lehet, megérdemli; de nem igazságos dolog, ha egy 
nem igen érett gyümölcsért a fát, még kevésbbé igazságos, 
ha egy fáért az egész erdőt elitélik. így tesznek mind
azok, kik egy Írónő gyönge müvéből azt a következtetést 
vonják : hogy az Írónőknek le kellene tenniök a tollat. 
X . . .  barátom pláne azt állitja : az uj idő betegségei 
közé tartozik az is, hogy most már az e l ő k e l ő  n ő k  
is írnak. Mintha ez nem történt volna a régibb időkben 
is. Mintha Comuén Anna nem irt volna XV könyvet atyja

Alexius Commeuus keleti császár viselt dolgairól.Mintha 
II. Katalin czárnő nem irt volna több színdarabot, s nem 
fordított volna számos szépművet jó orosz nyelvre. Oly 
Írónői neveket emlitélc, melyek nagyon elől állanak az 
aristocratia aranykönyvében, s igy X., .. barátomat is 
meg fogjuk győzni, hogy az irás ösztöne_ minden, idők és 
minden körök szép betegségei közé tartózott.

Szólnom kell még egy könyvről, mely az Írói kö
rökben nagy figyelemben részesül.

Ez „Törökország fővárosa“ báró H o r v á t h  
Miklóstól.

E könyv mindenik lapján oly szivvel és elmével 
találkozunk, mely sokat érzett, sokat gondolkozott, min
den szép benyomásra fogékony, s e mellett gondolatait 
és érzéseit jól tudja kifejezni.

A ki elolvassa ez úti rajzot, bizonyosan v ágya támad 
meglátni a Bosporust, hol múltúnkra vonatkozó sok szomo
rú történet árnyát a természet fényes szépségei enyhitgetik.

Akaratosan időztem e szép művészeti tárgyaknál, 
miután a társas életről keveset szólhatok.

A „Rudas-fürdőben“ volt ugyan egy tánczestély, 
hol a kivilágítás, a tánczpad, a rendezés, sőt a közönség

is elég csinos volt, de olvasómnak igaza lesz, ha azt 
mondja: „nemo saltat sobrius“ — a mostani hőségben.

E tánczestélyeknek különben jövőjük lehetne, ha 
a vendégeket kivilágított sajkákon, zeneszó mellett fog
nák a Dunán átszállítani. A városerdőbe S t u w e r t  
várják nagy tűzijátékra. Tavaly is rebesgették, hogy eljő, 
de. nem jött. Meglehet, akkor igy gondolkozott: „van most 
a Duna mellett nálam nélkül is elég, a mi kápráztathatja 
a szemeket; egyik oldalon sok t ű z, másik oldalon — 
j á t é k.“ Ez azonban már elszikrázott, csak néha látszik 
belőle egy-egy csillag, — mely fennvan és ragyog, mivel 
álló csillagok közé tartozik.

E«*>orlepett fák alatt, ott láttam e napokban azon 
nagy hazafit, kinek nevét minden körben a magasztalás 
és nagyrabecsülés hangján említik. Deák Fcrenczről szó
lok, ki nehány napot a fővárosban mulatott, s e tavalyi 
kedvencz helyét is meglátogató. Gyalog volt s kiséret 
nélkül. De mindegy. Rá is el lehet mondani, mit F 1 é- 
c l i i e r  monda T ú r  e n n e  fölött: „il marche sans 
suite et sans equipage, mais cliacun, dans són esprit, le 
met sur un char de triomplie.“ *)

VADNAI KÁROLY.

*) Kíséret nélkül gyalog jár, de gondolatában őt 
mindenki diadalkocsira emeli.

V e g y e s  ro v a to  k.
Iskola és egyház.

—  A kegyesrendiek pesti nagy gymnaziumában 
az Írásbeli érettségi vizsgák napjaiul f. hó 10 és 12-ke 
vannak kitűzve. A szóbeli vizsgák a m. k. helytartó ta
nácsnak későbbi rendelkezésétől függnek.

— Neveléstani irataiból ismert Írónőnk K a r a c s  
Teréz, Kolozsvárott nőnöveldét nyit — tandíj egy évre 
28 frt, mely négy részletben fizetendő.

— A budai főreáltanoda jegyzőkönyvei ezentűl 
a nnilt. helytartótanács meghagyása következtében m a- 
g y a r  n y e l v e n  fognak szerkesztettek

Egyleti tudósítások.
— Az első magyar általános biztositó társaság élet

biztosítási főosztályának kimutatása 1862-nek első felé
ről: a) H a l á l e s e t r e  kötött biztosítások : 970 darab 
kötvény 2,302,900 ft. b) Él e t be n  fizetendő tőkék biz
tosítása: 588 darab kötvény 750,337 ft. c) É l e t j á 
r a d é k :  8550 ft. d) Id  e g e n  p én zb ecsb en : 54000 
forint.

Irodalom, és művészeti mozgalmak.
— Az intendaus Nyéki Mihály ur fürdőre távoz

ván, a szinház ügyeinek vezetését ideiglenesen Radnótfay 
Sámuel ur vállalta el.

— Offenbach legszebb operettéje „Dénis ur és
Dénisné asszony,“ közelebb színre kerül a nemz. szín
házban. ,

— Vettük a Színi Károly szerkesztése és Kövér 
Lajos vigjátékirónlc főmunkatárssága mellett megjelenő 
„Diogenes“ czimtt humoristikus lap mutatványszámát. 
Kiállítása csinos (ámbár alakja inkább kertészeti-füzet), 
sikerült apróságokat tartalmaz, s a másik két humorisz- 
tikus — nagyhatalmasság mellett tán megélhet a kevés
sel beérő „Diogenes“.

— Vitéz K a k a s  M á r t o n  csupa magyar éte
leket tartalmazó szakács-könyvet szándékszik szerkesz
teni, s eczélra felhívja a magyar menyecskéket s leányokat, 
küldenék be neki az általok ismert mindenféle rangú és 
rendű magyar étel készitésmódját. Reméljük, egy valódi 
honleány sem fog elmaradni!

Közlekedés.
— A /¡mony és Belgrád közötti gőzhajóközle

kedés megszűnt.
— Ezentúl talán olcsóbban utazhatunk a vasuta

kon, mert, mint hírlik, a keresk. minisztérium felszólította 
a vasúti társulatokat, hogy az utasokra és teherszállí
tásra szabott pótlékokat (30 %) szüntessék meg.

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.

— Az építendő Iosonczi vasútvonal indóháza szá
mára, a városhatóság a józsefvárosi Kálvária mellett levő 
telket jelölte ki.

— A császárfürdő eddigi bérlője Berger Lajos ur 
visszalépvén, az intézet kezelését maga a tulajdonos ir
galmas rend vette át.

— Pest egy lépéssel közelebb áll ahoz, hogy 
gyári-város legyen. Á Józsefvárosban egyszerre há
rom uj gyúr fog lclállitlatni. In spécié: Bőr-, borszesz- és 
gyufagyár.

— A Luczenbacher testvérek ismét két gőzöst 
építtettek, neveik „Szigethvár“ és Mohács.“

Egészségügy.
— Napóleon császár 50,000 fiunk jutalmat tűzött 

ki a sárgaláz elleni legjobb gyógyszerre. '

Személyi liirek.
— Gyulai Pálnak kolozsvári tisztelői bucsuvéte- 

lükkör „arany tollat“ nyújtottak emlékül.
— Herczeg É s z t é  r h á z y  Pál, Karlsbadban, 

esés következtében lábát törte — rögtön jött orvosi se
gély, azonban az agg herczeget minden nagyobb bajtól 
megmenté.

— H a r 11 e b e n pesti könyvárus a sz. István 
társulat által kiadott könyvek bizománya körül tanúsított 
érdemeinél fogva bibornok hg prímás ő eminentiájátúl 
ezüst kereszttel tisztelteték meg.

— I. o n k a y  A n t a l  az „Idők tanúja“ szer
kesztője Pius pápától szt. Gergely rendet kapott a péter- 
fillérek gyűjtése körüli buzgalmáért.

— Tol dy  B’erencz a magyarirodalom teréH szer
zett érdemeiért kir. tanácsossá neveztetett ki.

Házasságok.
— Már is országos hirü fiatal orvosunk dr. Poor 

Imre, házassági frigyre lépett a bájos és szellemdús 
Birly Paulin lrisasszonynyal.

Halálozások.
— F. hó 3-án hunyt el Kenésén Barátliy Huszár 

Istvánná, született Loysfalva Gyurcsányi Gabriela asz- 
szonyság.

Hazafias áldozatok.
— Néhai Kovács István győr-szabadhegyi lakos 

végrendeletileg az ottani templomnak 200, a szegények
nek pedig 350 a. é. forintot hagyományozott.

— A dunaföldvári leégett ref. temploma felépitlie- 
tésére a város 40,000, az uradalom pedig 60,000 téglát s
21,000 cserépzsindelyt ajándékozott.

— Gr. G y ő r i László az izraelita kórháznak 100 
irtot adományozott.

Megjelent uj könyvek #).
(Engel és Mandello kiadásában.)

„ T ö r ö k o r s z á g  f ő v á r o s a “ irta b. II o r- 
v á t li Miklós. E ragyogó tollal Írott műből már közlöt- 
tíink lapunkban mutatványt, a kik ezt elolvasták, bizo
nyára sietni fognak az egész művet is megszerezni, en
nél érdekesebb és élvezetesebb olvasmány rég nem jelent 
meg irodalmunkban.

„ S z e m é l e t i  A B C képekkel. Az olvasni 
tanításra hasznos kézi könyv, melyet eléggé nem tudunk 
ajánlani a tanítók és nevelők figyelmébe, szerzője ref. 
lelkész F a r k a s  Dezső.

— L o s o n c z y  L á s z l ó  k ö l t e m é n y e i .  
II. kiadás. Losonczy egyike régibb, jobb lantosainknak, 
kinek költeményeit már ajánlás nélkül is,' méltányolni 
tudja a magyar olvasó közönség.

Megjelent uj zeneművek.
— Rózsavölgyinél: „Ősi virágszál emlék csárdás“ 

Berthók Sándortól. Ara 54 uj kr.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbe fellessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az ujonan 
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét beküldeni szíveskedjenek. Szerk.

Nemzeti színház.
— A Feleki által fordított „Szegény marquis“ 

Dumanoir színműve volt a legutóbbi újdonság. Ha e 
különben csak is színpadi hatásra Írott darabnak van 
valami érdeme, úgy az tendentiájában rejlik — mely nem 
egyél), mint a munka dicsőítése. Mindez pedig már lti- 
mondhatlan sokszor van megírva (és pedig jobban, mint 
e színműben) színművekben (Tündér-ujjak“), novellák
ban (Sandeau Gy. minden harmadik beszélye) stb. stb. 
Az előadás különben mi kívánni valót sem hagyott.

— Ötödikén lépett fel először operánk vendége 
Beck ur a bécsiudv. színháztól, Rossini „Teli Vilmosát“ 
választó bemutatóul, játék és ének tekintetében egyaránt 
remek volt, az igazgatóság nem roszul választott. Mint 
halljuk, még „Ernani,“ „Rigoletto,“ „Don Pasquale“ és 
még más két olasz dalműben fog fellépni.

Mi a szinház annyiszor feszegetett ügyeit illeti, 
tehát mint már irtuk, csődöt hirdettek, hogy voltaképen 
mire ? csak most tudtuk meg, a művezetői vagyis illető
leg a most derék Szigligetink által betöltött rendezői 

' állomásra ! Ez tökéletesen értelmetlen valami. Élőször 
S z i g l i g e t i n é l  értelmesebb, tapintatosabb egyént 
ez állomásra nem kapni. Másodszor és akárhányadszor, 
Szigligetinek a nemz. színészet körül annyi érdeme van, 
hogy őt elmozdítani bizonyára nem lehet! tehát egy va
lami uj ismeretlen műkőm állomásra hirdetnek 1200 
forinttal csődöt? Nem tudják hová tenni azt a t ö m é r- 
d e le (?) pénzt vagy mi ? Velünk együtt hihetőleg a kö
zönség is osztja több laptársunk ez eljárás elleni felszó
lalását — természetesen azon hozzáadással, hogy leg
jobb lesz megmaradni a réginél!

Budai népszínház.
— Most az egyszer nem tehetünk uj darabról 

jelentést — es ennek, nem tudjuk, örvendjünk-e, mert mi 
jobb rósz darabot látni nem jó előadással, vagy nem épen 
rósz darabot rósz előadással ? Mindezekkel azonban nem 
vádoljuk egeszen a népszínház papjait, hisz ha nem 
pártoljak, ha mindig üres padokat mutat be a fellebbent 
függöny, hogy legyen kedvük játszani ? miért, és mi buz
dítsa őket ?

A szerkesztő postája.
— „ T e r é z . “ Talán tévedésből hozta ön e köl

teményt hozzánk ? Sil vous piait — jobbat kérünk.

PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL




