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Oly férfi arczképét van 
szerencsénk bemutatni, kit 
műveiről selméje munkássá
gáról kétségkívül minden 
magyar olvasó rég ismer, s 
kivel lapjaink hasábjain na
ponta találkozhatik.

A lángész legeredetibb 
mintája, legszeplőtlenebb sa
játságában, mely semmit sem 
kölcsönöz másoktól, semmit 
sem fogad el vak meghu- 
nyászkodással — sőt mind 
az, mit ön erején létre hoz 
és kifejt, eredeti, ős jellegé
nek kifolyása.

Oly férfiak egyikét is
mertetjük, kiket a sors jó 
kedvében teremt, s kinek a 
végzet hosszú éltet ada, mint 
ha azért, hogy ismereteinek 
egész súlyát a tudomány mér
legébe dobva, mentül kime
rítőbben nyilatkozzék a je
len és utókornak, mentül 
alaposabban mondhassa el 
ítéletét a szép és igaz felett, 
fölvillanyozva az elmét, de 
nem tagadva meg soha a 
szívtől, mi a szívé 1

„Nemo ante mortem bea- 
tus,“ e kopott mondatnak tán 
legtöbb vonatkozata van a 
biographiákra, miután az em
ber működése s összes cse
lekedeteinek elfogulatlan bí
rálata asirig s néhamég azon 
túl is, bizonyos ideig függő
ben marad — s csak a késő 
kor hozhat legrészrehajlat- 
lanabb s b i z t o s ítéletet — 
de ha ez átalános szabályban 
van kivétel, tán legjogosab
ban alkalmazható ott, hol az 
élet magyarázatául egy fél
század mint egy vezérszövét- 
nekül szolgál, s hol az évek 
hosszú sorát az elvek tántorithatlan Bzigora s változat
lan következetessége jelelik.

Brassai sok irányban s annyit dolgozott, hogy mű
veinek nem csak talapzatát hanem kúpjainak tetemes 
részét is megismerni alkalmunk lehete.

Mind az, ki a hatvan évet töltött veteránt ismeri, 
vagy ki csak egyszer pillantott szeme közé, e magas 
homlokra, e kifejezésteli arczra végre, mely élénk benső 
benyomásait tükrözi, rögtön meggyőződék, hogy oly fér
fival áll szemben, kinek szive még ifjú, tompulatlan ér-

lelkét; eldobván a tógát, ma
gányba vonula tehát; zene, 
régi s újabb irodalom és 
természettudományok voltak 
kedvencz tanulmányai. A tár- 
saságbani első föllépése az 
emberi kedély legsajátságo
sabb s legmeglepőbb jelensé
geit tünteti élőnkbe. Brassait 
hírből sokan ismerték, de 
kevesen szerették, a demo
krata és cynicus az akkori 
időben nem nagy előszerete
tet gerjeszthetes mégis az ész 
és szellemi felsőbbség bámu
latos atractiójánál fogva 
mindenki fölkereste, ki meg
ismerkedett vele, mindenki 
kerülni látszék s mindenki 
önkénytelenül csatlakozott 
hozzá. Ekkor két kézi köny
vet bocsáta közre; „átalános 
földleirat“ és a „fűvészet 
elemei“-t. E r d é ly  f l ó 
r á j a  l e g t ö b b e t  k ö 
s z ö n h e t  n e k i .  Az erdé
lyi társalkodóban mint bíráló 
lépett föl. „Bánkismeret“-e 
a halhatlan Széchenyi figyel
mét magára vonta. Világfi 
Antal álnév alatt számtalan 
czikket kbEölt az Athaeneum 
és társalkodóban. Különös 
becscsel bírnak: „Valami az 
éneklő drámáról, A füvész 
örömei, Polémia Lendvainé 
és Laborfalvi Róza ügyében“ 
stb. Végre tudományos ké
szültsége és szellemének 
egész eredetisége legjobban 
kitűnik a „Vasárnapi ujság“- 
ban, melynek alapitója volt, 
s melyet hosszú évsoron át 
ernyedetlen szorgalommal és 
tapintattal szerkesztett. A 
kétmagyarhazábafielső nép
lap később tisztán politikai 

lappá alakulván át, hasábjait élénk, népies humor és 
őszinte szabadelvüség jellemzi. lS37-ben tanárrá válasz
tatott a kolozsvári unitárius főiskolában. Ez időtájban 
„kék könyvtár“ czim alatt iskolai könyvgyűjteményt in
dított meg, melyben kitűnő helyet foglalnak „Számitó 
Socrates, Német nyelvtan, Rajzminták, Magyar rendsze
res olvasó könyv“ stb. 1848-ban a pesti országos kato
nai iskola egyik tanárává neveztetett ki.

Brassai a forradalom után Pestre jött s részin 
magán házaknál, részint intézetben órákat adott. 1851

B r c e s a t  8  a ra u.

zelmekre képes s kinek fejében erejükből semmit sem
vesztett, világos, lángeszű gondolatok fejlődnek.

Brassai Samu kolozsvári muzeum-őr, iró s acade- 
miánknak (fájdalom csak) levelező tagja, született a múlt 
század végén Thoroczkón Thordamegyében. Atyja uni
tárius lelkész volt skitűnő műveltségű férfiú. Fiát eleinte 
önmaga nevelte és tanította, később iskolába küldé, de 
az akkori tanrendszer, a kötelesség gyanánt kirótt s 
mégis oly felületes ismeretek nem elégítették ki önálló 
irányra törekedő s már is tágasabb kör után szomjazó
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ben „Ifjúság lapja“ czim alatt ifjúsági folyóiratot indított 
meg, mely azonban minden jelessége mellett sem tarthatta 
fenn magát. Számos tudományos értekezést és bírálatot 
irt, s a „Szépirodalmi lapokéban Cunus név alatt mint 
zenekritikus lépett föl nagy sikerrel. Később a „Kritikai 
lapok“-at indította meg, de egy tartalmas és üldözött 
füzetnél többet nem adhatott ki. Ekkor nyomatott egy 
mathematikai munkát is. Majd minden nevezetesb vál
lalatban lehetett tőle olvasni értekezést vagy polémiát s 
kivált a polémiában kifogyhatlan volt. Most Szontágh 
Egyezményes philosophiáját támadta meg, majdGyőryvel 
tűzött össze, itt Gyulai ellen vívott az Írónők mellett, 
amott Garciát védte a divatlapok ellenében. Egy da
rabig főrészt vett a „Politikai újdonságok“ szerkeszté
sében. Az Akadémia „Logikaiját fogadta el a kiadásra: 
melyet később jutalomra is érdemesitett. Az Akadémia 
majd mindenik osztályában olvasott értekezést. Ez idő
ben kezdette tanulni az orosz, szanszkrit, török és zsidó 
nyelveket. 1859. az erdélyi muzeum igazgatójává válasz
tatott. Azóta ismét Kolozsvárt lakik. Itt irta ama neveze
tes nyelvészeti értekezése első részét „A magyar mon
datáról, mely külföldön is figyelmet gerjesztett. Schold 
Vilmos berlini hires nyelvész egész czikket szentelt 
Brassai e dolgozatának a lipcsei „Magazin“ -bán. Az er
délyi muzeum tudományos ülésein majd minden hónap
ban olvas értekezést. E mellett számos polemikus czikke 
jelen meg részint külön füzetben, részint a lapokban, me
lyeknek legbuzgóbb dolgozótársa. Liszt ellen a „Czigány 
zenéről“ irt, Peti József ellen a philosophia ügyében az 
Akadémia ellen, „az Akadémia igazsága“ czime alatt 
egy csoport visszaélésről, melyek vele történtek. Jelen
leg franczia nyelvtant irt s magyar mondata második ré
szén dolgozik, s a csillagászatról nyomat egy terjedelmes 
munkát.

S most, miután helyszűke miatt műveinek, mond
hatni, czimlajstromát sem adhattuk, vessünk néhány pil
lantást e férfi múltjára és jelenjére.

Brossainak a szerencse nem mosolygott s érde
meihez méltó elismerést soha sem nyert, sőt teljes mérv
ben tapasztalhatá mind azt, mi kiváló férfiak közös osz
tályrésze, t. i. az irigységet, méltatlan mellőzést és alap
talan megtámadást.

Ócsárlói, kik szellemének körrajzát sem fogták föl 
s kik mindent a korlátoltság és mindennapiasság rőfével 
mérnek, nem támadhatván meg másként e szellemi athle- 
tát, sokoldalúságát vetik szemére.

Barátaim egyike egyszerű logikájával leghelye
sebben czáfolá meg e nézletet:

„Valóban meg nem foghatom, szólt, hogyan üt
közhetnek meg az emberek Brassai sokoldalúságán — 
részemről még csak meglepőnek sem találom, ha oly férfi, 
kit az Isten jó adag észszel áldott meg s ki negyven évig 
ernyedetlen szorgalommal foglalkozott a tudományokkal, 
végre mindenben kitűnik, mit magának czélul tűzött.“

Barátomnak igaza van s valóban legjobban paro
dizálja felületes birálóit, kik megeléglék e léha üres vá
dat görditni ellene a helyett, hogy egyes műveit vetnék 
szigorú bonczkés alá.

A második vád, melyet Brassai ellenei lépten nyo
mon pengetnek : kötelőzködő hajlamait illeti.

Igaz, hogy az irodalom minden mozzanatát figye
lemmel kiséri, igaz, hogy nincsen körülmény, mely őt az 
igazság leplezetlen kimondásától visszariasztaná s gyak
ran láttuk már logikájának ellenállhattad élével megtá
madni az úgynevezett tekintélyeket s lesújtania felfuval- 
kodott tudatlanságot minden irgalom és szánalom nélkül. 
De ha ezt tévé, a tudomány érdekében tette mindannyi
szor s valóban csak akkor róhatnók hibájául, ha hiúság 
vagy kitüntetési viszketés vezetné reá.

Már pedig, hogy Brassai nem hiú, sőt megveti az 
álhir és tekintély mesterségesen szerzett nimbusát, bebi- 
zonyitá minden alkalommal.

Nincs körülmény, hol a szépet, a hasznost önző ér
dekeknél vagy kaczér fitogtatásnál többre ne becsülte 
volna.

Ott látjuk a szegény tanárt pályája kezdetén, a 
visszavonultság szerény lakában jelesb tanítványainak 
ingyen leczkéket adni, ott a hírre vergődött philologot, a 
mathematicust, a bölcsészt, ki kalendáriumokat szerkeszt, 
névtelen emberekkel polemizál, hogy ferde nézeteiket 
rendre utasítsa és beteges képzelődésöknek irányt adjon.

Mindezt hiú és állására féltékeny ember nem te
heti, ez csupán azok sajátja, kik benső meggyőződésre 
külsőségeknél több súlyt fektetnek.

A harmadik vád, mely ellenei kiskorúságát legin
kább jellemzi, az, hogy Brassai nem ismeri el a tekinté
lyeket !

Tán senkit sem tudok, ki a valódi érdem s illető
leg tekintély előtt örömestebb meghajolna, mint ő, csak 
hogy aztán senki által sem ámittatja ám magát s vala
mint a virág szirmait pontos szakavatottsággal szálakra 
bontja, az úgynevezett irodalmi tekintélyek analysisében 
szinte jártas.

S valóban ha valaki az év minden napján egy kö
zepes munkát bocsátna közre, nem hiszem, hogy Brassai 
többre becsülné, mint azt, ki egyetlen jó könyvet irt az 
irodalom bármelyik ágában.

Részrehaj latlanságáról leginkább azok tehetné
nek tanúbizonyságot, kik őt közelebbről ismerik.

Gyakran haliám már elismeréssel és lelkesedés
sel emlegetni ellenfelei egy vagy más érdemeit.

Soha sem felejtem el megjegyzését Aranyról, me
lyet épen az alkalommal tett, midőn egy philologiai kér
dés felett polemisálnának.

„Aranynak nincs igaza ezúttal, jegyzé meg, de 
valahányszor Toldijára gondolok, megbocsátom neki még 
ezt is.“

Főjellemvonása azonba n améltatlanság iránti érzé
kenysége, még akkor is, ha nem saját személyét illeti.

Az igazságtalanul megtámadottat védeni, ez volt 
éltének lovagias törekvése.

Ki ne emlékeznék arra a szép momentumra, 
midőn a méltatlanul megtámadott Edgard Poe védeű- 
mére kelt ? ki ne emlékeznék ama szavakra, melyek 
egyszerüségökben is oly meghatók.

Ez Brossainak, ha nem is legtudományosabb, fle 
bizonynyal legköltőibb polémiája,melylelkületének egész 
bensőségét elárulja.

Mit adhatott neki cserébe az elhunyt amerikai 
költő ? — Még egy baráti kézszoritást sem.

De tón hült tetemei rázkódtak meg — tán a sír
ján tenyésző virágok susogtak nyájas elismerést. . .

Hasonló nemes indokok s még magasztosabb 
czél ösztönző Liszt elleni polémiájára.

Itt sem Brassai vala megtámadva, de a nemzeti 
képességek és sajátságok egyikének roszakaratu elfer
dítése és negatiója jobban sérté meg őt minden szemé
lyes bántalomnál.

S valóban különös, hogy a magyar, mely zokon 
venné, ha nemzeti viselete s attiláinalc sallangjai ellen 
szót emelnének, vagy ha valaki elég merész volna állí
tani, hogy e fényes öltözet nem ősi sajátja, hanem mások
tól kölcsönzött —■ felfoghatlan mondom, hogy e túlérzé- 
keny nemzet s az összes irodalom csak nem hallgatásba 
merült akkor, midőn, az iró szavaival élve, nemzetünk
nek egy lényeges műveltségi jellemvonása forgott kér
désben; oly jellemvonás, melylyelLiszt hazánkfia még az 
általa állativá aljásított czigányt is rehabilitaltatni, em
beri méltóságát vissz adni gondolta.

Fájdalom, a két magyar hazában senki sem talál
kozott, ki az annyira üldözött és mellőzött tudóst szakér- 
tőleg pótolni tudta és akarta volna.

Már pedig akárhogy s mint, a megtámadó a zene 
körében világhírű ember volt s igy az irodalomnak még 
a kicsinylő s urias lenézés mentsége sem maradt.

Minden más országban a tudományos akadémiák 
tűztek volna jutalmat ily tekintélyes vád megsemmisíté
sére, az olasz patriczius hason esetben pirult volna ki
lépni márvány erkélyére, mig e lealacsonyitó gyanút a 
nemzeti történelemben jártasok meg nem czáfolják. Bras
sai tolszólitatlan és magára hagyatva lépett föl e fontos 
ügy érdekében, lesújtó ellenfelét s megfelelt a nemzet 
nevében.

S tudják önök uraim, minő elismerésben részesült, 
mielőtt még röpirata megjelent volna ? Elmondom né
hány szóval.

Az akkori hírlapok egyikében e sorokat olvashat
tuk : „Liszt czigánykönyve ellen, mely ellen egy éve 
annyit hadakoztunk, Brassai könyvet irt, mely megjele
nőben van. Kissé soká érkezik ugyan, de ha jó, még nem 
késő.“

Tehát egy hírlapi újdondász hegyke megjegyzése 
vala az egyetleu bátorítás e fontos perben.

Dificile est . . .  .
Brassai pályáját a közelebbi tiz év alatt különö

sen három vonás jellemzi: kifáradhatlan küzdelem a va
lódi magyar szókütés, a tiszta magyar Stylus mellett, ül
dözése a nálunk is mind inkább lábrakapó materialisti- 
kus iránynak s végre kifogyhatlan polémia a tudomány 
bármely terén a tévedések, vagy visszaélések ellen.

Ennyi érdéin, tudományos képzettség és ernye
detlen munkásság higgadt bírálata után, minden gondol
kozó ember megdöbbenve váija az oly soká késő elis
merést.

A magyar akadémia palotája, melyet a nemzet a 
tudomány részrehajlatlan asylumánák szentelt, talap
zatából maholnap fölemelkedik, homlokzatát arabeszkek 
fogják diszitni — de hiányzik belső szervezetéből az, ki 
legkitűnőbb oszlopa lehetne.

Mert hogy Brassai csak a levelező tagok közt 
foglal helyet, nem neki szégyen, hanem azAkademiának.

Forradalmi párt Oroszor
szágban.

X  A pétervári gyújtogatások és összeesküvések, 
valamint a varsói merényletek igen sötét lapjait képezik 
Oroszhon legújabb történetének és az emberbarát annál 
mélyebb megilletődéssel szemléli ezen szomoritó jelen
ségeket, mennél homályosbak azoknak indító okai. A 
„camarilla“-e az, ki e gyászos eseményeket előidézi, 
hogy kimutassa, miszerint csak oly vaskormány alatt, a 
milyen péld. Miklós czáré vala, tarható fen Oroszország
ban a rend és közbátorság ? vagy a szabadságot a ra
kó nczátlansággal azonosnak vélő túlzó párt keze műkö
dik-e itten ? Ki az, ki a tömegeket felizgatja és egyes 
orgyilkosok kezét fölfegyverzi és milyen azon czél, mely
nek e vér- és tűzáldozatok szenteltetnek ?

Fájdalom, nincs kilátásunk e kérdésekre kimeri- 
tőleg felelhetni, de oly mély homálylyal szemben, a mi
lyen Oroszország belállapotjait takarja, a leghalványabb 
világsugár is becscsel bir és ha már nem teljes világos
ságot, de legalább ily halvány sugarat vetendnek e sorok 
Oroszország történetének fentemlitett sötét lapjaira.

A hírlapokban nehány hóval ezelőtt szó vala bi
zonyos röpiratokról, melyek Oroszországban titkon nyo
mattak ki, titkon teijesztettek a lakosok közé és melyek 
közt nevezetesen a „Yélikorusz“ (Nagyorosz) czimü kü
lönös figyelmet gerjesztett.E lapnak múlt évi september- 
ben és octoberben megjelent három száma fekszik előt
tünk és ez oly párttal ismertet meg bennünket, melynek 
léteiéről eddig alig vala sejtelmünk.

Érdekesnek tartjuk e röplapok tartalmát röviden 
megismertetni olvasóinkkal, mert az egész csatatervet 
képez, melynek kivitele ugylátszik épen most teljes kivi
telben van.

Az ismeretlen pártvezérek Oroszország belálla- 
potjának átalakítására két utat jelölnek m eg: vagy a 
f e l s ő b b  o s z t á l y o k  k ö z r e m ű k ö d é s é t ,  vagy 
pedig a t ö m e g e k  f e l i z g a t á s á t .  Először amaz
zal akarván kísérletet tenni, két kérdést vetnek fel a

„Vélikorusz“ első számában: 1. milyen legyen jövőben 
Oroszország kormányformája és 2. képes-e a mostani 
dynastia önkénytesen és őszintén lemondani a korlátlan 
uralomról ?

A  „titkos társulat kormányzó-választmánya“ a 
röplap második számában összefoglalja az említett kér
dések elsejére adott válaszokat ekként: hogy a miveit 
osztályok tökéletesen egyetértők abban, miszerint a job
bágyok fölmentését teljesen keresztül kell vinni, hogy 
Lengyelországot szabadon kell bocsátani és Oroszország 
számára alkotmányt adni. Ezen három kiváltaimat most 
tüzetesen tárgyalja a „titkos“ társulat kormányzó-vá
lasztmánya.“ A jobbágyokat 1863. tavaszáig akként 
akarja fölmentetni, hogy ezek semmiféle váltságdijt ne 
fizessenek ; a volt földesurak az állam által kávtalani- 
tandók.

Lengyelországra nézve csak az a kérdés : „addig 
akarunk-e várni, mig a lengyelek bennünket (oroszokat) 
csúful kikergetnek és aztán ellenségeink maradnak, vagy 
önkénytesen akarunk-e kivonulni és jó barátjai maradni 
a lengyeleknek.“ A választmány ez utóbbit ajánlja, sőt 
még Déli-Oroszország lakóinak is szabad tetszésére 
akarja bizni, vájjon hajlandók-e még tovább is Oroszor
szággal egyesülve maradni vagy sem !

Az alkotmányra nézve minden octroyirozás vissza- 
utósittatik és az kívántatik : állíttassák helyre mindenek 
előtt a sajtó teljes szabadsága, engedtessék meg, hogy 
minden tartomány legnépszerűbb emberei választási bi
zottmányt képezzenek, melynek a helyhatóságok aláren
deltetnek és igy választassák aztán — ideiglenesen ki
bocsátandó törvény szerint egy alkotmányozó birodalmi 
gyűlés, mely az alkotmányt ki fogja dolgozni.

A Vélikorusz harmadik és utolsó száma a dyna
s t i a  kérdésével foglalkozik ; azzal : valljon képes-e 
ezen dynastia az absolutismusról őszintén lemon
dani vagy sem. Erre nézve nagyon ellenkező vélemények 
jutottak a titkos társulathoz ; sokan a dynastia mellett, 
sokan ellene nyilatkoztak ; a „kormányzó-választmány“ 
ez u t ó b b i a k h o z  c s a t l a k o z i k  és azt hiszi, 
hogy alkotmányos kormány és a mostani dynastia egy
mással megférhetlen két dolog. Mindazáltal próbára 
akarja bocsátani a dolgot és azt indítványozza: töreked
jenek a felsőbb osztályok mennél terjedelmesebb körben 
terjeszteni a fentemlitett eszméket.Ez eszméket a „kor
mányzó-választmány“ külön feliratban foglalta össze, 
mely — ha elegendő aláírással el lesz látva — a csá
szárnak átnyújtandó. Egyszersmind részletes utasítások 
adatnak arra nézve, miként szervezendő e propaganda, 
hogy a rendőrség hozzá ne férhessen. E felirat tervezeté
nek közlésével a „Vélikorusz“ megjelenése egyelőre fölfüg
gesztetett, hogy csak akkor induljon meg újra, midőn a 
kormányzó-választmány a felirat átnyujtására alkalmas 
perczet megérkezettnek vélendi.

A felirat tartalma a mondottakból kitalálható.
A röplap utolsó száma a következő nevezetes 

szavakkal végződik : „Ila arról találnánk meggyőződni, 
liogy a ínívelt osztályok nem hajlandók a cselekvésre, 
akkor nem maradna egyéb választásunk, mint a népre 
hatni; ehlioz fordulván, aztán természetesen má s ban
gó  n kellene szólnunk és m á s  d o l g o k r ó l ,  mint a 
milyenekről itt szó vala. Nincs többé idő a késedelemre ! 
Ha a mívelt osztályok békés ellenzéki hadjáratot nem 
kezdenek, ha nem kényszerítik a kormányt,mégl863 ta
vasza előtt enyésztetni el a ma még létező forradalmi 
elemeket: akkor az 1863-ki nyáron a n é p e k  t ö m e 
g e s  f ö l k e l é s é t  f o g j á k  l á t n i ;  — a hazafiak 
nem fogják gátolhatni e fölkelést, melynek, ha kitört, 
élére fognak állni, hogy az orosz nemzet javára váló 
irányt adjanak neki!“

Ha a czikkilnk elején említett jelenségeket szem- 
tigyre veszsztik, majduem azt kell hinnünk hogy Oroszor
szág mívelt osztályai n e m  feleltek meg a titkos társu
lat várakozásainak és hogy ez máris hozzáfogott „a népre 
hatni“ és más dolgokról— egyebek közt „coinmunismus- 
rol‘ — is szólni neki, mint a milyenekről a feliratbanerzn Valii

ges tartalmával megismertettük, még két kérdesökre kell 
telelnünk : először k i k  azon emberek, kik e forra
dalmi part elen állnak; másodszor mi utolsó czél jukV 

kérdésre nézve Dolgorauboff lig., „des, 
íelorroes en Russie“ ezimű munkájában legalább átalá- 
u?,s U,/[imutiltást találunk. A lierczeg a Yélkorusz pártjá
u l  mondja: Nagyszámú párt ez, melynek
elen oly férfiak allnak, kik politikai dolgokban tévedhet
nek ugyan, kiknek azonban értelmisége és kvalitása 
minden kétségén felül áll; e párt számosabb, mint az 
H vln «triuany h^ 11|  es eré]yes emberekből áll, kik azt kívánják, hogy minden tartomány szabadon nvilatkoz- 
hassek saját jövőjére nézve és ha tetszik,el is szakadhas-

sz °k a r a Í? |á ^  ^ / t d a k m ^ S i t ó t ó t  t S

« “ S S S s f 1‘.’’ í*  ’<«<£ 'réátí " S írsasagi formák alatt újból egyesüljenek.“
Nem tartozik reánk ezen utolsó gondolat életre- 

körülmö> la!°lgafni ’ azonban gyanússá teszi azt azon 
h°gy -  miként látszik -  Oroszország mi

l i t ó n S  o™níT  -'iaj'a?dÓk e ^ P r° F ammját gyámo- íitam és hogy mans a „tömegekre“ kell támaszkodni és 
oly eszközökhöz folyamodni, melyeknek kárhozatossáuit 
semminemű politikai tekintet nem enyhitheti! g 

A czár számára világosan meg van ¡elölve a? nt 
es úgy látszik, ő ezt követni kész. A f e W t ó  radica 
lisinus ellen nincs hathatósabb óvszer, mint őszinte és

benl »*8 ”  í " T ”. “  a"  , a!



235

a i s ü i s a .
A fényes s eldöntő győzelem után, melyet a po

gányság uralmának visszaállítását követelő s Endre ki
rályt egyelőre ebbe megegyezni kényszeritett tömegek 
fölött vivott ki, a bátyja segedelmére Lengyelországból 
haza sietett Béla herczeg, Székesfehérvárott nagy nem
zeti örömünnepet rendezett a hálás fejedelem. Az ünne
pély főrészét s fődiszét az akkori szokás szerint az ily 
alkalommal sohasem hiányzó torna képezte, mely alatt 
nem csak hazánk legkitűnőbb leventéiszálltakki a küzdő 
síkra, hanem Német-, Morva- s Csehországból érkezett 
lovagok is versenyeztek a jutalom dijakért, melyeket a ki
rályné Rikéza, s Magyarhon legszebb s legelőkelőbb 
hölgyei tűztek ki.

A tornára gyűlt hölgykoszoruban első tűnt föl a 
szép Etelka.

Vasa Etelkát értem, Vasa János leányát s igy 
unokáját azon Vasának, ki István korában Kupával 
egyesülve lázadt fel a szentkereszt ellen s a palotai vér
mezőn vagdaltatott össze.

János is azonnal, amint Péter bebörtönöztetése 
után kitört a lázadás, ahhoz csatlakozott, de amint dia
dalt vivott ki Béla, meghódolt a szent kereszt uralmá
nak s ismét Jézus hite hívének színlelte magát*

Mondom, színlelte, mert azon főurak közé tarto
zott, kik el voltak tökélve, hogy mihelyt kedvező alkalom 
nyílik, ismét feltüzik a lázadás zászlóit az ősi hit érde
kében s romboló liarczot kezdenek a keresztény oltárok 
ellen, azonban mindezekről szép Etelka mitsem tudott.

Szelíd szive egész hevével csüggött Jézus szent 
vallásán s e tűz mellett egymás, szinte mennyei eredetű 
láng is égett már, az első szerelem lángja, s az ifiu, ki 
felserdült szive bálványává lön, Magyarország legszebb, 
legdelibb leventéje László herczeg Béla másodszülott

1U'°  f Rikéza mellett ült ő, mert a herczegnő teljesen 
helyeslé fia választását, s valódi anyai szeretettel csüg
gött a, mint hitte, rövid idő múlva menyévé leendő szép 
szüzön — kinek bájait híven, mintha tükör lenne, visz- 
tükrözte a nagy bárd, mely épen előtte csillogott egy 
biborszinü bársonynyal bevont asztalkán,s melyen szaka
datlanul csüggött szép szemei tekintete, mert mint ked
vese birtokát tekinté már azt.

K é t l t e l k a .

A szép bárd a barczi főjutalom volt s Etelka, ki 
tudta, hogy nincs, ki hősiségre s viadori ügyességre nézve 
felülmúlhatná szive imádottját, Lászlója diadala biztos 
reményében örvendett a pereznek, midőn a jelenlevők 
örömrivalgásai közt a királyné elébe térdepelend Béla 
fia, hogy átvegye győzelme jutalmát.

S győzelme nem volt könnyű, mert miután már 
ki volt fáradva a diadalmas küzdések által, melyeket 
több levente ellen vivott, még Gut-Keled Vidát, a lion 
legerősb s legügyesebb viadorjai egyikét kellett a porba 
teríteni, hogy mint a nap főhősét üdvözölhessék a jelen 
voltak örömrivalgásai.

II.
A pogányság megtört, de még meg nem ölt hyd- 

rája ismét felütötte fejét s az elsők közt, kik Hadúr érde
kében fellázadtak, volt Vatta is. Abauj vidékén tűzte ö 
tel a lázadás zászlóját, s onnan készült csatára a hadse
reggel, melyet gyorsan összegyűjtött a király.

Leányát előbb magához hívta s most egy meghitt 
embere által tudatta Lászlóval, hogy ha nem hagyja el 
Jézus szent hitét s nem tér át az ősi hitre, soha sem le- 
hetjreménye elnyerhetni Etelka kezét,mert hameggyőzet- 
nek is Hadúr hívei, s ő elvérzik (mert a halált fogja 
keresni a végső csatában), élte utolsó perezében átkot 
mondáiul gyermekére, ha valaha nejévé lenne.

Megfoghatlau, mikép tehetett ily ajánlatot László 
herczegnek Vasa, miután tudta, hogy az lelke egész hevé
vel, szive egész rajongásával csíig a megváltó szent 
hitén.

A mi Etelkát illeti, ö megvolt győződve, hogy bár
mennyire szereti is László, nem teljesitendi, amit atyja 
kivánt, s nem is óhajtá ezt, mert ő büszke volt arra, hogy 
szive bálványa az ország köztisztelete s becsülése tár
gya volt.

Különben azt hitték, hogy az ifjú is abban 
hízik, hogy győzni fog a király s akkor majd visszavonja, 
a mit mondott.

Hiszen monda Vatta az ifjúra nézve: a ki
rály nem fog győzni; s ha győzne is, én nem leendek 
fogolylyá mert a végső csatában felkeresem a halált s 
utolsó szavam átok leend Etelkára azon esetre, ha halá
lom után bármikor Lászlónak nyújtaná kezét.

S Vatta meg is tartotta, a mit mondott, az eldöntő

csatában, épen akkor, midőn a királynak rohanva már- 
már földre terité azt, támadtatván meg László által, rö
vid küzdés után halálos sebbel fején rogyott le lováról.

Lászlóra nézve rettenetes volt, hogy épen neki 
kellettmegölnie szive bálványa atyját, de amint látta, hogy 
ez nemzőjével (mert ekkor már Béla volt a király) küzd 
s már le is győzi, maradhatott-e számára fel egyéb, mint 
atyja védelmére rohanni ? Azonnal, sőt a viadal alatt is 
többször felszólította Vatát, adja meg magát, kegyelmet 
Ígért neki apja nevében még akkor is, midőn már teteme
sen megsebzé, de hiába, a pogány főnök csak szitkokkal 
s csapásokkal felelt és midőn, mint mondtam már, halá
losan megsebesitve lerogyott lováról —

Mig sebéből az utolsó csep kifolyt,
Véglehelete apaátkot mond valu ,
Ha leánya Lászlóé lesz valaha.

III.

Etelka Abaujmegyében mariéit, midőn harezba 
szállt ji királylyal atyja, ki eltávozásakor százak, meg 
százakjelenlétében ünnepélyesen megátkozta azon esetre, 
ha netaláni halála után, szerelme által arra csál)¡itatnék! 
hogy Béla fia nejévé legyen.

S László, bár tudta is ezt, mégis el volt tökélve 
kísérletet tenni, ha váljon nem sikerülhet-e reá bírnia 
Etelkát, hogy átlátva, miként az ég nem hallgathatta meg 
a csak azért, mert a szent hit leghuzgóbb liivei egyikét 
szerette, kimondott apaátkot, — ennek daczára is kö
vesse szive sugalatát, s ne szakitsta szét saját keble bol
dogságával egyszersmind az ő szive üdvét is.

— Reményivé, hogy a szerelem mindenható ha
talma győzedelmeskedni fog az atyai átok rémképe fölött 
is, sietett Abaujba a herczeg — de nem találta ott fel 
szive bálványát,eltűnt az, el- s senki sem tudta megmon
dani, hová.

E reményuyel indult meg keble bálványa keresé
sére a herczeg,de hiába,mert habár részint maga bejárta, 
részint Eörs Iván, Csák Gyula s többi baráti, s meghitt 
emberei által bejáratta az egész országot s felkutatta a 
hazánkban, a szomszéd, sőt messzibb tartományokban 
levő apáczazárdákat is, sehol, de sehol sem lelhette fel az 
eltűnt hölgyet.
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Évek múltak, Salamou anyja harczot kezdett 
Béla ellen s az; ha váljon diadalt vivand-e ki Neszte ki
rályné s azután ő s gonosz tanácsnoka Vida gróf fognalc-e 
zsarnokoskodni hazánk fölött, attól függőt, a császárral, 
ki Salamon anyját segité, szövetkezik-e Bertold a karin- 
tbiai herczeg, vagy Bélával lépve frigyre, meggátolja, 
hogy segedelmét adhassa Nesztének a császár. '

Bertolduak szép s ifjú leánya volt s Béla egyik 
hive azt véleményezte,hogy ha László herczeg nőül kérné 
Etelkát a herczeg leányát, több mint valószinü, miként 
Bertold, ki fölötte megtisztelve érezné magát azáltal 
ha a már akkor az Európa legjelesebb fejedelmi leven
téi közt ünnepelt herczeg vágyna vejévó lenni, örömmel 
mondana igent; s ha ez megtörténnék, most s minden
korra féken lenne tartva a császár, mert félnie kellene, 
hogy ha segélyt nyújtana Nesztőnek, megtámadná öt 
szomszédja, a vérség lánczai által Bélához kapcsolt ka- 
rinthiai fejedelem.

A király teljesen helyeselte hive nézetét s habár 
tiszteletben tartva is a hivséget, melylyel László Etelka 
emléke iránt viseltetett, mindeddig csak sürgette, de 
nem zaklatta, hogy nőt vezessen az oltárhoz, most, midőn 
saját s egyszersmind (£. i. Vid félhető zsarnoksága miatt) 
a hon magasztos ügye is kívánta, hogy a karinthiai feje
delem leányát megkérje s nőül vegye László, — kije
lentette előtte, miként mint atya s király, családja s ha
zája nevében s igy két egyaránt szent érdek miatt felszó
lítja, sőt kéri, hogy teljesítse kívánságát — s akár maga 
menjen el,követségürügye alatt leánynézőbe Karinthiába, 
akár beleegyezzék abba, hogy az, kit — ha maga nem 
megy el — oda követül küldend, megkérje számára a 
szépsége s erényei miatt mindenki által magasztalt Etelka 
herczegnőt.

László a magas érdekeket, melyekre atyja hivat
kozott, tekintetbe véve, eltölcélette magát, hogy családja 
s hazája javának áldozatul hozza örök hűségfogadását, 
annyiban, hogyha bár szive mélyében azontúl is híven 
megőrzendi eltűnt kedvese emlékét, s nem ád más név
nek helyet keble oltárán, mégis nőül kéri a karinthiai 
herczeg leányát s noha nem nyújthatja is annak a szere
lem rózsáját, mégis iparkodni fog, hogy gyöngéd barát
sága s tisztelete által boldogítsa.

Csak néhány hű barátja által kisértetve indult 
meg Karinthia felé, előre haladt s kevés vártatva egy 
meglepő látvány tanújává lön, — egy sir mellet ifjú hölgy 
térdelt, s épen virágfüzérrel diszité a keresztet.

Épen eltűnt kedveséről gondolkodván, annál na
gyobb hatással volt szivére e szép látvány, megáll s el- 
érzékenyülve nézett nehány perczig a hölgyre, ki mind
eddig nem vette észre.

S amint végre felkelt, felé fordult s szemeit le
sütve elpirult a hölgy, a fold legszebb díszeit látta maga 
előtt.

Ki nyugszik c sirban, melynek keresztjét virá
gokkal diszitéd fel ? kérdé a hölgytől, s ez rebegve igy 
válaszolt: Néhány év előtt, egy zarándoknő rogyott össze 
a szomszéd faluban, mire ezt megtudva, oda siettem, 
hogy ápoljam, már haldoklóit, csak néhány hálaszót re- 
begett s azután meghalt karjaim közt. Végső szavával 
arra kért, hogy a kis arany keresztet, melyet nyakán vi
selt s a hajfürtcsomót, mely keblében volt, eltemettessem 
vele — nekem pedig e gyűrűt hagyta emlékül, mely sa
ját hajából készült.

László, kit egy bús édes sejtelem lepett meg, 
azonnal, a mint a szép hölgy a zarándoknő szót kimondó, 
most, midőn megnézte a gyűrűt, mely a hölgy úján volt:

— Etelkám ! elfelejthetetlen Etelkám ! kiálta fel 
s zokogva karolta körül a sir keresztjét.

A szép hölgy — Etelka herczegnő elérzéke- 
nyülve s könyezve nézte, mint sír a deli levente; 
szive, mely már felfogta hivatását, fel tudta azt is fogni, 
mi a szerelem, azt mondá, hogy kétségkívül ezen iiju 
hajfürtjei közül voltak kimetszve azon fürtök is, melye
ket holtáig keblén viselt az általa feldiszitett kereszt 
mellett levő sirban nyugvó hölgy.

A  herczeg őszintén bevallotta később, hogy szive 
első szerelme bálványa volt az, kinek sírjánál állnak s 
amint megtudta, hogy a hölgy, ki a keresztet virágokkal 
diszité, az, kit nejéül szemeltek ki szülői, azonnal érezni 
kezdé ama gyöngéd rokonszenv első jelentkezését, mely 
lassanként a szerelemmel ugyanazon érzéssé fejlőd
vén ki, később, midőn oltárhoz vezette karinthiai Etel
kát, valóban azzá fejlődött ki s begyógyítván végkép 
keble sebét, demégsem űzvén el szivéből az elhunyt ked
vese emlékét, a szerelmére teljesen méltó hitves lángoló 
viszonérzeménye által a családi boldogság üdvében ré
szesítő.

REMELLAY GUSZTÁV.

Tiz nap története.
Július 25-én.

A kép, melyről szólanom k e ll, sötét keretet
kíván.

Az elmúlt tiz nap egyikén — verőfényes szép na
pon — tömérdek nép lepte el a belváros utczáit. Min
denki sietett, még pedig oly izgalmas arczczal, mintha 
egy hazatérő hőst várnának, ki győzelmeiből diadalje
lekkel érkezik vissza. Jöttek gyermekek és öregek, fia
tal leányok és delnők ; még anyák is elhozták kisdedei
ket karjaikon, mint egykor a liellcn nők a maratkoni 
győző elé, hogy elmondhassák nekik : „Kicsiny kis fiam, 
nézd meg jól, és ha felnősz, légy hozzá hasonló.“ Az 
ablakok mindenfelé teli voltak kiváncsian néző hölgyek
kel, kiknek nagyrésze rendesen ideggyöngeségről pa
naszkodik, s kik most türelmetlen arczczal tekintgettek 
szét, csaknem neheztelve, hogy oly későn kezdődik a — 
tragikomédia.

IV. Valóban rendkívüli látvány kínálkozott . .  . egy 
gonosztevőt (neve B o g á r  Szabó I m r e) vittek a vesztő
helyre, hogy rajta a kimondott halálitéletet végrehajtsák.

Mikor önök a rómaiak szokásait olvassák, nemde 
megbotránkoznak azon, hogy Augustus művelt százada 
mint találhatta gyönyörét a gladiátorok szétroucsolt hul
láiban ? S némi borzalommal gondolnak a spanyolokra, 
kik máig is élvezettel nézik, hogy a bikaviadalokon mint 
vesznek el — rendesen gonoszul — a „príma spádák,“ 
a muletával — vörös zászlóval — kezükben ? De mért 
itélnők el akár egyiket, akár másikat, mig a borzasztó 
látványok jó magunkat is érdekelni látszanak.

Én azt hiszem, jobb szívvel lehetett nézni akár a 
régi világ viadorjait, akár a mai matadorokat — bika- 
ölöket, — mint egy halálitélet végrehajtását. Ott — van 
legalább harcz, küzdelem ; s kard lévén a kézben, a ha
lál nem bizonyos. Itt ép oly borzasztó az, mint kikertil- 
lietlen. De a sokaságnak izgalom k ell; s rohan, a hol 
találhat, találkozzék bár pompa vagy ínséggel, virág 
vagy vérrel.

Nem akarok a halálos büntetés ellen szólani. 
Tették azt kitűnő elmék, elragadó szónokok és nemes 
emberbarátok, a nélkül, hogy czélt értek volna. Megle
het, hogy a büntető igazság sokszor véráldozatokat ki
van, s borzasztó példák kellenek, hogy a gonosztevők 
visszarettenjenek ; ámde kérdés, hogy a sok ezer meg 
ezer példa, mely adatott, kevesitette-e a bűnök mennyi
ségét és vadságát ?

Annyi bizonyos, hogy a látványosság, melylyel a 
végrehajtás jár, nem nagyon épületes.

íme hozzák a gonosztevőt, lovas megyei huszárok, 
katonai őrizet alatt, kocsik kíséretében, csaknem pompá
val. A nép tódul, hogy lássa e szomorú ünnepély szeren
csétlen hősét. És lát egy embert, ki pár óranegyed 
múlva meg fog halni, s részvétre ébredve, e részvéttől 
nem látja benne a gonosztevőt, ki gyújtott, rabolt, gyil
kolt, s valószínűleg megérdemli gyászos végzetét.

A  nép nem igen szokott bölcselkedni; az okozat
nál nem gondol vissza az okokra, a következés mellett 
feledi az előzményeket; s igy rendesen balul ítél. Ha 
rettenetes halált lát,nem is képzeli,mint lehetne ily végre 
méltó rettenetes élet. Nézi a bitón halódó végvonaglá- 
sait, s nem jut eszébe, hogy meglehet, épen igy vonag- 
lottak azon ártatlanok is, kiket e gonosz kéz kirabolt 
vagy kivégezett.

Ki megfordult a sokaságban, melylö-éü az utczá- 
kon tolongott, sok olyat hallhatott, mely e látványosság 
ellen szól.

Láthatott nőket, köuyező szemekkel; mert az 
elitéit birt ama két természet-adta hatalommal, melyek 
az embereket leginkább el bírják vakítani — ifjúság és 
deli szépséggel. „Szegény csak húsz éves !“ — suttogák 
a nők. Á férfiak nyugodt bátorságát bámulták, mely cso
dálatosképen nem csak a nagy hősök, hanem a romlott 
keblű gonosztevőknek is többnyire sajátjok szokott lenni.

S mennyi érdekes vonást tudtak elbeszélni pör- 
folyamáról, utósó óráiról és elébbeni életéről.

— A legjobb lovas volt Kecskemét táján,— mondá 
egy öreg ur. — Több év előtt, midőn még csaknem gyer
mek volt, az emlékezetes nagy körút alkalmával ő is ott 
volt a nép bandériumában. Akkor oly kitünően lovagolt, 
s oly szép ficzkó vala, hogy egy becses albumba lefény- 
képezék.

— Szerette lovát, mint csak az arabok és pusztai 
csikósok szeretik, — jegyzé meg egy másik bámuló. — 
Utósó kivánata is az volt, hogy lóháton mehessen ki a 
vesztőhelyre ; s mikor mondák, hogy nem lehet, leg
alább azt kérte : engedjék meg, hogy megnézhesse ked
ves lovát, mely pandúroktól megsebezve, szintén a megye 
házába hozatott. Megnézte, és könyet ejtett.

„ — Atyja volt a gonosz ! — beszélte a harmadik.
— 0  csábitá a rósz útra.

— Én láttam a siralomházban, — mondá egy asz- 
szonyka ; — mikor beléptem, letette szivarát, és virá
got adott. Azt adott a többi nőknek is. Senki se hitte 
volna, hogy e nyájas kézzel fosztogatni is tudott.

— Bedig mily szép élete lehetett volna, — foly- 
tatá egy másik hölgy, — vigan élve világát falusi lányok 
közt. — Egy pusztai szolgálót szembesitének vele, s a 
bíróság megkérdező a lányt: ha látta-é ez embert a rab
lásnál? „Nem“ — felelte a leány. — Tudja-e bizonyo
san, emlékezik-e, hogy nem volt ott? — kérdezék ismét; 
„Nem,“ — ismételte a leány egész falusi őszinteséggel,
— magamforma fiatal lány, ha csak egyszer is lát 
egy ily szép legényt, nem feledi azt el 1“

S tovább beszéltek róla a részvét hangján, s ki
sérték szemeikkel a lassan haladó kocsit, melyről egész 
nyugalommal nézte a tolongó sokaságot, s a kezében 
levő virágbokrétát. Arcza néha mosolyogni látszott a 
verőfényben, de gyakran árnyék vonult el rajta. Talán 
visszaemlékezett az árnyas fűzfákra, melyek alatt sok
szor pihent, a mig szabadon élt ? Talán egy szerető szív 
jutott eszébe, a jó anya, vagy a mosolygó falusi lány, ki
ket örökre elveszt ? Vagy tán ártatlan gyermekkorára 
gondolt, midőn még jó vala, s nem ismerő a bűnök útját, 
mely most e rideg végpontra vezeti ?

Azt hiszem, hogy ki a bűnök és bűnösök iránt 
részvétet óhajt gerjeszteni: némileg maga is bűntárs. 
Senkinek sem lehet ez czéljában ; s óvakodni kell, hogy 
e visszásságra semmi se adjon alkalmat. Józan ember 
csak a veszendő lelket fájlalja, melyet a szabad termé
szet, a becsület és erény ösztöne nem tudtak megóvni a 
rósz indulatoktól; fájlalja, hogy koronkint fordulnak 
elő esetek, melyek a büntető igazság szolgáit kénysze
rítik a vérrel irt törvények alkalmazására.

Én, ki szeretném, ha minden közleményem vidám 
kis rajzok gyűjteménye lenne, nem örömest szóltam e 
rémképről, e legsötétebb halálról . . .  De szólnom kel
lett, miután ez képezé a múlt napok legtöbb zajt ütő ese
ményét, s a tárczaczikkek végre is olyanok, mint a tük-

rölc; arra valók, hogy jót, roszat, vonzót és borzalmast, 
ha közelükben elvonul, egyaránt visszatükrözzenek.

S liol vegyem a vidor rajzokat ?
A rudas- és császárfürdő „jours fixs“-ei sokkal 

egyformábbak, semhogy leírásuk érdekes lenne. A leá
nyok mosolyognak és tánczolnalr, az ifjak nyájaskodnak 
és epednek, a mamák álmos szemekkel gyönyörködnek 
és számítanak, a blazirt fiéző neveti és irigyli a fiatalság 
jó kedvét, a gourmaudok békétlenkcdnek az étlapok fö
lött, a zene szól, a lámpák ragyognak . . . ebből áll az 
egész. S ez igy van mindenütt, a hol csak tánczestélye- 
ket rendeznek.

A kirándulási helyek is csak a megszokott, meg
unt, mindennapi élveket nyújtják. Nincs ott egyéb, csak 
a lévegő — friss. A rózsák nagyon tövisesek, kivált az 
utakon, melyek e zöld fák és berkek közé vezetnek. — A 
ki meg akar ismerkedni bérkocsisaink világhírű modorá
val és követeléseivel: ránduljon ki velők a budai he
gyek közé ; a ki pedig érezvén p o r-v o 11 á t , mielőbb 
porrá akar lenni: menjen a városerdőbe. A fiatal, barna 
hajú hölgyek ott olyanok, mintha XIV. Lajos hajporos 
korából támadtak volna föl.

Legkellemesebb egy sajka-út a Dunán.
Minap a „csónakázó egylet“ néhány tagja szives 

volt engem is meghívni, egy kirándulásra az uj-pesti ki
kötőbe. J ó  b a r á t o k  vidám körében a szem mindent 
rózsaszínben lát, s igy nem csoda, ha e nap óta nagy ba
rátja vagyok a csónakázó egyletnek. Hat evezős sajkán 
indulánk, fölfelé, egy kis szélben. De sajkánk könnyedén 
szállt, mint a jó gondolat.. Nem csoda. Kormányosunk 
M e d g y a s s z a y  volt, az „Archimedes“ csavargőzös 
kapitánya, ki a tengeren, sőt azon árözönben is. melyet 
közönségesen forradalomnak mondunk, kitüntető hajó
zási nagy képességeit. Ott voltak még többi közt K e c s 
k e  m é t h y Aurél, ki ép oly könnyen tud bánni az eve
zővel, mint szellemdús tollával, s T h a i s z  Elek, ki ne
héz napokban tanusitá, hogy a víznél szilajabb elemeket 
is erős kézzel tud féken tartani. E jó barátim ne bóknak, 
hanem őszinte köszönet gyanánt vegyék e sorokat.

Beszéltünk a Dunáról, az ország e nagy életeré
ről ; a „szabad Dunáról,“ melynek valamivel több hasz
nát vehetnők.

Medgyasszay I. már a krimi háború befejezése 
óta foglalkozik azon eszmével, hogy egy magyar gőzha
józási társulatot létesítsen. Irt sok programmot; kiírni - 
tatá a nagy hasznot és kilátást, mely e vállalattal jár ; s 
hogy a gyakorlati ágban is példát mutasson, maga al- 
kotá össze az „Archimedesit, (Spirtakercskedő tulajdo
nát), mely minden dunai csavargőzösnél sebesebben jár. 
De a befolyásos férfiak, kikhez fordult — szeretnek 
cunctátorkodni, mely szerep sokszor használ ugyan 
a politikában és hadviselésben, de kereskedelmi- ésipar- 
vállalatoknál legtöbbször nagy veszteséggel jár, mert 
vesztegeti az időt, mely — pénz.

Vannak, kik hiszik, hogy ily nagy vállalathoz 
nincs tán elég szakértő emberünk és munkás kezünk. 
Dehogy nincs. Az első társulatnál is mindig a legjobb 
kapitányok közé tartoztak a magyarok. A munka meg 
egyre hódit magának uj erőket, nj tehetségeket.

Most már ébredni kezdünk balitéleteinkből. Át
látjuk, hogy egyedül a munka tehet gazdaggá, s a gaz
dagság önállóvá egy népet. — Sok század veszteségeit 
sajnáljuk, midőn eszünkbe jut, hogy V. K á r o l y ,  ki 
magának o k l e v e l e s  nemességet teremtett, létre 
hozta azon eszmét, hogy kereskedés és mesterségek 
üzése a n e m e s s é g r e  n é z v e  l e  a l á z ó .  És sok
kal szivesebben emeljük meg kalapunkat a Me d i c i e k  
emléke előtt, kik miután fejdelmek lettek is, még so
káig űztek kereskedést.

Azelőtt a munkát szegény emberek nyűgének 
tartották ; most kezdik látni, hogy az mindenkire nézve 
áldás. Emliték a lapok, hogy egy fiatal gazdag gróf a 
londoni kiállítás magyar osztályában oly buzgalommal 
dolgozott, mint egy napszámos, és boldog volt oitvrier- 
zubbonyában. A dologtalan kételkedők azt mondják rá 
hogy s z e n v e l g é s  lehetett. — Mindegy. — Jó idő az 
is, midőn a nagy urak- már érzik, hogy a munkát szenve- 
legniök k e l l .

A csónakázó társulat sem oly, csupán é l c z e k -  
r e erdemes ügy, mint némelyek hiszik. Ezek az egész
ben nem latnak egyebet, mint a vörös ingeket, a ten^e- 
részkalapot, es azt a különösséget, hogy a jaquemar- 
keztyus kezek a nehéz evezőhöz nyúlnak. Pedi« van 
henne más egyéb is. Fejti a testi erőt, (ptídD “mens 
sana m corpore sano,“) ébreszti a niunka\-ágyat, s fo
ltozza a társulási buzgalmat. Kis magokból nőnek a leg
magasabb cédrusok i s ; és sok nagy dolgot csodálunk 
ma, melynek kis forrását egykor élezezték s nevették az 
emberek.

Midőn I. Jakab halevésre nógatta alattvalóit -  
kigunyoltak, s nem tudták elképzelni, mért kivárna min- 
den áron pusztítani a víz e hidegvérű lakóit

— Hadd nevessenek,-mondá a király, -  mit 
bánom en, csak lialászszanak. 11a halásznak,megszeretik 
a tengert, s ha egyszer megszeretik, később urai le- hetnek.

Öröm volna tapasztalni, ha minden gyarapodá
sunkra szolgain ügy -  kicsiben és nagyban -  érde
kelne a tahik és kis városok lakosait. Áldásosabb lenne 
az, mint az örökösen k o n g ó  politizálás, melylyel a mi 
értelmes felebarátaink legörömestebb foglalkoznak, a fa
lusi kastélyokban, kisvárosi vendéglőkben, méhesekben 
utczakon, szántóföldeken és mindenütt.

Valljuk meg, sokan oly nagy szenvedéllyel vi- 
tatnak minden távol eső kérdést, hogy e miatt meg sem 
látják magok előtt a mezőt, mely parlagon marad. Sok
szor jut eszembe Dickens Ms. J e 11 i b y-je ki mű' 
nagy gondot fordita az afrikai boldogtalan gyarmatokra” 
otthon saját szegény gyermekeit teljes szennyben hasvá’ 
Minden debatte-nál, mely a mexieói trón felett foly tüb-
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bet használ nekünk egy jó népiskola, egy gépgyár, vagy 
valamelyik hasznos intézet gyarapitása.

Művelt emberre mindenesetre szükséges, hogy ne 
maradjon el a politikai eseményeit haladásától, hisz ez a 
jelen története ; de kell, hogy a jó hazafi ne csak egy 
oltáron áldozzék.

Mit használ például ismerősünk X . . .  urnák min
den politikai olvasottsága, ha még csak azon nagy elvet 
sem tette magáévá , mely népeknek és egyeseknek 
egyaránt használ: hogy a szerencsében ne bizd el magad, 
s a szerencsétlenségben ne essél kétségbe!

Tavaly ilyenkor mint föllengezett, s ma mint de- 
sperál. Akkor elérhetőnek hitte a csillagokat is, ma azt 
hiszi, hogy még a fűszál sem a miénk már lábaink előtt.

. S hányán vannak ilyenek. A haldokló nagy költőnek, 
saját,középutat alig ismerő honfitársai juthattak eszébe, 
midőn ivá :

Mindig igy volt a világi élet,
Egyszer fázott, máskor lánggal égett.

De mért fáznánk azért, mert rósz idő jár, és nem 
loboghatunk. Van elég csöndes tűzhely, a hol mindenki 
megtalálhatja munkakörét. Ott a m ű v e 1 ő d é s ezer 
útja, mely mind magasra visz.

Tudom, hogy ismétlem e tárgyat; de épen azt 
akarom. Eszembe jutott a kősziklára folyvást hulló víz
csepp, mely bármily kicsi magában, mégis a durva követ 
simitja, s abba egy kis medret vág magának, mivel min
dig és mindig hull. így a gyönge szó is behathat i*t-ott 
fásult kebelekbe, ha folyton egy nagy eszmét emleget.

Szerintem előzászlóink egyikére e szókat kellene 
Írni : „átalános műveltség mindenek előtt.“ Ez tartja 
fenn a népeket, még akkor is, midőn nincsenek többé az 
é l ő k  között. — Gondoljunk a r ó m a i a k r a .  Egy 
sem él már közülök; de minden néppel együtt él szelle
műk és nyelvűk,mely az ó műveltséget, tudomány- és köl
tészetet adta át nekünk. Gondoljunk a m ó r o k r a !  
Négy századja, hogy Spanyolország téréin az utosó mór' 
kalifa legyőzetett, de emlékük frisen él ina is épületek
ben, dalban, szójárásban, emberek szivében, a földön és 
levegőben. Ha áthaladsz egy spanyol alamidán (sétaté
ren), dalt fogsz hallani a hatalmas Abderrame-ról. Ila 
keresztül utazol a „huerta de Valencián,“ a csatornák 
némán is mondják, hogy e pusztaságot a mórok — arab- 
sok — tették Spanyolország kertjévé. Ila nézed a cor- 
dobai Államit, vagy szevillai Alcazart, a faragások finom
sági az „a r a b e s z k e k,“ — már vány csipkék — figyel
meztetni’ fognak, hogy itt egy művelt nemzet élt, melynek 
nagy emlékeit a hitrajongás minden t űzvésze  sem buta 
kiirtani a föld színéről. . . . . .  ,

Gondoljunk aztán a műveltség nélküli vándor 
népekre, például az a v a r o k r a ,  kik egykor tenger
árként zajlottak át Európán. Mi maradt meg hatalmuk 
és nagyságukból ? A történet hideg betűin kívül legfo- 
lebb egy orosz példabeszéd, mely a nyomtalanul kivé- 
szőkre azt szokta mondani: „eltűntek, semmivé lettek, 
mint az avarok.“

Semmi sem fontosabb tehát, mint a tudományos 
vállalatok pártfognlasa. Nem azt a tudományt értem,

melynek mivelöi föllengős értlietlenségbo burkolóznak, 
hogy e zavaros ködben annál nagyobb főknek látszassanak-. 
Ezek oly nevetségesek, mint az abderiták, kik fölemelek 
a nagy palotát, de feledtek hozzá lépcsőket is építeni, 
melyeken át a tömeg is bejuthatott volna épületükbe.

Szükség, hogy a tudomány világosságban jelenjék 
meg, mint a tavaszi nap, melyet mindenki örömmel kö
szönt.

De ha igy jelenik is meg : köszöntik-e elegen ?
A „Budapesti Szemlédből, melyet C s e n g e r y  

Antal folyvást kitünően szerkeszt, ismét újabb kettős 
fűzet jelent meg, s váljon megveszi-e csak huszadrésze 
is ama sokaknak, kik szeretnek tudósoknak látszani ?

Pedig e folyóirat alig hoz oly közleményt, mely 
nagy gyönyört ne adna az értelemnek.

Kit ne érdekelne például — a művelt emberek között 
— B a c o n  ismertetése E r d é l y i  Jánostól 1 A tapaszta
lati bölcselem nagy apostolát, az új tudományosság atyját 
ismerjük meg e közleményekből, azon hatalmas ember 
szellemét, ki vajha mindig csak irt — és soha semmit se 
cselekedett volna; ki vizsgálódásaiban e két czélt tűzte 
lei: „haszon és előrehaladás;“ kinek bölcseimé „szőlős
kert és olajfák ültetvénye,“ tele illat és táplálékkal; ki
nek figyelmét nem kerülte ki semmi kis és nagy dolog, mert 
felfogása, — mint Macaulay költőileg inja— ama sátorhoz 
hasonlít, melyet a hűvös Paribamon adott Aclimed feje
delemnek ; hajtsd össze, s egy delnői kéz játékszerének 
látszott; terjeszd ki, s hatalmas zuhanok seregei pihen
hettek árnyéka alatt,

A könyv, mely ily szellemek müveivel ismerteti 
meg a közönséget, bizonyára százszor méltóbb a rész
vétre, mint ama divatos irólc tarka munkái, kik mester
kélt viaszszárnvakkal iparkodnak ég felé röpülni. S e 
vállalat még sem állhat fon segélyezés nélkül. Elébb egy 
bőkező föur, most a tudós társaság gyámolitja. De azt 
hiszem, eljő az idő, midőn az ily munkákat mindenki büsz
keséggel helyezendi olvasó asztalára, s restelni fogja a 
tegnapot, melyen még nem ismerő a nemes forrást, mely
ből ma már annyi gyönyört és tanulságot merít.

Valamit kellene szólauoni a mfitárlatról is.
A jelenlegi kiállításban több érdekes mű látható: 

három kép Markótól ;  egy nagy történölmi festvény, mely 
Wallenstein tábornokainak utosó. lakomáját ábrázolja, 
Sckol cz  Gyula drezdai képírótól; szobormű-másolatok 
(„Amazonok,“ „Achilles és Pentesilea.“ az „Ártatlan
ság“ és egy „Lányka Ámorral“) a Rómában tanuló E n- 
g e 1 József magyar szobrásztól; továbbá egy fiatal ma
gyar nő — G a r a y K a in i 11 a k. a. első műve, melylyel 
a nyilvánosság elé lépett, maga, és még inkább jövője 
iránt figyelmet ébresztve.

A nemzeti színházról alig mondhatok valami ör
vendetest. Mintha holt víz volna, mely nem mozog.

Bulyovszky Lilla asszony vendégszereplése elma
radt, s igy a „kiegyezési politika,“ melyet több mint két
száz ifjú kérvénye kezdett meg, hajótörést’ szenvede a 
színház zilált viszonyai között, midőn tulajdonképen 
igazgató sincs, kivel szerződni lehetne.

Bignio a bécsi dalszínházban énekel,s alapok egész

kliórusbun dicséri k. Egy azonban inkább álarezot, min 
életeleven emberi ábrázatot lát benne, s a benső élet üt- 
erét nem bírja fölfedezni sem játékában, sem énekében. 
Talán jól van igy. Nem csak a hatalmas Cézároknak volt 
szükségük rá, hogy diadalmeneteiknél legyen valaki kö
zelükben, ki őket a rivalgó zaj közt emlékeztesse : „oh 
Caesar! te is meg fogsz Halni“ ; kell, hogy valaki a szín
padi triumphatoroknakia mondjon szeneikbe egy kis kel
lemetlenséget, különben nagyon elhízhatnák magokat.

Midőn e soraim az olvasó asztalokra kerülnek, ak
kor már elmúlt a szomorú színházi est — az elragadta
tás, sajnálkozás és búcsú estéje, — mely után egész 
Pest búsan fogja mondani: „ e l m e n t  H o l l ó s  v 
K o r n é l i a  1“

Utósó föllépése liuszonkilenczedikére van kitűz
ve : „Melinda“ szerepében.

Szeretet és fájdalom fogják megtölteni a nézőtért. 
Megyünk, hogy még egyszer hallhassuk, s fájva gondo
lunk rá, hogy nem hallhatjuk többé.

Lessz zaj, lelkesülés, koszorúk, üdvözletek, sok 
becses emlék, melyet tisztelői nyújtanak. S mily nehéz 
leend megválnia e közönségtől, mint a közönségnek ő 
tőle S mégis elmegy ! Diadalai között tűnik el, minden
kitől szeretve és fájlalva, leginkább azoktól, kik közelről 
ismerék.

Távolról a mécsvilág is csillagnak látszik, s csak 
a legkitűnőbb egyének kiváltsága az, hogy a közelség 
kedvez nekik. Ilollósy Kornélia ezek közé tartozik, s én 
ha festő volnék, nem a színpadon festeném őt, hol művé
szetével mindenkit elragad, hanem házi körében, hol 
vonzó erényeivel mindenkit elbájol. Mindenesetre kettős 
koszorú illeti azt, kiben e két nagyság egyesül.

Nem csak a nézőtéren, minden társas körben, a 
hol megfordult, érezni fogják e ritka jiúÁiányát. S azok 
is, kik könnyüvérüségből tö viseket ' dfmtalc rózsáihoz, 
meg lesznek büntetve, visszakivánva őt, midőn távol leend.

Soká lesz az, midőn a díszpolez, melyen ő évekig 
koszorúk közt ült, he leend töltve ; legfölphh zsámolyát 
foglalhatják el mások.

Soká lesz az, inig színpadunkon Lucia ily édes 
bánattal fog énekelni; mig az „alvajáró“ a dallamok 
ennyi báját árasztja reánk ; mig „Katalin“ és „Dinorah“ 
ily ragyogó, fényben jelennek meg; mig Melinda ily ké
nyeket sir, s. „Márta“ ily mosolyogva enycleg.

Mennyi eszményi kép tűnik el vele, mint a suga
rak, midőn lehuny maga a nap, mely azoknak életet

A vidék nagyobb városai még néhányszor hallani 
fogják öt, hangversenyekben, melyeket az írói segély
egylet javára rendez. Itt énekli el mövészélete hattyú
dalait, s azután visszalépem! a magán életbe ; olv korán! 
mert hiszen mindig korán hagynak el bennünket azok. 
kiket szivünkből szeretőnk.

Kedves művésznő ! a sok áldás- és Szerencsek! vá
ltat közé, mely váló utadon kisér, vegyüljön az én bú
csúszavam is : „Isten veled!“ Mi. sokat fogunk emle
getni, s a te tiszta neved csak dicsérő szavak társasá
gában jelenhetik meg ajkainkon. VADNAI KÁROLY.
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Szent-Kereszt
E k is  m ezőváros B arsm egye észak i részéb én  

egy , a Garam folyó jobb partján em elkedő k ies d om 
bon fekszik  K örm öcz- é s  S e lm eczb ánya városok  
közt, m indkettőtől eg y en lő  távolságra, két m érfö ld-  
nyire , V id ék e  oly gyönyörű , m inő k e v é s  van sz é le s  
e hazában.

Midőn az em ber S z e n t-K er esz t  felé  k ö z e le 
dik, m eg lep ő  látvány vár reá. Zsarnóczán túl a Gu- 
ram völgy tágasabb le sz , é s  m eg leh etős n agyságú  
m ezőség  nyúlik szem eink  e lé , m elyen  több falut l e 
h e t látni elszórva , s ezek  közt em lítést érdem el 
G eletnek, m int o ly  n e v e ze te s  hely , honnan e g ész  
M agyarországban a leg job b  m alom kövek kerülnek  
k i;  itt majd m inden gazda m alom kőfaragó, a falu 
m ellett elvonu ló  m agas h eg y ek  e gyikén  látni a h í
res kőbányát is. —  Már innen ki lehe t venni a tá
volról kék lő  h e g y e k  alatt 'S zen t-K eresz t tem plom a- 
és püspöki lakának f  illér lő  tornyait. E zen e g é sz  
tágas térségn ek  r e g é n y e s sé g é t  m ég jobban növeli a 
közep én  keresz tü lk igyód zó  Garam, é s  a rövid  lát
határt m indenfelől bekerítő, kü lönböző alakú s m a
gassá g ú  század os r en g eteg  erd őkkel benőtt bérezek , 
hegylán ezok . Itt-o tt  az u t m ellett iszonyú  sz ik lator
nyok m erednek az é g  fe lé . m elyek n ek  e g y e s  r ész ei 
néha fé lig  e lválva, s  fen y eg e tő z v e  tek intenek  le az 
alatta sz in te  rem egve  haladó utasra, ki, m időn tú l
haladta, könnyebbült sz ív v e l néz  v issza , h o g y  lássa  
m int rom bol, s hogy  gördül le  a m agasból ily  bor
zasztó  k ő töm eg, de  c sa latkozott, m ert nem  bírja e l
várni. Ki tudja,hány századok óta van már ú g y !  és  
m ég m ed dig  fogja az u tasokat rem egtetn i ?

Valóban, a m erre a szem  csak  tekint, m inde
nütt m ás-m ás tárgyak vonják e l figyelm ünket, é s  
ébresztik  k íváncsiságu nk at, s  nem  tudjuk, váljon e 
kiálló sz ik laszirtek en  g y ön yörk öd jü n k -e  ? vagy  ama 
várom ladékon, m ely  a Garam tú lsó  partján n iég  
m ost is  o ly  bü szkén  tek int le  a v id ék re , mint haj
dan. m időn ő volt ura, v agy  talán rém e e  vid ék nek. 
É s ig y  halad az em ber tovább , a folyvást gyönyör
ködtető táj kellem eit é lv ez v e , m elyek  keblünkben  
kü lön féle  érzelm ek et é b r e sz te n e k ; m íg  v é g re  maga 
előtt látja S z e n t-K er esz te t, m elyn ek term észe t után 
rajzolt hű k ép ét itt v e sz ik  olvasóink .

K evés n e v e z e te s sé g e  könnyen áttekinthető, 
u g y a n is ; igen  d isz iti e  k is  m ezővárost a k é tto r 
nyú római katholikus anyaszentegyh áz, s az ezzel 
álta le llenb en épült d ísze s püspöki nyári p a lo ta ; 
k ét n é g y sz e g le te s  várszerü  tornyával, m elyb en  a 
b esz terczebán vai püspök tartja nyári lak ását; g y ö 
nyörű angol kerttel van k ö rn yezve. A  város, k iv év e  
eg y  pár kőből épü lt e m eletes  s  fö ld sz in te s  csin os  
házat, több nyire  apró k is  fö ldm ives házakból áll. 
T ót ajkú lakosai n agyob brészt fö ld m ive lésb ő l é l
nek. Szen t-K eresz t feje a b c sz te rc ze i pü sp ök ura
dalmának, m ely  1 8  h e ly sé g et  szám lál.

T örtén etileg  is n eveze tesiti e h e ly e t  T ökölyi 
m eg v e re tte té se , a m időn lak osa i is  e le g e t  sz en v ed 
tek ; továbbá itt halt m eg  1 6 1 5 - b e n  október 1 5 -é n  
hazánk e g y  n e v e ze te s  e m b e r e : F orgá ts  F eren cz, 
e sztergam i érsek , ki a nagyh írű  Pázm án P étern ek  
volt e lőde, m időn ron cso lt e g é sz sé g e  'h elyreállítása  
v é g e it  a m ele g  fürdők s ik er te le n  használata után  
P ozson yb a  visszatérni óhajtott. 1 7 2 6 - b a n  p ed ig  
nagy károkat szen ved tek  a lakosok tű z v ész  által.

Halára m eg le h e tő s , g y ü m ö lc se i, k ivált az ura
sá g é i, ig e n  sz ép ek  é s  jók.

ZOMBORY G U SZ TÁ V .

Együttlétem ünnepelt honfi
társakkal.

L e n a u  M ik ló s s a l
(1843/i-ik i n a p l ó m b ó l ) .

(Folytatás és vége).
Kínos szünet után folytató: „Kegyed Pesten jour- 

nalisticát űzött, azaz hogy gúnyt űzött belőle, ez a ta
lálóbb kifejezés. Én megdöbbenék s nehezteltem e kité
tel miatt. .Ki selyemczipőket hord, óvakodjék ingová
nyos talajon járni. Költők, kik napi újdonságokat jegyez- 
getnek, közkatonáinkra emlékeztetnek, kik húskosarak
kal járnak a vásárra, hajórakodásnál zsákhordókul hasz
náltatnak, vagy látványos színmű elöadatása alkalmával 
a poroszlók, csatárok és vártámadók szerepét játszszák. 
Huzamosb ideig szándékozik Bécsben maradni ?■*

„„Jövék, hogy kegyeddel együtt éljek, újat, ha 
Isten akarja, s hasznosat teremtsek, hogy munkácskái-

mat átdolgozva, kijavítva, új kiadásban nyújtsam a kö
zönségnek. A régi alakért már nem lehetek felelős, az 
összes fárasztó kép közűi legfólebb csak annyit hagy
hatnék meg, a mennyi szükségesnek látszott legyő
zött álláspontok és fejlődési fázisok jelezésére. „Vérte
zett dalaim („Gepanzerte Lieder“) már is ötven nehány ol
dalra olvadtak le. Van bátorságom fájdalmat okozni magam
nak, hogy annál tartósabb időre jót tegyek. Nem állott-e ki a 
teremtmény is többször tűz- vízpróbát, mielőtt meg
érett arra, hogy mostani alakjában a világ elé kerüljön. 
És mindig eléggé hiányos maradt!““

Ő komolyan válaszoló : „A költő amaz állítólagos 
joga ellen, miszerint gyermekeit kénye-kedve szerint ki
tagadhatja, irgalmatlanul kínozhatja, végül még el is öl
heti, mert anyajegygyel vagy törpén születtek, határozot
tan tiltakozom. Sőt az aggályos latolgatást és méregetést, 
nyesést és kisértgetést is kártékonynak tartom.“

„„Azon meggyőződés, miszerint ez alkalommal 
helyesen cselekszem, oly szilárd bennem, hogy oly tekin
tély, mint a kegyedé, sem rendítheti azt meg. A mit fes
tettem, az festve vau, ezt csak Göthe mester énekelhető. 
És még ö  sem ! Megelégedlietünk-é valaha ? Ah, mit ér 
a sok bölcsoség, ha már a szerencsétlenség megtörtént! 
Ki nem téved V Kinek szolgálnak minden időben jó szel
lemek? Én ismerek egy igen jeles német költőt, ki figyel
metlen perezbeu e sorokra csábittatá magát:

Ott férji, nőt és gyermeket 
Könyörtelen levernek.““

„Büntetésre méltó sorok,“ nevetett hangosan a 
prófétánál, ez az én versem : És máig még egy barátom 
sem volt eléggé őszinte, nyílt, hogy erre utaljon vala! No, 
e sorokat tűzzel ki kell irtanom. — Tehát kegyed gyer
mekgyilkolást hirdet ?“

„„Én feloldom az életképtelent 
,És ha elegendő vért ontott ?‘
„„Akkor elutazom bűnbocsánatomért. Berlinbe 

szándékozom.““
„Különös,“ moudá, „hogy ön a dél fia éjszak 

után eped. É n utálom e józan, nyakig gombolt, ke- 
délytelen éjszakot. Minő tetteket mutat fel az éjszak ? 
Kérkedést, vérontást és Ausztria eretuekitését! Mit te
remtett ez az éjszak nehány derék bölcsész kivételével V 
Fűlevelű fát és ellenzékes itészetet!“

„„És'ép az ilyitészetet nekem szenvedéllyel kell 
keresnem, ép az ily ijtészetnek kell örök jótevőmmé lennie. 
Képletpazarlónak neveztek, jól van,a legszigorúbb gyám- 
uokság alá helyezem magam. Egyszerűséget k e l l  talál
nom, a szent mértéket, értelmiséget és a szoros, kime
rítő alakot, most vagy soha !“

■ „Különös, megindító egy gyónás,“ szólt nyilt-
szivüleg.

„Magam sem kíméltem a képeket, Grün Anasta- 
sius még kevésbbé. Egy osztrák költő sem tartózkodha- 
tik ettől, egyikünk sem ért hozzá tökélyesen kifejező, 
oda illő epithetonokkal élni. Mindnyájan gyermekek va
gyunk, kik azt hiszszük, hogy hatvan pengő krajezár 
több egy pengő forintnál.“

Felkeltem és kalapom után nyúltam.
„Hová ? Már menni akar ?“
„ „Hivatalos vagyok, azonfelül attól tartok, bogy 

háborgatom. Ugyanez volt oka, hogy a vidéken meg nem 
látogatám.““

„Másokkevésbbévoltakgyöngédek,“ szólt. „Egész 
csapatocskái jöttek a száraz hízelgőknek, hogy képzelő 
tehetségem teljét háborgassák, hogy untassanak és kese
rítsenek. Itt a városban cp úgy van. Naponta fölteszem 
magamban: ennek máskép kell lennie és, mindig a régi 
mellett maradok.“

Én nevettem. „Ez a veimari Kunstmaierre emlé
keztet. Minden áldott nap keservesen panaszkodott aj
taja átkozott csikorgása fölött, majdnem kétségbe esett 
rajta. Göthe mester hetekig dicséretes ̂ türelemmel hall
gatta végig. Végre fejet rázva monda : Ön csodálatos egy 
pogány! Olajoztassa meg derekasan átkozott ajtaját, 
hogy a kegyed és az ő lelke végre nyugalomnak örvend
jen. K e g y e d n e k  azt mondotta volua: miért nem 
űzte már régen ki a szentélyből e szatócs és banká
rokat?“

Elváltunk. „Legközelebb eljövök önért“ kiáltó 
utánam.

„Együtt ebédelünk majd Frankfurt városánál. 
Később szobámban kávézunk, egy csészét vagy tán ket
tőt. Hogy legújabb verseinknek nem szabad elinaradniok, 
az magától értetődik.“

Még késő estve naplómba igtatám első találkozá
somat a bensőleg tisztelt költővel, üdén, hűen, nehány 
óra előtt élve ás élvezve.

Frankfurt városánál ebédeltünk. Az újra — ismét 
töltött liamisítlan bor gyorsan fogyott. Megszemléltük a 
társaságot. Gróíok és bárók, törzstisztek, gazdag banká
rok, fiatal házaspárok, melyek nem birtak még rendezett 
háztartással és mindenek fölött jókedvű vidéki jövevé
nyekből állott az. Évenként már ősz utolján gyülekezik 
ide a vidék azon része, mely mintegy hivatást és vágyat 
érez magában, hogy a székváros vigalmaiban részt ve
gyen. Mily erős, élvképes emberek 1 Csak látni kell, mily 
tiszteletben tartják a bécsi konyhát, és lia a pezsgődu
gasz a boltozatra szállott -  a természetfiai még durrog- 
tatják — mily elégült, kéjelmcs arczkifejezéssel kérde
zősködnek a főváros különféle mulatságai után. A csésze 
kávé mellett érlelődött azután ama fontos határozat, mi
ként tölthetnék minél vigabban a derülten megkezdett 
napot.

Lenaunak egy pár tanulói utazásomat és a kül
földön jeles férfiakkal tett ismerkedésemet kellett elbe
szélnem.

„„Heine kivételével személyesen ismerem az egész 
ifjú Németországot, Gutzkov, Kühne, Laube, Munot és 
Wienbargot.““

„Ifjú Németország,“ mosolygott gúnyosan, „öreg

F r a n c z i a o r s z á g ,  kellene mondani. Elmés, nem 
bánom, szellemdús, kaczér, sikamlós! Hat szóvivő közül 
e g y  teremtő szellem, és öt tagadó lény 1 Egy költőre öt 
Ítész ju t! Nem jellemző ez a német, kiváltkép az éjszak
német irány és viszonyokra? G u t z k o v  ugyan jeles, 
de ritkán birál meggyőződése, hanem csaknem mindig 
rokon és ellenszenv szerint. K ü h n é n e k  történészszé 
kellene magát képeznie, ép oly mély alapos, miként ba
rátja M u n d t  ingadozó és felületes. W i e n b a r g h o z  
van még reményem. L a u b e  bírálatára nem bírok elég 
elfogulatlansággal. „Éjfél“ czimü lapjában egy oesmány 
czikknek engedett tért, mely ájtatoskodás és alattomos- 
kodásról vádolt. Igaz, hisz vallásos dolgokról értekez
tem ; és azért kigyót-békát szórtak fejemre. Lássa, ez a 
német ítészét, melynek regg és estimája Göthe, melynek 
minden harmadik szava — tárgyiasság! He az említett 
bírálat nem fogja fel, hogy a hős ép úgy, mint a szin- 
költő képei mögött áll,, alakjainak szavai és tetteiért nem 
felelős. Az emlitett bírálat nem fogja fel, hogy a költő 
annál nagyobb mester, mentül inkább sikerül bőseinek 
szelleme, szive és beszédmodorába magát beleképzelni. 
Éles epigramtnal boszultam meg magam az „éjfél“ bírá
lóján.“

„„Határozottanlehetetlen,““ engesztelem, „„hogy 
L a u b e ,  ki oly gyakran és élénken ünnepié, lenue 
szerzője ama czikknek. A tudós thebai bizonyára más 
valaki.““

Ebből egy előttem örökké feledhetlen vita támadt 
a költészet és költők fölött. Lenau teremtőt és teremt
ményt gyakran egyetlen egy ecsetvonással jelelt. II e iné  
mégis csak költő, ő kötetlen beszédben kötött, és kötött 
beszédben kötetlenül dolgozik. P 1 a t e n és H ervegli- 
nek szobrászokká kell vala lenuiök, ide illenek az ismert
szavak : sima, de hideg ¡ F r e i l i g r a t h  festész. R ü ct 
k e r t  kedves regélő, bölcsész versekben, verselő, de 
aligha költő, hisz saját magáról mondja, hogy soha nem 
teremtett mámorában. K ö l t ő  c s a k  a z ,  k i  s e b e -
s e n  fe l'ü  1 rö 1 l e r o h a n ó s u g a l l a t k é n y e 
m á s a  a l a t t , m a g á n k i v ü . 1, k é p e s in á m o r-
b á n ,  s z e m e i t  s z  ép ő r j ö n g é s b e u f or  g a t 
va ,  I s t e n  cs ó d á i t  h i r d e! t i ; k ö l t ő  ies a k  az,
k i  h i b á z h a t l a u  s e j t ö t i e li e t s-é g g e 1 meg-
á l  d v a,  a mi n d e a s é g  t i t k a i t j á t í5 z v a l e-
h ü v e l y e z i .  A k ö l t é s z e t  a l  vaj  ár  ás!  G öthe  
és S c h i l l e r  fenséges művészek voltak, de H o m e r  
é s J e s a i a s ,  Dante, S h a k e s p e a r e  és B y r o n  
költők voltak Isten kegyelméből. 0  magáról is azt véli, 
hogy k ö l t ő .  U h l a n d  és G r ü n t lantosoknak ne
vező ! .

Tagadó, hogy a német nemzetben dramatikai 
titér lüktetne.

Elbeszéltem neki, hogy kevéssel Lipcséboh eluta
zásom előtt H e h  b e l  F r i g y e s  Juditkja megindító 
hatást gyakorolt a berlini színpadon és tekintélyes Íté
szek óriási fogást emlegettek. — B a u e r n f e l d ,  mon
da, felületesen dolgozik, de irályát a grácziak is meg
csókolnák. . . . . . .

A bécsi költők fölött durva, keserű iteletet mon
dott. Magát, Griint, kit fölötte nagyra becsült, s engemet 
nem számított az osztrák iskolához. Még a szembeszökő, 
naiv elemet sem akarta nekik meghagyni. A mit kegyed 
naivnak nevez, monda, magyarul mondva: gyermekies. 
F r a n k i ,  igy nyilatkozott, nagy végzetet szükségei, 
hogy a költő benne útat törhessen magának. Elbeszél
tem neki, hogy F r a n k i  megközelithetlen szerkesztők
nél helyet szerzett első dolgozataimnak, hogy mintegy 
keresztatyja volt verseimnek és még mindig nem tudom,, 
vájjon áldjam vagy átkozzam ezért,

„Hiszi-e ön,“ kérdé rögtön, „hogy korunk egy- 
átalján dicsekedhetik jeles szellemmel, hogy felmutathat 
lángészt ?“

„„Nem,““ válaszolóm. „A lángész és tehetség 
szent megnevezésével gonosz visszaélés űzetik. Utóvégre 
egy mindenesetre tűrhető adomány, puszta ügyesség vagy 
élénk véralkat lesz belőle. A világ kezdetétől fogva tán 
busz lángészt sem hordott bolygónk. Mózes lángelme volt, 
Krisztus kedély-genialitással birt, Mahomednek véral
kata volt, egyéb semmi. Aristoteles lángész volt, Beetho
ven, Mozart, Rafael szintén; Kant, Corregió és Mendels
sohn Bartholdybal szép tehetségeket tisztelek. N apoleon 
lángész volt, Cromvell tehetség; Gusztáv Adolf afriedlandi 
herczeggel együtt tehetséggel, száz más vezér csak ügyes
séggel birt. Nagy Sándornak csak a vezér .véralkata volt 
megsemmi más. Shakespeare, Göthe és Schiller a lángelmék 
hez tartoznak, Dante és Byron a tehetségekhez, kik csak egy 
hüvelyknyire vannak a lángésztől. „És mi vagyok én ?“ 
kérdé mogorván s sötét pír szállott arczára. ,,„A minek 
Byront .tartom,““ válaszolóm, „„annak tartom kegyedet 
i s !““ 0  mondó: „Hagyjuk mindezt, hason beszélgetése
ket szeretek ugyan, de nagyon felizgatnak. Beszéljen va
lami felüditőt. Beszéljen nekem valamit életének legma
gasabb egy perczéről, valódi boldogságáról.

En elkezdőm: „Néhány év előtt fölötte nagy bol
dogságot élveztem, oly kegyben részesültem, minőben 
egy élő német költő sem — Göthe házában laktam. Lip
csében, mint igen fiatal tanuló Göthe menyével ismer
kedtem meg. Dicső, magasztos egy hölgy volt! a grácziák 
és dévaj satanellálc folyton czivakodtak e rendkívüli föl
digyermek fejében. Hangja megnyugtató, mint Dávid 
hárfája, gondolatai fényes tűzjáték voltak. Weimarba 
hivott Walther és Farkas fiahoz. De ott, nem volt sza
bad frakkot viselnem, hacsak nem akarok ama veszély
nek kitéve lenni, hogy az egyetemen rósz hirbe jövök. 
Különben lelkem mélyéből gyűlöltem e dőre, de a vei
mari udvari körökben nélkíi'özlietlen öltönyt. Kegyed 
olvasta az ezer egy éj meséit. Nem ujjongott e kegyed is, 
midőn végre a szellemkirály egy alattomos, emberesábitó 
kisértetet erős küzdelmek után legyőz és a palaczkok 
legszükebbikébe szorítja ? Az üvegtartó azonnal hét ha
talmas pecséttel lepecsételtetik és a tengerbe vettetik, hol
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egmélyebb. Ily sorsban kellene minden torz ördögnek 
és frakknak részesülni. Göthe asszonysága írta, csak jöj
jek akár fodorgallér és magas csizmákban. Megérkezém 
nagy rémületére a zsemlyeszőke angoloknak, kik előtt 
a veimari udvar nyitva állott.

Mindazonáltal mosolygó arczot vágtak a rósz tré
fához, mert jóságos tündérem mindenható volt. Hetekig 
laktam itt a nagymester házában ; láttam! Jupiterarczá- 
nak hasonmását unokái vonásaiban és uralkodó tekinte
tét kedves unokája, Almának szemeiben, kényem-ked- 
vem szerint időzhettem dolgozószobájában és érezhetém 
a mindenható borzalmát. Miként valék ? Oly kicsinynek-, 
oly parányinak érzóm magam ; de ez érzet egyúttal fel
emelt, midőn szétzúzott és kiáltá: tedd magad méltóvá a 
kegyre, teremts összes erőd megfeszítésével, tisztulj!

Útnak indultunk. Lenau minden izében áthevült. 
Otthonn ültünk a gőzölgő mokka és füstölgő havannák 
mellett. Ö szólt: „Feküdjék csendesen a pamlagra. Ne 
szóljon hozzám, egy dal dereng lelkemben.“

„Boldog,“ sohajtám, „oh n e k e m  gyakran ha
vakig kell várnom, mig lantszerü hangulat megszáll.“

„Kegyed,“ viszonzá komolyan, „nem lantosköltő, 
még „Csendes dalai“ (StílléLieder) daczára sem. Tehet
sége, úgy hiszem, epika-dramatikai. Mi többiennem jutunk 
tovább a laza, összefüggő románzákuál, de kegyednek 
hosszabbra terjed lélekzete, kegyed egy öntetből dolgozik, 
kegyed bonyolítja és oldozza a csomót s vér és húsból 
teremt alakokat. Nem akorom állítani, hogy Jankójában 
uj, divatszerű hősköltemény kulcsát lelte volna fel, de 
azt leginkább megközelíti.“

E nyilatkozata kimondhatlanúl felelkesitett.
Ő a kandalló mellett állott, bodor füstfellegeket 

eregetve. Azután írt. Akkor buskomor vadászdalt ol
vasott fel.

„Szeretném látni, mivel ajándékozta meg legújab
ban múzsája?“ monda.

Én tárczámat vontam elő és „Veres dal,“ (das 
rothe Lied) cziraű költeményemet olvasám fel. „Meg
győződésem,“ kezdé Lenau, „hogy tehetsége lényegesen 
epika-dramatikai, most megreuditketleuűl szilárd. Ön e 
dalban erős bort nyújt, mely a német uépet gyönyörköd - 
teti, anélkül azonban, hogy azt, mint különben, forróra 
hevitné. Ez irány — de plastikailag van alakítva.“

Ez Lenauvali együttlétem csak nehány futó órája, 
miként azt naplómból vevém. Vagy hat hóig éltem vele 
együtt és t'z czikkel sem érném be a feljegyzések teljét 
leírni, a költő arany nézeteit, az embfer angyali és dae- 
moni jellemvonásait kifejteni. De még egyet el kell mon
danom. Midőn kimoudliatlan megindulással búcsút vettem 
tőle, áldva tévé kezét fejemre és monda :

Áldásdús a költő szíve 
Ha szeret!

„Isten önnel, é l j e n !  É n  végeztem és lel- 
kemből misem fakadhat többé.“

Nehány hó és a leghevesebb szeretet erőt vön
lelkén.

Ismét nehány hó — oh Isten! De Németország 
nem ült elfojtott lélekzettel betegágyánál, elnézés nél
kül harsogtatta a költő végzetét az egész világban.

Szemeim nem látták többé. Nem volt bátorságom 
Döblingben fölkeresni és egész markolatig döfni szivembe 
a kést.

1850-ben a weidlingi temetőben tették le örök
nyugalomra. Alig száz ember követé koporsóját, nagy
részt falusiak, kik koporsója czimerét bámulták.Különös! 
Laube, kit ellenének tartott, szívinditólag szólott sírjá
nál. Az eget gazdagon özönlők el a csillagok, midőn 
Weidlingot odahagytuk. Én magamban gondolám: a 
csillagász csöve évenként új, fényes világokat lel föl ott 
fenn; de a föld világai mindinkább kialusznak. Az árnyak 
mindig hosszabbra nyúlnak, úgy tetszik, hogy esteledik!

BECK KÁKOLY.

Természettudományi eszmék.

Az any történelmének második korszakával uj 
csoda lep meg minket, mely nem egyéb, mint a f é n y .  
Ezt a magyar nyelvben talán e két szóból lehetne szár
maztatni : f  ő a n y ; (mint levő any =  levény =  lény ; 
vagy tevő any =  tevény =  tény), holott a csillagon innen 
vagyis a nap alatt a fény csakugyan a főany. Nélküle 
semmi fejlődésnek, semmi alakulásnak, semmi életnek 
nincs helye; nélküle egy anyaföld, nélküle jegecz, nö
vény, állat nem képzelhetők s átaljában lehetetlenek.

’ De itt először is tájékoznunk kell magunkat vissza
pillantások által, hogy semmi ugrásokat ne tegyünk, ha
nem szépen lépésről lépésre, fejleményről fejleményre 
kisérjük tárgyunkat. Edcjig már az anyt láttuk mint ő s- 
a n v t ,  azután az égő golyókban mint c s  i l l a n  y t, 
harmadszor a szétáradó világító közegben mint v i 1- 
l anvt ;  láttuk, mikép az any első létege vagy testalakja 
az a n y a g ,  a második a c s i l l a g  és a harmadik a 
v i l l a 1' (világ, világosság, fény). Láttuk hát, mikent az 
any, egymásután kianyagzott, kicsillagzott, a messze 
Csillagokban tettleg c s i l l á r a i i k ,  napunkban pedig 
tettleg v i 11 ám  1 ik .

Ne vegyük ezt valami puszta szójátéknak, ezen 
kitételek mindegyike az any különkülön létmódját, álla
potát jelenti, s egyúttal megmutatja a magyarembernek, 
mily bő szavú a nyelve a mindenség legmélyebb titkai
nak buvárlatánál, mintha a természet ezen rejtélyes ben- 
sőségeit csak magyarul akarná s tudná legjobban el
beszélni,

A fényről kellene hát értekeznünk, melyet a csil
lag magából ömleszt, önt, áraszt és megtudnunk: micsoda? 
mily természetű ? és mirevaló ? és miket mívelt vagy 
mível általa s belőle az ősany vagy a természet. ?

Ezt egyetlen egy csillagtól tudhatjuk meg — 
amennyiben ez a tudomány jelen állapotánál fogva tud
ható — t. i. a mi napunktól, mely legközelebb esik hoz
zánk. Elbúcsúzván tehát a bámulandó világseregektől, 
sőt elhagyván saját tojutunk többi csillagait is, kizárólag 
napunkhoz fordulunk, hogy azt és rajta a fény mivoltát 
s mirevalóságát tanulmányozhassuk.

A halhatatlan Newton azt tanitá: a napfény a 
napból foly k i , emiélfogva az ő lényét tartalmaz
za és árasztja. — Ez az úgynevezett e m a n a t i o  — 
k i f o l y á s — e l m é l e t e .  Euler ellenben azt képzelte 
magának, hogy van egy mindenütt elterjedt, mindent 
átjáró, finom anyag, mit a görögök aethernek neveztek, 
hogy ezen anyag óceánját a benne forgó s rohanó nap 
hullámzásba hozza mint a tengervizet az ezt hasitó hajó, 
vagy a levegőt a pattogtatott ostor, és hogy ezen hullámzó, 
rezgő aether az, mit fénynek mondanak. Ez az úgyneve
zett „ u n d u l a t i o  — h u l l á m z á s  — e l m é l e t e .  
A tanodákban Euler véleménye győzött és elmélete mind 
e mai napig uralkodónak látszik.

A két híres természetbúvár ideje óta a természet 
tudomány nagyokat haladott,és ma már majdnem két- 
ségenkivüli tény, hogy a nap égő világtest, hogy fo
gyatkozásakor kivehető lángjai, úgynevezett fáklyái, leg
alább is 10,000 a tüzes légköre, vagy fénygőze körülötte 
legkevesebb 30000 mfdnyi magosságu vagy mélységüek, 
a mint ez ugyan is ama fényképeken szemmel látható, 
melyeken e napot, a legújabb időkben, teljes fogyatko
zásai alkalmával photographice levették s a leghűbb má
solatokban előállították.

Ezen valóság nyomán tehát bizvást elmondhatjuk: 
miszerint az égő nap lángjaiból és tüzes gőzköréből csak 
úgy áradoztatja maga körül a fényt, vagy világosságot 
mint itt nálunk az égő fa, vagy az égő olaj vagy akár- 
mely más égő vagy izzó test saját fényét terjeszti. 
Továbbá hogy mikép a fafény nem egyéb az égés által 
végleg feloszlott faanyag a legfinomitottabb s lehetőleg 
legtágultabb alakjában, szintúgy a napfény sem más, 
mint maga a napanyag, hasonlókig az égés folyamatában 
felbomlott, s a lehető legnagyobb finomság és végtelen 
kiterjedtség állapotában, — villámfajta áramlatában.

Ha olajod elégett, bátran mondhatod, hogy az 
fénynyé finomult, és úgy a mindenségbe tova szállt. így 
vagy gyertyáddal, igy más égetett testekkel; ugyanis : a 
világany, mely olaj, gyertya stb. nevet visel, változik, 
az égés által, azon világanyaggá, melynek neve fény. De 
ha százféle anyagot égetsz is egyszerre, csak egy fajta 
fényt kapsz mindnyájából. Ebből pedig az a tanulság, 
hogy a tűz, vagy égés az anyagok vagy elemek ama küz
delme, mely által azok különösségük, egyéniségük, sok
féleségüket elvesztik, egymást áthatóan mintegy elemte- 
lenitik és egynemű, egyféle, átalános anyaggá, azaz sem
leges fénynyé olvadnak, mely az égő testtől szétvillan, és 
ezt visszatükrözi, vagyis annak fényét magával viszi. Más 
szókkal: a fény nem valami egyénesitett elme, vagy any- 
nem, hanem a világanynak amaz alakja s létmódja, mely
ben az elemek egyéniségüktől, nemük s fajoktól meg
fosztva e g y  öntetben jelenkeznek, a fény magában tar
talmazván azokat egy azonosságban s különbségtelen- 
ségben.

Különösen megjegyzendő; hogy a fény csak ad
dig s csak annyiban fény, amig s amennyiben az égő tes
tet visszatükrözi, azt magában ragyogtatja; mert csak 
is ezen visszatükrözés teszi tulajdonképen az ő fényvol
tát. Az égő ugyanis fénylik fényében, s ez csak is ez ál
tal fény, s addig marad annak, mig benne amaz fénylik, 
neki igy a fényt kölcsönzi, azt tulajdonkép fénynyé vilá
gítja. Abban a pillanatban, melyben az égő vagy izzótest 
égni, izzani megszűnt, a fényözöne is megszűnik fény 
leírni; mert annak elenyésztével, mi a fényözönt bevilá
gíts, ennek fényvolta is elenyészett, és az, mi eddig fény 
vala, azonnal egyszerű léggé, sötét elemekké alszik el. 
Furcsa ennélfogva az a mulatságos ráfogás, mit nekünk 
az iskolákban oly nagy komolysággal meséltek s jelen
leg is gyermekded hittel írnak: hogy mink olyan csilla
gokat is láthatunk, sőt valószinüleg látunk is, melyek tán 
ezer évvel ezelőtt elenyésztenek, mert hogy fényök 
amúgy is vándorlását folytatja mifelénk, és hiven, minden 
ziláltság nélkül meghozza szemünkbe csillagának képét, 
ha millió fényévnyi távolságról is. — Mintha bizony a 
fény akkor is az volna, miután csillaga vagyis forrása el
tűnt, mely bevilágitá s épen ezáltal világossággá, fény
nyé tévé.

Azt sem kell szem elől téveszteni, miszerint a 
fény az anyagnak legnagyobb terjedtsége, legterjedtebb 
volta, azaz hogy benne az anyag végső teijékenységét 
valósítja. Egy lámpa, például, képes órákig eltölteni szo
bánkat fénynyel. Valódi csoda! Az a kis anyag, mely a 
lámpaolajba van üsszeszoritva, neki teijeszkedik fény
alakban, és tölti a nagy tért, a szobát, tölti pedig órá
kig! Lehetetlen felszámítani, lehetetlen felfogni ezen ter
jedtség és tevékenység mekkoraságát és arányait. Egy 
kis pásztortűz mérföldekre tölti el a levegőt minden 
irányban fényével, mely nem más mint az égő fának 
végső terjedvénye, fimomulványa, s ennek szétömlése. A 
füst vagy szagról, bármekkorák legyenek, bármeddig 
tartsanak is azok, senki sem fogja tagadni, hogy azok a 
füstölő és szagos testek kifolyásai s kigőzölgései. Hát 
miért kellene azt épen a fényről tagadnunk, hogy t. i. az 
ki- és szétfolyása az égő testnek ?

De a Bunzen s Kirchhoffer-féle felfedezések már 
szemmel láthatóvá tették , miszerint a napfény a nap
anyagok finom folyama; mert készületeikben látja sze
münk, hogy minden elem, mely ég és fénynyé válik, 
azután mint ilyen szétözönlik, a fényképen (speetrumón) 
oda festi, oda rovatolja jeleit és jelenlétét, mintha mon

daná : ott voltam ón a napban, mint tömege, de most itt 
járok a földön, mint napfény ; ide jöttem villámsebes
séggel, mert fénylétemre magam is villany vagyok, de 
nem villanyszikra, nem is villanysugár, se nem villanykör
folyam, hanem valódi villanyözön, mint minden fény ál
táljában, mely azért is nem hullámzik, nem kigyódzik, 
mint az aetheristák hiszik, hanem villan, czikázik, nem 
hajlik, hanem törik, körben nem jár mint e hullámzó viz 
és levegő, hanem csak szögletekben. Hiszen, ha hullám
zásban állana a fény, hogy tudna oly tiszán pontozott 
fényképeket teremteni a photographiai lapokon ? holott, 
a hullámok inkább elmosnák összekevernek az alakot, 
nemhogy azt szigorúan kipontoznák s oly hiven leter
veznék.

A fény micsodájának megfejtése után következik 
az a kérdés : Mirevaló az a gyönyörűséges napfény? Tán 
csak, hogy kitárgyuljanak özönében szemeink előtt a vi
lág szépségei ? vagy hogy fürödjék, felinduljon s éljen 
benne a levegő és viz oceanja? vagy hogy csak folyvást 
ölelgesse, ölében forgassa, melengesse, termékenyítse, 
anyává tegye a földet, vagy hogy táplálja, fesse, virágoz- 
tassa s tenyésztéssé a növényvilágot? vagy tán csak 
arravaló, hogy ünnepélyesen legyen kivilágítva a min
denség tereme s benne a világok magokat bámultassák? 
korán sem csupán errevaló az, hanem leginkább s min
denek előtt arra: hogy b e l ő l e  v ilá g te s te k  a l a 
k u l j a n a k ,  m e l y e k  a n a p  k ö r ü l  f o r o g n a k ,  
vagyis : a napfényről bizvást hihetjük, hogy belőle 
lettek, belőle termettek mindazon égi testek, melyek a 
nap körül forognak, a nap hatalmában állanak, birodal
mából kilépni nem képesek, s igy mintegy családjába, 
atyasága alá tartoznak. E vélemény merésznek látszhatik; 
lehet azonban megkisérteni, annak hihetőségét vagy épen 
valóságát bebizonyítani.

Ha, teszem 1000 mázsa olajt, vagy 1000 mázsa 
léget elégetünk, mi lett belőlük közvetlenül. Amabból 
kaptunk 1000, emebbül 1000 mázsa fényt — fényanyt — 
ez oly bizonyos, mint kétszerkettő négy. Ezen fény ele
mekké aluván el, ad 2000 mázsa anyagot mindenféle ala
kulatokra a természet műhelyében. Ily módon számítha
tod azon sok millió mázsa meg tonna fényanyagot, mely 
a világszerte elégetett, fa, kőszén és egyéb testekből 
fejlődik és elgondolható azon elemkészletet, mely a 
fény által kerül a természet műhelyeibe aföldöns mennyi 
uj lény termeltethetik át abból. Már most vegyük a na
pot, ezt a roppant tömeget, mely még most is 355000 
szer annyi, mint földünk tömege, és 700-szor annyi, mint 
egybevéve mind azoknak az égi testeknek tömege, me
lyek hozzá s rendszerébe tartoznak. Vegyük, mondom, 
a napot, melynek átmérője ma is 188,008 mfd. felülete 
pedig 111 millió négyszög mfd. úgy hogy golyójában, ha 
üres volna, 1.400,000 olyan golyó elférhetne, mint a mi
lyen ez a mi földünk, azután vegyük végre, hogy ezen 
szörnyeteges tömeg ég, hogy tűzfolyamatban vagyon, 
hogy felülete folyvást lángokká olvad, tágul, s fénye 
villanyosodván el elárad birodalmatéreibe s tegyükkozzá, 
hogy ezen égés s szétfényözönlés millió meg millió éven 
át szakadatlan foly, s egyre önti el s árasztja "teli hatá
rát : és azt hiszem, könnyen el fogjuk képzelhetni, sőt 
megtudni is, hogy a belőle fényalakban kiözönlő anyagok 
mennyisége évmilliók alatt, oly végtelen tengernyire nő
hetett s gyűlhetett, miszerint abból nem egy, hanem szám
talan égitest: üstökös, bolygó, hold, tűzgolyó stb. telhetett 
és alakulhatott a birodalma határain belől, mely szinte a 
nagy természet egyik nevezetes műhelye, hol az elfátyo
lozott teremtő csak úgy űzi utánozhatlan mesterségét, 
mint akárhol másutt a végtelenség téréin.

Ha a mindenség működéseit és iparkodásait 
figyelemmel lestük életünkben, kinézhettük, hogy az, 
ha újat akar teremteni, mindannyiszor felhígítja, folyóvá 
változtatja a tömegesebb meglevőt, és úgy használja fel 
az előállítandó remekeire. Úgy, például, ha légeket megy 
létesíteni, ezt csak a világosságból teheti, mely azoknál 
finomabb ; szintúgy a vizet nem másból, hanem a nálá
nál folyóbb két légnemből gyárthatta, úgy továbbá, ha 
jegeczet akar termelni, folyadékot csinál s ebből szökteti 
ki a parányokat, melyek szépen sorakoznak és a jegecet 
alkotják, úgyhogy ha ezen eljárását a górcső alatt nézed, 
szemed, szád, sőt eszed is eláll ! midőn t. i. az egyszerű 
semleges folyadékban eleinte semmi alakot nem látsz, s 
egyszerre csak kezdenek a parány-jegeezszemek, mintegy 
a semmiség mélységéből előpattanni, mintha megtestesült 
szikrák s egymáshoz forradni, szinte egygyé ölelkezni, 
mintha egymást öröktől fogva vágygyal keresték volna, 
Hát hogy s miből alkotja ugyan az a mindenség a nö
vényt ? Ismét folyadékokból : vizek és levegőkből, meg a 
napfényből. Végre az állatot is csak a tojás lúgjában 
kezdi, az emlőst pedig ugyan a tojásban és méhben az 
anyavér folyadékából építi, testté lélekké alkotja.

így tapasztalván a teremtés kezelését, eszközlé
sét mindig és minden fokozatán a folyékony világanyag
ból történni ; mit osudálkozol, vagy töprenkedel, midőn 
én azt állítom : hogy a mindenség a naprendszerek s 
névleg a mi naprendszerünk alkotásánál és berendezésé
nél is akként járt el, miszerint először is a nap anyagait 
fénynyé olvasztotta, s úgy aztán ebből, annale módja 
rendje szerint, ama világtesteket alakította, melyek a 
nap körül, gyermekei gyanánt keringnek. — Sőt csak is 
ez az igazi fejlődés, a nagy mindenség életéhez illő szer
veződés, nem az az ezeregyéjszakféle ideoda-kapkodás 
és perczalatti létreugrasztás stb. Ne gondold, hogy az 
auynak, vagy a természetnek nincs ideje, hogy tán siet
nie kell, nehogy elkéssék ? Nem kergeti azt senki, nem 
is mulaszt az semmit, ha még oly lassan dolgozik is csu- 
dálandó müvein. Az ő idei, akár évszázadok, akár évez
redek, vagy évmilliókként számlálod, mindenesetre csak 
cseppek a feneketlen és korlátlan örökkévalóságban.

(Folytatása következik.)
F ö ld i.
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A gyorsírás haszna.
Molyneux azt írja Locke barátjának, a hires böl

csésznek : „akarom, hogy fiam a gyorsírást megtanulja, 
ha nem is azon tökélyig, hogy egy hatalmas szónok aj
káról jövő szavakat azonnal leírja, hanem hogy képes 
legyen magán dolgozataiban gyorsírni. Higye meg uram! 
a gyorsírás oly nagy hasznú ismeret, mint akármely más, 
miben üzleti vagy tudományos embernek jártasnak kell 
lennie. Sok fájdalmat okozott az nekem, ha egy muve- 
szetetet és mindazon hasznot, melyet az — mint elégszer 
volt alkalmam tapasztalni — másoknak hajtott, nélkülöz
nöm kell.“ Ezt Molyneux 1693-ban Írja, s mi még mai 
napig sem bírtunk oz igazságról egészen meggyőződni. 
Az idő óta pedig sok és nagyszerű uj találmány, mely to- 
leg idő s tér leküzdésére irányult, dicsőíti az emberi te
remtő erőt; csak a szó, az eszmék testének számára ne 
bírnánk a régi szerkezetű s nehézkes menetű, közönséges 
Írás helyébe újat, időt s helyet megkiinélőt léptetni ? Az 
eszme villámként czikáz át az elmén s azt csak aranyhe- 
gyü háritóval — csak a gyorsírással lóghatjuk föl. A 
gondolkozás sebessége s a közönséges irás lomhasaga 
között nincs arány s inig azzal az első eszmét akarjuk 
papírhoz kötni: addig a második, harmadik és negye
dik uj eszme, mely annak nyomába kél, mar megvenult, 
már elhalványult.

Göthe autobiographiájában ezt írja : „Szokásom, 
volt, egy-egy dalt elrebegni, a nélkül, hogy ismét össze- 
állit’hattam volna, úgy hogy néha iróállványomhoz rohan
tam s rá sem ér Ve, hogy az ott keresztben fekvő papirt 

jól elhelyezzem, az egész költeményt egy álló helyemben 
az ív átlójában leírtam. Ilyenkor szívesebben ragadtam 
rajzónt, mely a vonásokat könnyebben adja.“ Mily kin
cseket köszönhetne ma az emberiség a gyorsírásnak, ha 
azt e lángész szolgálatába vette volna.

Nálunk hazánkban a gyorsírásnak ez oldalróli 
hasznavehetőségét nem ismerik s azon kevesek kivételé
vel, kik e művészetet gyakorolják s kiknek száma még 
Sodorna megmentésére sem volna elégséges, azt hiszik, 
hogy a stenogratia csak parlamentaris tárgyalások meg
örökítésére szolgálhat. Igaz, hogy e művészet eredetét 
leginkább e föladatának köszöni; de ma, midőn már 
nálunk is többet Írnak mint beszélnek, midőn bureaucra- 
ta egyenlő kormányzattal, az elsőnek kielégítésére s a 
másiknak kiirtására a gyorsírás vajmi hatalmas eszközt 
nyújthat! Nem szeretek szót szaporitui, különben hozzá
fognék annak bebizonyításához — mást ez alkalommal 
nem mondok, mint hogy Európában is pénz az idő — 
miszerint minden embernek, a ki ir s bármi keveset, 
gyorsírással s z ü k s é g e s  élnie ; de beérem egyelőre 
azzal, hogy ha sikerűién l megmutatnom, hogy alig van 
foglalkozás a magán vagy közéletben, melyben a gyors • 
Írást igen nagy h a s z o n n a l  ne lehetne alkalmazni.

Ha a középiskolában kezdenék a gyorsírás taní
tását a kalligráfiáé után hetenkénti két órával — mint 
Németországban sok helyütt történik, úgy a hatodik 
osztályú gymnasista s ötödik osztályú reáltanuló már 
képes volna gyorsírni mindennemű Írásbeli dolgozatát s a 
mindenféle tollba mondott jegyzést, melyek még a legjobb 
tankönyvnél is alig elkerülhetők. Azok, kik a gyorsírás 
kötelezett tantárgynak való fölvételét ellenzik, — ter
mészetesen nem nálunk, mert itt szóba sem állnak a 
gyorsírással — azt hozzák föl, hogy a tanulók ideje az 
eddigi tárgyakkal is eléggé igénybe vétetik; mi ezt meg
engedjük, magunk is tapasztaltuk ; de épen azért szük
séges a'tanulón akként segitni, hogy az egy tanév a Ste- 
nografiának szánt hetenkénti két tanórai fáradsága fejé
ben módot nyújtsunk neki Írásbeli dolgozatait, melyek 
most szabad idejének legnagyobb részét veszik igénybe, 
egy negyedóra alatt elvégezhetni. Egy-két évi ily nemű 
gyakorlás után roppant kincset visz magával az egye
temre vagy műegyetemre a tanuló azon képességében, 
hogy tanárai előadását szóról szóra követheti. Igaz, hogy 
sok esetben az előadás hű leírása annak pongyolasága 
miatt nem kívánatos ; de ilyenkor is rendkívüli haszon
nal jár a gyorsírás alkalmazása, a mennyiben ha kime
rítő jegyzéseket akar tenni, a hallgató figyelmének 
minduntalan az előadás magvára kell irányulnia, hogy a 
lánczolatosan összefüggő eszméket szemenként megra
gadja s papírra vesse ; fönmaradván mindig a lehetőség, 
hogy azalatt, mig az előadás szellemét követi, ra
gyogóbb színben megjelenő eszméket teljes hűséggel 
leírjon. Mennyire edzi az elmét s élesíti a fölfogást az 
ily módoni jegyezgetés, hány tankönyvet tesznek uélkü- 
lözhetővé s mennyi lapozgatás és keresgéléstől kímélik 
meg a tanulót az ily jegyzetek ! — „A gyorsírás gyakor
lása“ — úgymond Gawtress Byrom stenographiájáhozi be
vezetésében — „kifejti a lélek minden erejét, fölkelti a 
találékonyságot, fokozza az elmééit, érleli az Ítélő tehet
séget s az emle edzésével szabatosságot, éberséget és 
kitartást von maga után.“

Az olvasás csak akkor jár haszonnal, ha egy út
tal kivonatokat s jegyzeteket készitüuk. Az idő, mely 
erre szükséges, — gyorsirásilag csak annyi, a mennyi az 
illető hely vagy egész mű elolvasására kívántatik — 
arányba sem hozható a haszonnal, mit azok nyújtanak.
M ert helyes te rv  szerin t rendeze tt kivonatok és jegyze
te k  az egész é letre  biz tosítják  az o lv a so tta t; nélküiöz- 
hetővé tesznek  egész könyvtárt es néha  szüksegtelennc 
terjedelm es művek újólagos á to lvasása i, vagy legalább 
á tlapozását. —  Mtiller János a  nagyhu-ü nem et tö r té 
nész az ó- s ú jko r Íróiból k ivonatokat készített, melyeket 
még 10 nappal ha lá la  e lőtt fo ly ta to tt; 1733 író  volt 
bennök képviselve, mind ném et nyelven s annyi k u r tí
tá ssa l írva , hogy hosszas gyakorlás s a  történelem nek  
valam int az illető  könyveknek ism erete volt szükséges 
azoknak  e lo lvashatására . — M ennyivel könnyebben, b iz
tosabban  és czélszerübben dolgozott volna e tudós, ha 
helyes gyorsírássa l é lh e te tt v o ln a !

Írók, orvosok, papok rósz írása már közmondássá 
vált; de könnyen is megfogható, hogy miért találhatni 
csak iskolásgyermekeknél, irómestereknél s könyvvivők
nél szép Írást, mint kiket főleg az irás csinossága ajánl: 
mig szakférfiak sebes Írásra, a betűknek egymásba ol
vasztására, gyakori szóknak csak részleges kiírására 
vannak utalva. — Ha más nem, csak ez egy utóbbi is 
elég hangosan kiáltja, hogy az eddiginél rövidebb Írásra 
vau szükségünk. — A gyámok, kereskedő s minden üz
leti emberre nézve, kinek az idő inegkiinélése nagy nye
reség, a gyorsírás használata megbecsülhetlen. Ott fek
szik előtte 20—30 levél, melyre még ma kell válaszol
nia, mi a nap legnagyobb részét veszi igénybe,mig gyors
írással egy óra alatt bizton elvégzi. Németországban sok 
helyütt a könyvvitelnél is használják, de e tekintetben 
Angliában ¡s Éjamerikában haladtak ismét legtovább. 
Sok igen tekintélyes ezég könyveit kizárólag gyorsirási
lag viteti s irodai személyzetétől okvetlen megkívánja a 
gyorsírás ismeretét. — Mily jó szolgálatot tehet a gyors
írás ügyvédnek, ha p. az állaraügyésznelc fontosabb meg- 
czáfolandó tételeit szóról szóra följegyezheti olyankor, 
midőn egy szón a vádlott becsülete, sőt néha élete függ
het ; mily haszonnal alkalmazható az törvényszéki ki
hallgatásoknál és vallatásoknál. — A tanár, politikai, 
világi s egyházi szónok, ki előadása vagy szónoklata elő- 
leges elkészítésére s betanulására vau néha utalva; az 
orvos, mérnök, katona; az utas, ki a benyomás első he
vében akar naplójába jegyzéseket tenni, — mind rend
kívüli haszonnal alkalmazhatja a gyorsírást.

Mily hasznot nyújt a gyorsírás kormányférfiak - 
nak, azt Oettiugen — Wallerstein herczeg, igen tevé
keny bajor igazgatási főnöknek életéből tanulhatjuk. 
Ez Gabelsbergcrrel (jeles gyorsíró s egy német stenogr. 
rendszer alkotója) — olyszerü viszonyba lépett, hogy 
sokoldalú teendői mellett önkezűleg mitsem irt G.ib. 
oly sebességgel irt le mindent, mint a herczeg el
mondó, s mig ez a királyhoz járt, üléseket tartott 
stb. addig amaz 4—5 különböző gyorsirt jegyzetből 
diétáit egyidőben ugyanannyi közönséges Írással Író
nak. Ha körlevél volt intézendő a hivatalhoz , úgy 
Gab. miudjárt chemiai téntával íratta s egy óra múlva, 
hogy a minister tollba mondta, az egész már nyomatva 
s a postán szétküldve volt. Nemsokára a minister és 
gyorsirója azon gondolatra jutott, hogy valljon nem dol- 
gozkatnának-e kocsizás közben is. Amaz ugyanis nem 
a városban, hanem Münchentől 2% mérfólduyire fekvő 
jószágán lakott, hová naponként 1% órai kocsiutat tett. 
Ez időt sem akarta fólhasználatlauul hagyni. Elején a 
kísérlet nehézséggel járt, de nemsokára Gab. kocsizás 
közben egy különös szerkezet segítségével ép oly köuy- 
nyen irt, mintha szobában ült volna : úgy hogy ide s oda 
menőben a herczeg 6 —7 ívet dictálhatott. Sőt egyszer 
megesett, hogy utjok közben beestvéledék s teljesen sö
tét lett s ez alkalommal Gab. azt tapasztalta * hogy jegy
zetei azután világnál tökéletesen elolvashatok voltak.

A gyorsírásnak valóságos eleme eleddig . azonban 
főleg a nyilvános és parlamentaris élet volt. Éltet vön 
ettől s éltet is ad enuek Augliában s Éjszakamerikábau a 
gyorsírás alkalmazása annyira el van terjedve s kifejtve, 
hogy minden nagyobb lapnak megvan a maga 10—12 
állandó gyorsíró reporterja s a Rath Journal, Norfolk 
News, New York, Tribüné és mások nyomdájába a szedők 
egyenesen a gyorsirási jegyzetekből szedik a közleményt. 
Bürke, Talford, Dickens mint gyorsírók kezdették poli
tikai, illetőleg írói pályájukat. „Ha azoknak tevékeny 
sőge“ — úgymond Gawtress — „kik a gyorsírást kereset
ből űzik, csak egy hétre felfüggesztenék, a törvényszéki 
tárgyalások s országuuk politikai történetében egy üres 
lap támadna, a közvélemény leghatósb rugója elveszne 
s a nemzet csak akkor érzené s láthatná be, mily fontos 
befolyást gyakorol e művészet nyilvános életünk összes 
ügyeire.“ Igaz, hogy a lefolyt 13 év alatt szépen elszok
tattak bennünket a hangos szótól s a gyorsírásnak ez 
iránybani szükséges voltát nem éreztük; de most már 
nem sokára itt az idő, hogy testületek s egyesek fontos 
ügyében hatni hivatvák, mindent elkövessenek, hogy e 
tekintetben se maradjanak el a külföldről s a kor el- 
utasithatlan követelményétől.

FENYVESSI.

Egy kis csillagászat.
(Sir Jolin llersclicl „A csillagászul elemei“ czlniíi luíivébql).

Ama nagy testek mekkorasága, távolsága, elren
dezése és mozgása, melyek a látható mindenséget képe
zik, alkatok és természettani állapotjok, a mennyire csak 
előttünk tudva lehetnek, egymásra való kölcsönös befo
lyásukat és hatásukat beszámítva, a mennyire csak tör
vényszerű okoskodás által okozataikból kifürkészlietők 
és megállapíthatók, ez teszi összegét azon tárgyaknak, 
melyekre a csillagász figyelmét fordítja. Maga e kifeje
zés a s t r o n o m i a ,  mely a csillagok az a s t r a tör
vényére vagyis szabályára vonatkozik (astra alatt pedig 
a régiek nemcsak a tulajdonkép igy nevezett csillagokat, 
hanem a napot, holdat és az égnek valamennyi látható 
alkatrészét értették), már elégséges ezt gyauittatni, és e 
műszó a s t r o 19 g i a , a csillagok indokolása, elmé
lete, magyar ázása, bár czélját tévesztő a gyakorlatban, 
babonás csalárd kísérletekre alkalmaztatván s eszkö
zéül szolgálván a jövő eseményeinek a bolygók termé
szetével vélt egybefüggésök alapjául megjósolasára, ere
detileg hason értelemmel birt,

De a csillagok és egyéb égi testeken kivül van 
még egy más nevezetes pontja a csillagász figyelmének, 
és ez a föld maga, sőt e pont fontosabb valamennyinél.

Jelentékeny pedig mind elméleti, mind gyakor
lati értelemben nem csak közelsége tekintetéből, nem 
csak azon viszonynál fogva, melyben hozzá mi lelkes 
lények állunk, kik szükségleteink kielégítését egyedül

tőle nyerjük, de már csak azért is, minthogy ez azon 
állomás, melyről a többit szemlélhetjük, és minthogy ez 
az egyedüli valamennyi égi test között, melyen teljesen 
határozott mérveket és jegyeket első Ízben van alkal
munk feltalálhatni, melyek által azután amazok változá
sait a helyzetben felismerni, vagy a melyekkel távolsá
gaikat egybehasonlitani lehessen.

Az olvasó, ki először vesz kezébe csillagászati 
munkát, különösnek fogja találni, hogy a föld az égi tes
tekkel egy rovat alá soroztatik , és hogy egyátalá- 
ban közös természet tulajdonittatik ily látszólag any- 
nyira különböző dolgoknak. Mert hol is lehet látszólag 
nagyobb különbséget találni, mint e roppant s a szemnek 
megmérhetlen terjedelmű föld és a csillagok között, me
lyek csak mint pontok jelentkeznek, és látszólag mi nagy
sággal sem birnalc.

A föld sötét és átnemlátszó, mig az égi testek 
ragyognak. Nem veszünk semmi mozgást észre rajta, 
mig ezekben folytonos helyváltozásuak vagyunk tanúi, 
hahogy a nap vagy éj k iilönböző óráiban, az évjárás kü
lönböző szakaiban szemléljük. A régiek, kivéve pár fel
világosultabb főt, nem bírtak ily fogalmaival a közös
ségnek, s ekként a hasonlat és tapasztalás határain kivül 
helyezvén az égi testeket és mozgásaikat, — mellőztek 
minden oly okoskodást, mely abból indult volna ki, mi 
nálunk itt alant történik, s innét magyarázta volna ki azt, 
mi magát odaföun előadja. Ily körülmények mellett a 
csillagászat mint ok és okozat tudománya fenn nem. áll
hatott, szorítkozni kellett tehát a tünemények puszta 
felsorolására, a nélkül, hogy azokról okszerű elvek nyo
mán számot adui megkísértette volna, daczára, hogy meg
lehetős szerencsés lehetett bizonyos fokig a kísérlet, ki
nyomozni bekövetkezésük sorozatát, s tapasztalati sza
bályokat állítani föl e részben. A ki tehát a tény valódi 
állását ismerni akarja, az első lépést az által teheti meg, 
ha magát az előítélettől megszabadítja, s azon eszméhez 
szoktatja, miszerint lehetséges, hogy a föld nem egyéb 
egy nagy csillagnál.,

Mielőtt némi helyes fogalmat szerezhetnénk ma
gunknak oly tárgyak elrendezéséről a térben, melyeket 
nem lehet megközelítenünk és megvizsgálnunk, mit rólok 
tudhatunk, csak az által érhető el, ha nyugtou maradva el
lessük fejlődésüket, nagy fontossággal bir ránk nézve tudni 
elsőben is ba valjou az, mit mi nyugton maradásnak ne
vezünk, valóban nyugton maradás-e ? vájjon az állomás, 
melyről őket szemléljük, nem mozog-e már maga velünk 
és miudeu körülvevő tárgyakkal együtt, jóllehet mi a 
mozgást észre nem veszszük, és ha csakugyan mozogna, 
minő tulajdonokkal vau e mozgás felruházva ? Tehát bi
zonyos számú tárgyak látszólagos helyzete, és egymás
közti látszólagos viszonyos elrendezése anyagi függésben 
fogott lenni magától a helyzettől, mely a szemlélőnek 
ju t ; és lia e helyzet változásnak vau kitéve, a szemlélő 
tudta nélkül a tárgyak magok is fogják viszonyos hely
zeteiket látszólag változtatni, noha valósággal nem is. S 
ha a dolog igy áll, természetes, miként m i n d e n  I át -  
s z ó l a g o s  m o z g á s o k ,  melyeket mi a csillagok közt 
észrevehetni vélünk nem lesznek már valódi m o z g á- 
s o k, hanem legalább részbeu, — bárminők legyenek is 
a helyzetre nézve észlelt viszonyos változásaik, — 
azoknak pusztán látszólagosaknak kell lenniök: nem 
egyebek ezek, mint saját szemlepontuuk tovacsúszású- 
uak eredményei; természetes az is, hogy ha tudomást 
akarunk szerezni magunknak azok valódi mozgásaikról, 
elsöbeu saját mozgásunkat kell kipuhatolnunk, és azt ha
tásaiban eléggé méltatni tudnunk. A kérdés tehát valljon, 
mozog-e a föld vagy pedig áll, és ha csakugyan mo
zog, minő az a mozgás ? nem valami hiú szőrszálhasog- 
tatás : egyedül megoldásának köszönhetjük azon szeren
csét, hogy a világegyetem alkatáról helyes fogalommal 
bírunk.

Ne gondoljuk egyébiránt, hogy badarságot beszé
lünk midőn a föld mozgását emlegetjük, melyet lakói 
észre nem vesznnek : ne feledjük, hogy itt a földről mint 
egészről van szó, s igy mindenről, a mit csak az állagá
ban tartalmaz, felületén hord, egy oly mozgásról, mely 
közös a tömeggel ott alant, mely közös a körül övedző 
óceánnal, a rajta nyugovó léggel, s közös a láthatárra 
tornyosuló fellegekkel. Világos tehát, hogy létezhetik ily 
mozgás a nélkül, hogy mi róla szükségeskép tudomással 
birnánk, föltéve, hogy nem képzeljük a földön levő tár
gyakat egymásközti viszonyos helyzetökből kiszakítva, 
föltéve, hogy nem lépünk ez által gátlólag ellenébe semmi 
természetszerű menetnek, s hogy nem idézzük elő semmi 
nemű érzetét a lökéseknek. Oly sajátságot neme az ér
zetnek, mely észrevetetné velünk, hogy mozgásban va
gyunk, nem is létezik. Lökéseket veszünk észre az igaz, 
minthogy e lökések a mozgásnak rögtöni változásai, me
lyeket — miként az erőműtan törvényeiből tudjuk — 
rövid időközök alatt ható rögtöni és hatalmas erők idéz? 
nek elő, és ezen erők tulajdonkép azok, miket, midőn 
testünkhöz juttatnak, erezünk. Például ha lesütött vagy 
behúnyt szemmel — nehogy a kültárgyakat lássuk, —  
kocsin utazunk, az, mit észreveeudünk, legfölebb egy 
razkódtatás leeud, mely az út egyenetlenségeiből ered, 
amint azok fölött a kocsi egymás után majd fölemeltetik, 
majd visszaejtetik, de arról, hogy haladunk, nem lesz 
semmiféle érzésünk. Ha simábbá válik az út, mozgérze- 
tünkiskevesbülnifog, bátor a gyorsaság, melylyelútazunk, 
uövekedendik. A ki vaspályán útazott, különösen ba 
éjjel, vagy alagúton ment keresztül, emlékezni fog e meg
jegyzés valódiságára. A kik pedig léghajózási utakat 
vittek véghez, tanúskodnak, hogy ha szemeiket behúny- 
ták és folyvást egyenlőn kedvező szellőt élveztek, — 
mely azonban ne közlött légyen hintázó vagy pedig forgó 
mozgást a hajóval, — úgy érezték magokat, mintha csak 
mindig egy helyben maradtak volna, bárminő gyors volt 
legyen is a haladás egy helyről a másikra.

Mégis csak akkor nyerjük a legkielégitőbb mo
dorban tökéletes ugyanazonosságát egyfelől a mozgás,
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másrészt a nyugvás érzetéi.ok, lia liajón vagyunk, mert 
a hajón egy egész nagy rendszer vau mozgásba helyezve : 
tárgyak vesznek ugyanis körül, melyek egyenlően osztoz
nak velünk és egymással az egész tömeg közös haladá
sában. Ha egy nagy nehéz hajó cabinjébe jutunk, (öl
tévé, hogy a szél irányában csendes útban vagy pedig 
egy csatornában haladunk, a legkisebb sejtelmünk sem 
támad afelől, hogy tulajdonké]) merre megyünk. Olva
sunk, ülünk, sétálunk szóval mindent teszünk, mit csak a 
szárazon szoktunk. Ila földobunk valamely labdát a 
légbe, visszaesik az kezünkbe, ha leejtjük, lábunkhoz 
hengerműk. Rovarok dongának körülöttünk a szabad 
légben, a füst is úgy emelkedik fölfelé, mint bármely ház 
tűzhelyéről a parton. De ha fölmegyünk a fedezetre, 
némi tekintetben már különbséget tapasztalandunk. Á 
lég nem hajtatván többé velünk egy irányban, magával 
fogja ragadni a füstöt és egyéb könyíi tárgyakat, szintúgy 
a pelyheket, ha szabadon bocsátjuk, még pedig látszólag 
az ellenkező irányban, mint melyben a hajó halad, 
mig valósággal a z o k maradnak egy helyeu és mi hagy
juk azokat a légben bátra. De a tömegesb tárgyakra, 
úgy szintén saját mozgásunkra vonatkozólag azért még 
a csalódás teljes marad, és ha kipillantunk a partra, 
észreveszsziik, hogy saját mozgásunk hatása van átvive, 
— (le ellenkező irányban, ■— a kiiltárgyakra : azaz azon 
tárgyakra, melyek azon rendszeren, melynek mi részét 
képezzük, kívül esnek.

• „Provehimur pertu, terraeque urbesque réce- 
dunt.“ (Vége következik).

JAKABFALVAY GYULA.

Mentovich Ferencznek.
Élvezettel olvastam IV-ik közleményedet is az 

újabb materialismus elvei körül az „Orsz.T.“ 14-ik szá
mában, és különös gyönyört okozott szivemnek bátorsá
god, mely napjainkban oly nagy ritkaság; de mivel te 
az ugynevezet é l e t erő  ellen kikelsz ugyan egyrészt, 
másrészt azonban magad is v e g y t a n i ,  p h i s i k a i  
és m e c h a n i c a i  erőket emlegetsz rá, meg az e r ő t ,  
mint „eredeti és öröktől fogva bírt,“ „attól el nem vá
lasztható tulajdonságát az anyagnak“ — és „az anya
gokkal kapcsolatban levőt“ — dicsőíted; szóval én 
pedig ezen eljárást következetlennek, valódi dynamis- 
musnak és kételvííségnek tartom : aunálfogva bátorkod
tam téged s elvtársaidat bizalmasan egyremásra figyel
meztetni : szinte az „Orsz. T.“ lapjain, liogy észrevéte
leimet azon elmékbe is tükröziesse , melyek érteke
zésedet olv asták s igy a kisszerűnek látszó nagy ügy annál 
jobban megértessék.

Különösen óvatosnak s szüntelen vigyázónak, meg 
szilárdnak is kell lenni az embernek, hogy következetes 
materialista lehessen és lerázza magáról mind azt, mi a 
dualismus hosszas fegyelme és uralma alatt rá ragadott, 
vagy lényére nőtt, nehogy úgy járjon mint ama hetyke, 
ki magát utón félen atheistának fitogtató, mindennapi 
beszédjét azonban csupa „hála I s t e n “ „hozott Isten“ 
„Isten önnel“ „ha az Isten megsegít,“ „olt Istenem Iste
nem“ „áldja Isten“ s több e nemű istenemlegeté- 
sokkel tele tarkázta.

É p en  igy vannak  a m a teria listák  is  azzal az el- 
h irh ed t „éle terővel.“ Egyre  ta g ad já k  és zak la tjá k , m ind- 
azá lta l az erőt és e rőke t széliében elism erik  s em legetik, 
pedig e lannyira, hogy telvékvfele ira ta ik , beszéd je ik .É n  azt 
mondom, h a  egyik erő te tsz ik , ám tessék a  m ásik is  : lm 
van rendszerükben  vonzó erő, eltaszító  erő , phisicai e rő , 
Chemical, villanyos, de lejes erő stb. akko r m ié rt ne le 
hessen eltiim iök  az t az é le te rő t is. A kár van egy erővel 
több, a k á r  kevesebb, a z t ta rtom , m indegy.

Az a fogalom „erő“ valódi ijesztő a mai termé
szettudományban, mely oly nagyon szeretne telivér ma
terialista lenni, de nem bir megküzdeni ezzel a kétfejű 
sárkánynyal. Az erő neki örökké valami anyagtalannak 
marad, s mégis az anyaggal, mint mondják, clválhatlanúl 
összeházasítva.

Hogy a dolgot kiderítsem a helyett , hogy sza
vaidat feszegessem, s neked alkalmatlankodjam , bá
rom tekintélyt hozok fel: Liebiget, Büehnert és Humboldt 
Sándort.

Liebigben azt olvastam, hogy „az elemek azon 
erők szerint működnek, mr Iveket a teremtő beléjök ol
tott.“ Ha a dolog igy áll és LJebig ezt alkalmasint au- 
thentice tudja, akkor hiába beszél ő nekem, a szegény 
életerő ellen, mert én ez esetben elegendőleg tudom, 
hogy szerinte az erő valami nem anyagi, az anyagtól lé
nyegileg különböző, és valóságos alany ; nem tulajdona 
az anyagnak, hanem talán ura is. Linkig szerint, van

tehát sóauy és sóerő egyben. Már most mondja meg 
nekem Liebig, melyik valójában só : az az anyag, vagy 
az az erő? így álland a korány és a borerő? a szeszauy és a 
szeszerő, a paprikaany és a paprikaerő, améregany és a iné- 
regerő, e nevezetes, vagy tán nevetséges kérdések táma- 
dandnak a felől, hogy mitől részegedett meg az ember a 
lior-és szeszanytól, vagy a bor-és szeszerőtől, vagy mi ölte 
meg: a méregany vagy csak a méregető? vagyis az 
anyagi méreg-e ? vagy az anyagtalan méreg-e ?

Még egy példát. Bizonyos darab vas nyomjon egy 
mázsát, kérdés: mi nyom egy mázsát, a vasany vagy a 
vaserő benne, vagy melyiket húzza a föld annyira: azt a 
vasanyt (anyagi vasat), vagy azt a Liebig költötte v as
erőt (a nem anyagi vasat) ?

Nagyban még fnresább ezen elmélet. A nap, pél
dául, földünket húzza. Ez tárgy. De én most kérdem: mi 
húzza földünket, — a nap tömege, vagy csak az az 
úgynevezett vonzó.erő benne — vis attractiva. Hát miért 
volna ez a nap 188,000 mfdnyi átmérőjű világtest, ha nem 
ő neki kellene a húzónak lenni, hanem ama bele képzelt 
erő volna a vonzó. Azt hiszem, itt nincs is annyira a 
vonzó erőről szó, hanem csak vonzásról, meg a vonzó és 
vonzott testről vagy anyagról, mely valójában a nap és a 
föld teste, anyaga. rAz erő csupán a tényről elvont foga
lom s tettleg semmi, hanemha az any, a tömeg, az elem, 
az auyalakulat maga.

Büchner liires emberré lett a „Kraft und Stoft',“ 
czimü munkája által, és nem tagadhatni, sokat merészelt 
és sokat tett a materialisticus v ilágnézlet terjesztésére 
ezen könyv segítségével. Hanem ő benne is annyi a zavar 
az erő és anyag fogalmai körül, hogy utóvégre maga is 
flszédeleg, mint a mesés Phaeton, s kezéből a gyeplőt ki
ejti, a lovakra, melyekkel nem bir; ezt pedig mind csupán 
azért, mert a tudományban és nyelvben azt a szót „Kraft“ 
erő találta, ezt gyermeksége óta anyagtalannak tekinteni 
tanulta, és sem saját eszét, sem az anyagot nem bírta 
tőle megtisztítani s megszabadítani. Megmaradt tehát 
akaratlanul is a dualismusban s magávali ellenkezésben,

Midőn az ember benne az elemek mellett a ter
mészeterőket, és a természeti erők mellett az anyagokat 
látja szerepelni, azután, midőn ő az anyagok és erők 
eomabintióiról számtalanszor beszél, és az erőket, mint 
az anyagok segédjeit és munkatársait és viszont száz meg 
szószor emlegeti: akkor lehetetlen rajta eligazodnunk, 
úgy rémlik előttünk, mintha ez anyagi világ tele volna 
az úgynevezett szellemi lényekkel anytalan, tényezőkkel. 
Büchner a vonanyt (delejt! és a villanyt) nem tartja anyag
nak mert, hogy közvetlen nem észlelhetők, mintha sulin - 
sem villanyoztatta volna magát, vagy soha sem kisértette 
volna az aczélrudat leerőszakolni a delejpatkóról.

Ezen határozatlanság végre (151. lapon) nyílt dua- 
lismussá fajul, hol is ezeket írja: „Mi az erőt az anyag 
„tulajdonságának jellemeztük, egyúttal láttuk, mikép az 
„ettől elválhatatlan, mindazáltal fogalmilag azok esak- 
,,ugyan uagyon messze állanak egymástól,“ sőt bizonyos 
tekintetben egyenesen egymást tagadók. Legalább mi 
nem tudnúk, hogy mikép akarhatnék a szellemet, az erőt 
másképen értelmezni, vagy felfogni, mint valami anyag
talant, magában az anyagot kizárót, vagy ennek ellenté- 

.tét.“ De azt hiszem, felesleges a magyarázat. Az erő sze
rinte, a szellem rokona, s fajtájából való; vagyis erő 
mint a szellem a) nem anyagi b) az anyagot kizáró, 
azaz egész másnemű lény, c) az anyagnak ellenese. Itt vilá
gos, miként Büchner nem következettes materialista, ma
gában nincs tisztában, sőt azokat az úgynevezett erőket 
majd nem még többet munkáltatja a mindenségben. mint 
az anyagokat vagy elemeket, s igy a dualismusból ¿¡ver
gődni nem tud.

Nincs egyéb tellát hátra, mint az öreg tátihoz 
fordulni, hogy valami határozatot halljunk a, kérdéses 
tárgyról. Humboldt Sándor is nyilatkozott mind a szóban 
forgó különös életerők mind atillában az erők ügyében 
is. Miután ugyanis a Cosmos természetrajzát befejezve 
a szerves világ körébe kellett 'volna átlépnie, igy szó l: 
„Cosmos e körbe nem lép, a szerves világot/ nem érinti, 
„de azért a világrajz — a Cosmos bátor arra figyel- 
„ineztotni az illető tudományokat — miszerint a szer- 
„vetleu földkéregben ugyanazon anyagok — elemek -  
„léteznek, melyek az állat — és növényszerveket képe- 
„zik. í) — a Cosmos tanitja, hogy mindezekben ugyan
azo n  erők uralkodnak, hanem feltételeknek alávetvék, 
„melyek még kikutatva nem lévén „életerők“ határo
zatlan  elnevezése alatt rendszeresen csoportoztatnak.“ 
Cosmos 1.-307. Továbbá: „A súlytalan anyagokról és 
„sajátságos életerőkről, mint minden szervezetben léte
zőkről szóló mythusok igen bonyolítják és zavarossá 
„teszik a természet ismeretét.“ Cosmos I. 07.

Ebből az világlik ki, hogy a természettudomány 
Nestora sehogy sem szívelte azt a külön sajátszerii élet
erőt; de miért uem sziveié, ezt csak következőkben 
mondja ki amúgy magyarán : „Utángondolkodás és folv- 
..Lonos tanulmányozás az élettan és vegytan mezején m’é- 
„lyeu megingatták egykori úgynevezett életerőben való 
„hitemet. Es már 1797-beii nyilatkoztául: hogy éu ama 
„sajátszerü életerők létezését sehogy sem tartom bebízo- 
,. nyitottnak. En azóta nem nevezem sajátságos életerők
nek azt, mi tán csak egyes, rég ismert anyagoknak és ezek 
anyagi erőknek összcműköilése által eszközöltetik“. An- 
sichten dér Natúr I. 310—11. I tt már egyenesen ki van 
mondva , miszerint a kérdéses életerőket azért nem is
merheti el, mert azokat anytalanoknak lenui állítják, 
már pedig ő, úgymint Humboldt Sándor, más fényerőket 
nem tanult ismerni gyakorlati tuiloinányozó, s örökké 
expurimentáló életén át a természetben, mint az eleme
ket, világanyagokat és ha úgy tetszik, anyagi erőket.

Íme ez már határozott materialista. Ő mindent 
azon valóból tud vagy igyekszik magának kimagyarázni, 
mit matériának, anyagnak nevezünk, és nem megy a fe
jébe semmi, mit nem anyagi, uem az anyagtól veszi szár
mazását, nem az anyag uiódositványa, hatása, működése, 
állapota stb. szóval nem az anyag utain jár s az anyag
tól egészen elváltán s független akar működni, érvényes- 
kedni, vagy még tán épen rajta uralkodni is. De az ilven 
materialismus aztán csakugyan, megvallom, igen nehéz 
mesterség, s talán esak a jövő nemzedékek leendő tulaj
dona, korunkban még nagy ritkaság.

A tudományok kezdetén, midőn az emberiség 
még gyermekkorú vala, nem tudván észrevenni s méltá
nyolni a dolgokban az elemek s anyagok működését, s 
nem tudván, hogy esak ők a működők : valami anyagta
lan hatót, anyagtalan működőt, úgynevezett erőt képzel
tek és hittek a dolgokban, s egyúttal magokat a valósá
gos hatókat, elemeket stb. egészen elmollőzték kifelejtet
ték, vagyis kisemmisiték, s helyökbo az anyagtalan 'erő
ket kizáró uralomra s érvényre emelték. Most hát ebben 
a haladott korban az emberiségnek kellene talán már 
ama gyermekkori hibáját s gyermekded tévedését hely
rehoznia, azokat az anyagtalan erőket a dolgokból és az 
anyagokból kiseinmiznie, és ezeket helyükbe iktatnia s 
a tudományokban honositnia, mint eredeti, önálló ható
kat, tényezőket és működőket.

Egyébiránt mi az állati erőket és életerőt illeti, 
abban igaza vau általad idézett Reclamuak, midőn java
solja, hogy azok helyett az idegeket kellene használni, 
vagyis erő, életerő fogalmát ideg szóval kifejezni, s igy 
a nem igen érthető anyagtalan valamit a valódi anyagi
val pótolni, vagy helycsittcni. Reclamuak ezen vélemé
nye és óhaja helyes, csakhogy, ha ő magyar volt volna, 
talán nem a meddő ideg szót indítványozta volna honfiai
nak, hanem ezt a szót: úr. Ez igazán s joggal helyettesít
heti az erőt és életerőt, hiszen anyjuk, gyök-erők. Nincs erő, 
ott, hol az ér hiányzik, s nincs ereje annak, a minek ere, 
erezete nincs. Minden emberi erő csak az érből ered. 
A magyar nyelvben az ér háromféle. 1. ér, 2. vérér, 3. 
üt ér. Az első per exccllentiaiu ér — úgyszólván anyaér 

- a természetnek logmagasztosabb remekműve c földön. 
Ez az ér ugyanis 1. ér v. érint, 2. érz, 3. ért. Ez az ér 
tehát 1. erő, 2. érző, 3. értő — vagy érő — érző — értő 
elem : vagy érelem, érzelem, értelem, szóval ő, ha úgy 
tetszik, az érő, az érző és az értő eró. Az ér által átszel
lemül az anyagi természet és érővé, érzővé, értővé di
csőül !

élő nyelvekben.
Ez egyetlen szó egy egész bölcsészeti rendszerrel 

felér, pedig a magyarnál csak a nyelvtanba tartozik. Prou
dhon az a hires franezia. mély gondolkodó azt irja' a 
„Creation de P nrdre dans P humanité“ czimű munkájá
ban, hogy : az a böleselem leend befejezett bölcsészet, 
mely az átmenetet az anyagtól a szellemre, vagyis az 
egyszerű anyagi létről a gondolkodásra ki fogja mutatni. 
Es íme a magyar nyelv ezen hidat, ezen átjárást, egv 
szavának termékenységében úgy felmutatja, hógvagyer- 
mek is megértheti. Ha ezt Proudhon tudná, mit nem 
tenne örömében és bámultábau ? Bizonyosan mindjárt 
hozza fogna nemzeti nyelvünk tanulásához. Es a magyar 
irodalom mit mivel? Acsoda.agyöngyszót soha sem hasz- 
milja maga természetes értelmében, hanem elmellőzvén 
azt, az ideg szót állandóa n használja, melynek terméket- 
lensege is eléggé meggyőzheti a magyar embert arról. 
h°gy e szó nyeli ünkbe nem is való, mert egészen rideg és 
meddő, mi nem a magyar szóknak természete.

Tisztel és üdvözöl
A k n á s z  P é t e r .

Regény
B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

MÁSODIK FEJEZET, 
l é e s n  a f ő v á r o s t ó l ! , ,  

( F o l y t a t á s ) .
(Csóka János elhagyja a fővárost, vidékre utazik, s ezzel, 
egyszersmind megkezdődik a „ v issza tér t f e c s k e “ 

története).
A mint az utczára leérkeztek, a méltóságos 

ur kijelentette, hogy nincs miért búsulnia, meri leg
alább kétszerannyi fizetése lesz mint eddig volt, 
(a mire egyiébránt Csóka barátunk jelen hangula

tiban épen nem gondolt) s azután kegyesen elbo- 
csátá őt magától, a minthogy még néhány látoga
tást kell tennie s csak esteli tiz órára rendelte szál
lására, hogy a másnap reggeli vonattal pontosan in
dulhassanak.

— Ho, hó! barátom megálljon csak még egy 
szóra! kiáltá nehány lépésről visszafordulva oly 
hangosan, hogy nemcsak Csóka ur, hanem általában 
a közellevő urak és asszonyságok mind visszafor
dultak, cl is felejtettem kérdezni — van pénzre 
szüksége ? Hanem már ugyan miféle kérdés ez V 
Persze hogy van. Fogja barátom. De liz órára oll 
legyen ám pontosan! Servus fráter.

Csóka oly összeg tulajdonosára lón, minőnek

semorsaga óla birtokában sohasem volt, de mii 
hasznait az most neki, egvkedvüleg dugta zsebébe 
■N gépies, szomorú léptekkel s bizonvos leküzdhet- 
len sőt fokonként élénkülő felindulással balla-ntt 
hazafelé

Már majdnem a végzetes „kís-pipa“ utczához 
erl. midőn hirtelen eszébe jutott, hogy: holla! 
!ur,?is. csak j*. ,logy pénze van, legalább fájón nél
külözött barátját, atyja örökségét, a drága órát ki
szabadíthatja szomorú rabságából.

Dögtön megfordult tehát, s sietni kezdett 
visszatelé. minthogy az illető rabszolga-kufár a 
váczi-ut derekán. tellát a város másikfelén la
kott időnyerésből inkább mint kényelemből, vagy
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talán azon aggodalomból, hogy hátha pár perczriyi 
késedelem is idegen ujgazda birtokába juttathatja 
barátját, bérkocsit vett fel. s a mint maga embersé
géből soha nem tőn, ily módon vágtatott a szatócs
hoz, nógatva, biztatva a kocsist, mintha nehéz beteg 
számára doktor után menne.

Elég jókor érkezett, s az emberszerető rab
szolgaárus kész örömmel és mosolyogva kereste elé 
a bánatjában egészen megnémult. órát, s ritka em- 
berszereteltcl nem követelt nagyobb váltságdíjat, 
mint épen hétszerét azon összegnek, melyért a ka
matot tulajdonképen már előre lehúzta volt.

Csóka, mint midőn kedvesünk számára vásár
lunk valamit, szó és alku nélkül lefizette a kiváut 
pénzt s még boldognak érezte magát, hogy alkalma 
lön barátja iránti előszeretetét és nagyrabecsülései 
ily áldozattal is bebizonyitnia. Mire a bérkocsi a 
,,kis-pipa‘‘ utczába ért, a két barát már mindent el
beszélt, egymásnak, a mi szomorú távollétök ideje 
alatt történt, Csóka gondosan kitisztogatta az óra kö
penyének külsejét belsejét, felhúzta rugóját, gyönyör
ködött kissé kerepelésének régnélkülözöttédes hang
jaiban, s azután boldog elégültséggel zsebébe tévé 
ama kényelmes fészekbe, melyben barátja emlékét 
távolléte óta egy a jól ismeri fekete zsinórra kölölt 
karikagyűrű őrizte. Anyja jegygyűrűje, melyet egy- 
korj — baj! de ne is beszéljünk róla . .. Oh! Jankák ! 
Jankák . . .

Midőn a kocsi a Nro 4 előtt megállt, nem 
csak a házi ur zsémbes gazdasszonya kukkant ki az 
ablakon, hanem magaS aj tá r sem állhatott ellent, 
hogy ki ne forduljon meglátni vájjon miféle kocsin 
járó látogató érkezik a házhoz?

Nem lehet mondani, máskor is nagy tisztelet
iéi szokta fogadni Csóka tekintetes urai, de mosl 
ismert leleményességénél fogva azon gondolat czi- 
kázván végig széles fejében, hogy Csóka barátunk 
bizonyosan a nagy-lutrit nyerte meg, oly mély haj - 
longásokkal fogadta őt, minőt a házmesterek a házi
urakon kívül csak a házi felügyelőkre szoktak pa
zarolni. S azután tisztelete még nagyobb kifejezé
séül ellóditván egy a kapu alján ártatlanul ámolygó 
gyermeket, hogy : mit ácsorögaz útban, mikor a te
kintetes ur jön ? illedelmes tartózkodással megkér
dezte, hogy honnan, honnan oly sietve tekintetes ur ?

Csóka barátunk nem büszkén, mert hiszen e 
hiú gyöngeségnek egyetlen paránya sem árnyékolta 
szerény, egyszerű jellemét, de mégis bizonyos ön
érzettel, miket tőle azok után, a mik történtek, e 
férfiúval szemben rósz néven senki sem vehet, rö - 
vid szavakkal értesítő őt, hogy elhagyja a fővárost, 
s hogy a házból még ez órában távozni fog.

Csóka nem mondott, - -  a házmester nem 
mert többet kérdezni csak sajnálkozását fejezte ki 
a villámként lesújtó szerencsétlenség fölött s kállai
ját, hogy a gyermekeknek is épen mosl kellett te
metésre menniök s hogy ily módon még el sem 
búcsúzhatnak jótevőjüktől s még Isten tudja, hogy 
mi mindent nem mondóit volna, ha Csóka őt félbe 
nem szakítja s azon ürügy alatt, hogy a pakolással 
sietni kell. fel nem rohan szobájába.

A pakolással! Ez nem volt a legnehezebb 
feladat Csóka barátunk viszontagságos életében, 
a vén bőrönd tökéletesen kényelmes helyet adott 
Csóka ur minden ingóságainak, még a beteg lám
pásnak is, melynek minden egyes darabját gondo
san papírokba göngyölgelé s minden nagy erőlte
tés s kéz- vagy lábgyümöszkölés nélkülengedé ma
gára vettetni az esztendők hosszú során immár 
rozsdásodásnak indult lakatot. Midőn már készen 
volt, Csóka barátunk még egyszer körülnézett a 
szobában, még egyszer kihajolt keskeny ablakán — 
hallgatni a lehajtó ágakon vígan csicsergő madárká
kat, vagy lalán nehány férfiszembe nem illő könyet 
száritni tol, azután lstenhozzádol sóhajtott az álmél- 
kodó bútoroknak, felragadta bőröndjét s íesielell a 
lépcsőzeten.

Sajtár uram még mindig ott várta ől a kapu
aljában álniélkodó, szomorú tiszteletteljes arczczal.

— Hál csakugyan igaz, kérdő szomorú fej*— 
cső válással és oly elszántsággal, a minek ellcntállani 
nem lelt volna tanácsos, kiragadván a böröndől 
Csóka barátunk kezéből, azt maga helyező lélamár- 
már félálomba merült bérkocsis lábaihoz.

—t" Tehát csakugyan igaz, Istenem, mennyire 
fogják a gyermekek sajnálni '■

Csóka búcsúja rövid volt.
— Isten áldja meg Sajtár uram! Ezt a vala

mit adja álal kérem Janka leányasszonynak.

Midőn a kocsi elrobogott, Sajtár uram l'elbon- 
tóttá a kis papirost, egy karikagyűrű volt benne.

A jámbor czipész darabig szó nélkül csévál- 
galta fejéi, aztán felsóhajlol: Isten néni úgy akarta 
—  lassu bús léptekkel beballagott szobájába.

Midőn a gyermekek hazaérkeztek, Sajtár ura
mat a kapu előtt találták, szomorúan mélázva egy 
épen most felragasztott kisded ezédulán, mely vas- 
lag és nem épen megfejthetetlen belükben hirdető: 

„Nőtlen ilju urak számára egy bultorozoll 
holnapos szoba minden órán ki adatta l u g | | !"

Másnap kora reggel, a mint tervezve volt, 
Csóka barátunk csakugyan útra kell nj pál l fogó
jával.- Ködös, hűvös reggel volt, épen alkalmatos 
arra, hogy az ember megzavart hajnali álmáért, az 
élet e legédesebb javáéi! egy kis reggeli szundiká
lással . kárpótolja magát: a minthogy méltóságos 
Hétfaludi Péter ur nem is kinálgalta magái sokáig, 
hanem jól behúzta magát juhászbundájába s elkezdő 
alunni a boldogok álmát oly rendszeres, tekintélyes 
hortyogással, hogy azt a kocsiban senki sem merte 
megmosolyogni.

Csókát ki kopottas atilájában épen nem falába 
szelíd enyhe zephyrkének a csípős reggeli szellőt, 
de különben is sokkal áradozóbb, mélább hangulat
ban volt, hogy sem az alvás csak eszébe is jutott 
volna, kezére hajtotta fejét, s kibámulván a'gyorsan 
elsuhanó tájakra, uj pártfogója taktusos zenéje mel
lett átengedő magái gondolatainak,.jobban mondva, 
érzéseinek.

Nem is volt tréfa dolog a mit tett, s méltán 
megbámulhatni gyors elhatározása erélyűt. Igaz, 
hogy a leány nem szereli, hogy mást szeret, e szo
morú tény valódiságára nézve Csóka barátunk pil
lanatig sem ámította magát, de azért ha Pesten ma
rad, legalább olykor olykor láthatja s gyönyörköd
hetik kissé szép arcza szemléletében. Igaz, hogy r 
szép arez nem az övé, de hát mienk-e a méla (?i 
hóid vagy az ábrándos fénynyel ragyogó csillagok, 
s vájjon nem találnak-e az érzékeny szivek vigaszt 
és gyönyört az égiek e szemléletén ? Mert tudni 
kell, hogy amint nem is leheletI várni máskép, Csóka 
barátunk szivében visszaesés következeit be, s ha
bár józan belátása folyvást helyeselte lépését, de 
szive, az az érzékeny holló szív folyvást, szemrehá
nyásokkal. csalképekkel s újabbnál újabb ábrándok
kal marczangolta szegény barátunkat.

Pedig bej, volna ám oka a jó kedvre, meri a 
mit teljes életében kéréseit, s ezer mindenféle hány- 
kódás közi negyvenkét évig fel nem talált, végre 
megadta a jó Isten a biztonságérzést szivében — 
adott neki tisztességes és biztos állomást. Seereta- 
riusa lön méltóságos Hétfaludi Pélerjirnak, habár 
egy két évig — kevésbbé békés és nyugodalmas 
lesz is átlapolja az ilju Gyula urli mellett, a kihez 
az öreg olyan quasi felügyelőnek, mentorfélének 
szemelte ki, majd kipihenheti magátHétudvarou. hol 
aztán igazán nem leend egyéb dolga, mint ő méltó
ságával tártlizgatni s nvul- és rókavadászatra já- 
rogalni.

No de addig még kritikus nehány esztendőt 
kell átélnie a fiatal ur mellett, — vájjon minő jel
leme van ezen fiatal embernek ? Szelíd és nyájas-e, 
ki elismeréssel leend jó indulalu tanácsai iránt, vagy 
pedig daczos és büszke, ki lenézéssel és ellenke
zéssel lógja keseríteni különben is bús fejét ?

Csóka barátunk e ponthoz érve nem fojthatott 
vissza egy mély sóhajtást, s sejtelmesen dörzsöl- 
gelé mindinkább magasodó homlokát. Eszébe ju
tottak a debreczeni s sárospataki napok s azon ele
ven és élénk emlékek, miket e helyekről, a hol szo
morú éleiének még legvidámabb óráit töltötte, szi
vében oly hűn megőrzött, nem igen voltak vigasz
talók és bátoritók. Eszébe jutóit, mikép tapasztalása 
szerint semmisem gyűlöletesebb a világon ama 
hozzá hasonló felügyelőféléknél, kiknek hálátlan fel
adata az ifjú vér kicsapongásait fékezgetni.

No de miért hatolnánk előre, az öregur Gyula 
fiát szelíd és illedelmes fiatal embernek monda, s 
aztán gondolta magában, a tapinlatos szép szó min
dig megleli utjál a fiatal szívhez. Épen jókor vett 
elmélkedése vidámabb fordulatot, mert a juhász- 
bunda mint két ajtószárny kétfelé nvilt — az öreg 
ur felébredt.

— Jó reggelt fráter, hát mit álmodtunk — 
kérdő méltóságos Hétfaludi ur,nagyot ásítva, na
gyot nyújtózva, azután egy irtózatos öblű tajték
pipát huzva elő nem tudni honnan, azzal tenyerét 
csapkodni kezdő, mintha csak, barátságos kézszo-

ritássál akarta volna ülvözölni kormos czimboráját. 
azután a juhászbunda egy más vidékéről egy nyulat 
húzott elé, melyet minthogy maga fogott volt a hí
res csákvári agarászatnu, kitüntetésül e nap emlé
kére dohányzacskóvá qualiticáltalott.

A gondos Csóka gyufával szolgált s három 
perez múlva ködös homály lepte el a vaggon azúr
ját, e pillanattól fogva az utazók nem látták többé 
egymást. Sok ideig nem hallatszott semmi, csak 
egy-egy kétségbeeső ember köhögése s azon ha- 
lalmas ezuppanások, melyekkel a méltóságos ur szip
káját csókolgatta, s melyeknek hallására egy ur és 
asszonyság azonnal elhatározták, hogy ha a legköze
lebbi állomáson nem kapnak más vaggont, hát csak 
bevárják a jövő vonalot, másnap bizonvosan megér
kezik.'

— Mii szól hozzá fráter ? niomlá Hétfaludi ur 
egy fiistgomolylyal ütvén orrba az elbámult Csó
kát, Csóka tett egy kétségbeesett kísérletet valami 
érthető, hangot adni, de azonnal oly-köhögési görcs
rohant a meg, hogy, mint valaiui vizbehaló, mind a
két ke/.ével kapkodni kezdett a légbe.

— He ! he ! he ! ez mái■ aztán az igazi inéh-
füstöli5, tigy-e bár ? monda az öreg ur és az irtóza-
tos ezuppangatások újult críível megkezdődtek.

Többféléi kétségbeesett kiáltások törtek ki s 
a vaggon minden ablakát leeresztették, a füst oly 
erővel s mennyiségben tolult ki, hogy a ennducteur 
jónak látta bármily életveszélvlvel is oda sietni 
megvizsgálni, ha nem gyuladt-e ki a kocsi.

E léghuzaui Csókái is megmentette, s képessé 
tette elszörnyüködni a eonducteur'megjelenésén, 
ki épen az ő ablakában ütötte be torzonborz képét.

— Vigyázzon az ur az Istenért, mert leesik ! 
K felkiáltást nem lólvthatá vissza barátunk ember- 
baráti szive, de a eonducteur csak mosolygott, és 
bámulatos ügyességgel zsebre dugta azt a bizonyos 
valamit, mii méltóságos ur kezébe nyomott, az égés/, 
utazó társaság pedig panaszkodhatott, kiabálhatott, 
káromkodhatott : a eonducteur eltűnt.

— Jó dohány, csak egy kissé csípős — monda 
Csóka ur idővártalva, meri illetlennek találta, hogy 
pártfogója kérdését felelet nélkül hagyja, s erélye
sen elhatározó magában, hogy maga is megtanulja a 
¡ti p á zá s mos lersógét.

— Meghiszem azt, monda a méltóságos ur 
uj füstpofont intézve Csóka ur szerény orra ellen, 
mii azonban ez most egv iigves oldalhajlással sze
rencsésen kikerült.

Az öreg ur uj hahotára fakadt,, miközben, 
keze a juhászbunda egy uj tartományát kereste fel 
lionnan egy két itezés szalmatekercses üvegször
nyeteggel tért vissza, melyből minden lekelória nél
kül jól ligzolt.

— Egy kis papramorgó fráter! monda, át
nyújtván a szörnyetegei, mire barátunk szintén nem 
késel! annak a kellő tiszteletet kiszolgáltatni, na
gyot húzott ő is. sokkal nagyobbal, mint szerénysé
gétől egyelőre várni lehetett volna.

A méltóságos ur nem volt bőbeszédű ember. 
Csóka sem volt az, s azért nagyon jó dolog, hogy 
már tudjuk, hogy barátunk miféle hivatalos minő
ségben utazik k e c s  k e. y á r r a, mert a méltóságos 
ur beszédjéből bízón nem igen vehette volna ki az 
olvasó, s Íme már csengetnek s a fenliszlelt eondue- 
teur torkaszakadtából kiabálja : Kecskevár ! Kecs
ke vár!

— Itt volnánk barátom! monda a méltóságos 
ur, kiszállva bundájából s szegény;l'.sóka barátunk
nak bizonyosan nem kis fáradságába került azt a 
szűk kocsiajtón utána czipelni.

Négy táltos várta a méltóságos urat, s így 
hízón nem volt csoda, hogy tiz perez alatt már 
S z a b ó  Jakab nagy uram háza előtt állott meg a 
kocsi, Csóka barátunk nem kis megkönnyebülésére, 
ki, az igazat megvallva, igen roszul érezte magát, e 
villámszerű utazás alatt, folyvást korholta magában 
Jánost a kocsist, miért pattogott annyit hosszú osto
rával. A bejárat előtt mintegy busz-huszonegy 
éves fiatal ember várta az érkezőket.

— Servus Gyula ! kiállá az öreg ur a kocsi
ból leszabva, s hatalmas karjaival oly erővel szivé
hez szoritá a sugár fiatal emberi, hogy Csóka halá
lunk már e-sak várta a jaj-kiáltást.

— Isten hozta kedves atyám! monda szelíd 
s Csókának különösen jóleső nyájas hangon a fiatal 
ember. Bocsásson meg, hogy nem vártam a vasút
nál, de e napon Szilvái tanár urnák különösen érde
kes előadása volt, melyet nem akartam elmulasztani.
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— Okosan cselekedted, kedves Ham. betalál
tam én magam is, Hanem most jeriink be, mert rög
tön indulok, csak be akarom neked mutatni Csók 
vagy alias Csóka barátunkat!

A fiatal ember e szavakra udvariasan meg
hajtotta magát a nevezett előtt, ki azt még udvaria
sabban viszonozta.

A kapu, melyen, beléptek, nagy tágas udvarra 
nyílt, melynek mindkét oldala lakliázakkal volt be
építve, tornáczczal, felfutókkal, s mint a jó magyar 
városokban szokás: a tornácz előtt akácz és eper
fákkal,

Az öreg ur egyenesen a bal rész felé tartott, 
de útjában észrevevén, hogy a szemközti tornácz 
felfutói közt fehér nöiruha suhan végig, pillanatra 
megállt szerencsés jó reggelt kívánni.

— Jó reggelt! — viszonzá egy szelíd édes
hang.

— Ni ni, hisz ez Tercsiké! Mint a pacsirtát 
csak úgy meg lehet ismerni csengő hangjáról. Jó 
reggelt gyermekem! de már csak oda megyek egy 
kézszoritásra.

Alig tehetett pár lépést, a tornácz ajtaján mint 
fiatal őzike gyermekded sugár leányka szökdécselt 
eléje, mindkét kezét az érkező elé nyújtván.

Az öreg ur mindkettőt megragadá (mind a 
kettő elfért az egyik kezében) s czirógatni kezdé 
mint valami fehér galambokat. Azután gyöngéden 
átkaroló karcsú derekát, s -mielőtt a leánykának 
csak sejtelme is lehetett volna a készülőben levő 
csínról, hangos czuppanós csókot nyomott tiszta 
homlokára.

— Megejtettem a kis galambot — kiálta 
hangos nevetésben törve ki. De úgy kell neki, miért 
futott el a minap, mikor csak arczát akartam meg
simogatni. Ez ám csak a kis lyány, ugy-e Csóka 
barátom ? tudom nem leli párját egészKecskeváron.

A fülig pirult gyermek e szavakra gyorsan 
kiszakító magát az öreg ur kezei közűi, s pillanat 
alatt a tornácz felfutói mögé menekült, s csak 
onnan kiáltó vissza pajzán szemrehányással, hogy 
most már ezután épen nem fog hinni a mél- 
tóságos ur szavának, mert a méltóságos ur szerfelett 
hamis.

Az öreg ur jóízű hangos nevetése azt mutató, 
hogy épen nem haragszik a néki adott czimért, s 
mialatt fia lakosztályába ment. nem csak folyvást 
magasztalta a leányt, hanem egy Csókára vetett hu- 
nyoritás mellett olyasmit is mormogott nagy tor- 
zomborz bajusza alá, hogy hej hacsak tiz-tizenöt 
esztendővel fiatalabb lenne.

Hogy mi történnék akkor, nem mondhatta

meg, mert okvetlenül meg kellett czlbálnia kissé az 
előszobában talált mendicans loromborz üstökét, ki 
olyan együgyű szenteskedő arczczal hivataloskodott 
olt egy pár sámfára feszitett sarkantyús csizma kö
rül, mintha subixnál egyébre még csak gondolni sem 
tudna. Az igaz, hogy tele is volt vele szeme, szája, 
inge.

— Hát te akasztófa, képedre pazarlód a drága 
subíxot. Nesze!

— Juj, juj, juj! orditá a mendicans torka sza
kadtából, mert tudta, hogy minden egyes jajnak egy 
vörös bankó lesz a jutalma.

A fiatal ember lakosztálya két szobából állott, 
az öreg ur mindjárt az elsőben levetette magát egy 
zselyeszékbe s miután Gyula urfi Csóka urat is le
telepítette, minden hosszas bevezetés nélkül el
mondta fiának Csókára vonatkozólag a már előttünk 
tudva levő dolgokat, s reményét fejezte ki, hogy jól 
meg fognak férni, — megkérdezte a fiútól, van-e 
szüksége pénzre s azután újból szivére ölelvén őt, 
Csókával kezet szorított, a künn ácsorgó mendikánst 
egy uj öt forintos bankóval őrjöngő önkívületbe 
hozván felült kocsijára, meghagyva a kocsisnak, hogy 
a sz. páli zökkenőben nyitva tartsa mind a két sze
mét, s azután bevonult a juhászbunda rejtelmes 
részeibe.

A kocsis egyet pattantott, s Csóka egyedül 
maradt ifjú barátjával.

Ez nyájas szívességgel vezette vissza szobá
jába, s örömét fejezte ki atyja választása felett,' s 
abbeli reménységét, hogy Csóka urban nemcsak ta
pasztalt tanácsadói hanem valódi bizalmas, és őszinte 
barátot találand.

Csóka mindent Ígért s az ifjú ember nyájas
sága által annyira el volt bájolva és érzékenyitve, 
hogy bokrétába szedvén minden seniorl és legatusi 
reminiscentiáit a felindulástól g húrként rezgő han
gon oly kis oratio-félét csapott, mi nem csak a fia
tal embert hatotta meg mélyen (a ki, közbevetőleg 
legyen mondva, egyetlen szót sem hallott az egész
ből, miután egész figyelme, pillantásait követve a 
szemközti tornácz felfutói közt bizonyos fehér pont 
körül ólálkodott), hanem még a mendikánst is, ki 
elejénte a küszöbre guggolva hallgalódzott, épü
letes és felemelő mély álomba szendcritelte.

Csakhamar azután, hogy a beszéd elhango
zott s a kézszoritások czereinoníaja is lefolyt, egy 
tompa koppanás hallatszott be a szobába s midőn 
a figyelmével mindent fölkaroló Csóka kisietett, a 
mendikánst hortyogva találta,fejével a subixos cse
berben, mi egyszersmind a koppanás titkát is meg
fejté.

Virág nem nyílik gyorsabban napsugár jötté
re, mint a fiatal, szív ha bizalmát sikerültmegnyernünk,
— Gyula és Csóka, még az napon oly bizalmas ba
rátokká váltak, hogy már se nem tekintetes urazták, 
se nem urfizták egymást, hanem lett az egyikből 
édes Csóka, a másikból édes Gyula.

Csóka barátunknak e napon semmi különös 
elfoglaltatása nem lévén, engedve szemlélődési és 
észlelődési hajlamának, körültekintett a házban, 
megismerkedett annak építészeti és topographiai 
sajátságaival, felfedezte a kertben a gyümölcsfák 
legnemesbjelt; az igazat megvallva, még inyészeli 
tekintetben is szerzett magának meggyőződéseket, sőt 
kutató szelleme oly ernyedetlen tevékenységet fej
tett ki, hogy (miben egyébiránt a véletlen is nem 
kis mértékben segélyére volt a tudvágyó férfiúnak) 
a ház lakóinak egyéniségeiről s a házban uralkodó 
kormányrendszer titkáról is több mint sejtelmes tu
domásra telt szert.

Megtudta jelesen, hogy Szabó Jakab uram 
tulajdonképen csak névleg viseli a házi koronát, 
hogy a saját képeni kormánybotot hitestársa, szüle
tett Féltelki Eulália asszonyság ragadta tényleg 
magához s hogy akis T ercsikének  (kit Csóka 
barátunk még Janka emlékezete mellett is igen 
csinosnak és kedvesnek talált s ezzel, azt hiszem, 
minden el van mondva) nem ritkán kell átvállalni a 
békét hozó szivárvány szerepéi, hogy ellenállhatat
lan édes mosolyával büszke anyjának homlokredőil 
elsimitgassa, támogatván mindig engedelmet kérő 
atyját a királynői harag lecsillapításában.

Elég volt Csóka éles látásának egyetlen ily 
jelenetecskét ellesni a házi urra nézve oly szomorú 
uzsonnánál, mikép meggyőződjék, hogy a fenforgó 
körülmények között S z a b ó  Jakab uramnak böl— 
csebb tanácsot adni nem is lehetne, mint melyet ő 
már magának, úgy látszik, meg is adott, el is foga
dott, hogy legokosabb dolog mindig és mindenben 
engedni.

Hogyan is merészelhetett volna ellenmon
dani s daczolni e junói tekintettel ?

No de mindezekről az olvasónak részletes 
tudósítás kell, miután elbeszélő nem titkolja per-%,. 
czig is, hogy igénytelen történetének főhőseit e 
tisztes család tagjai képezendik; ugyanazértmulaszl- 
hatlan kötelességének is tartja, őket az e czélra 
szentelt harmadik fejezetben egyenkint és részlete
sen bemutatni, még pedig az átható tekintetű Csóka 
által, a ki ez alkalommal maga viendi a szót.

(Folytatása következik.)

Ve
Iskola és egyház.

— Dr. M a r g ó  T i v a d a r  eddigi kolozsvári 
tanár, a pesti egyetemre lön megválasztva zoológiái ta
nárnak.

— A h. m. vásárhelyi algymnáziumot főgymnázi- 
uinmá emelték.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Y a d n a i Károly, kinek kedves „Kis'tün- 

dérje“ bizonyosan még él t. olvasónőink 'emlékezetében 
— egy újabb társadalmi regényt irt („Eltévesztett élet • 
utak“), mely rövid időn Emich Gusztáv kiadásában a 
genialis Jankó által illustrálva megjelenend.

— K e r t é s z  József ur, Ernicli Gusztáv kiadó • 
hivatalának egyik ügynöke nj omda felállithatására ka
pott engedélyt.

— Pozsonyban egy elhalt festőtől József nádor
nak egy tollal készített arczképe van — mely nagyító- 
üvegen nézve — minden egyes tagban összefűzött vers
tagokból áll. Genialis munka, melyet jelenlegi tulajdo
nosa olcsóért átengedne a nemz. múzeumnak. A pozso
nyi német lap erre nézve bővebb felvilágosítást nyújt.

— B e c k ur és a városi színház vendégművész- 
nője, a jeles tánezosnő Lanner k. a. á budai népszín
házban ez intézet javára fel fognak lépni. Szép lesz.

— Hogy, hogy nem, — bátor férfiak neki állanak 
uj lapok szerkesztéséhez. „Tatár Péter“ a tréfás újság 
felfrisült, — egy uj művészeti, szépirodalmi és kritikai 
lap — pályát kezd b. Józsika Kálmán szerkesztése mel
lett ; többrendbeli lapengedély a fiókokban rejtezik, más
részről pedig uj folyamodványok iratnak.

g y e s r o v a t o
Személyi hírek.

— Örömmel sietünk tudósítani t. olvasóinkat, 
hogy az „Alföld“ egy hiteles bécsi tudósítása szerint 
F á i k  Mi k s a ,  jeles publicistánk és t. munkatársunk 
újabb ügye átvizsgálás végett a legfelsőbb törvényszék
hez fellebbeztetvén, annak már is annyi sikere van, hogy 
büntetése felére, azaz 3 hónapra szállíttatott le, még 
pedig böjt nélkül.)

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.

—- Szeged halad, újabban nagyszerű gép- posztó- és 
papír gyárakkal gazdagszik.

— A rég óhajtott magyar földhitelbank életbelép
tetése már csaknem bizonyos, az ebbeli dolgozat előter
jesztés alakjában, már legfelsőbb helyre küldetett.

— A légszeszgyár melletti helyiségeket elárvere
zik, talán többsikerrel fognak eljárni, mint a ezukorgyár 
körüli telkeknél, melyeknél az árverezési kísérletek meg
hiúsultak.

— A lánczhid közelében levő vizhajtó gép épüle
tét Buda városa két emeletesre építteti. A költség 71,000 
forint.

Halálozások.
— Jókély János budai műegyetemi tanár m. hó 

24-én Strychnin általi mérgezéssel vetett yégett életének.
— Tichy Alajos nagyváradi nyomdatulajdonos m. 

hó 18-án élte 53-ik évében elhalálozott.
— K é m e t k Kornél Pest város jegyzője, élet

kora delén elhalálozott.

k .

Hazafias áldozatok.
— Erdélyben Uzon helységében egy nemes szivtt 

házaspár T a t r a n g i  Sándor és B e n k e  Juliána 
12 e z e r  darab ezüst húzást tettek le alapitványkép 
iskolaház építésére és tanuló tartásra — továbbá halá
luk után szép lakházukat s térés kertjüket is ily nemes 
közczélra hagyományozták.

Nemzeti színház.
— Jul. 23. S z i g l i g e t i  A n n a  k. a. fellép

teül. „Scott nemes“ Dumas pajzán, igazi franczia szel
lemmel irt színműve, melyben a czimszerepet L.á s z 1 ó 
oly kitünőleg szokta személyesíteni. Ezzel most S z a t h -  
m á r y u r  próbálkozott. Szigligeti Anna k. a. kit öröm
mel üdvözöltünk a színpadon, a legszebb sikerrel műkö
dött „Nelli“ szerepében. Tehetsége elvitázhatatlan, s az 
igazgatóság az előbbi értelmetlen mellőzést jóvá teendő, 
bizonyára sietni fog őt mielőbb szerződtetni, — a közön
ség szívesen üdvözölte, játék folytán tapsokban részesité 
mit ezentúl is tenni, hiszszük, gyakran leend alkalma.

Budai népszínház.
— A női személyzet M á t r a y Mari kisasszony

ban mindenesetre egy tehetséges taggal szaporodott, 
23-án lépett fel először a „Tiszaháti libácskában“ (tiz 
közöl 9 fiatal színésznő rendésen e darabban — vagy a 
„Tücsökben“ — mutatja be magát.) Közönség meglehe
tős számmal jelent meg, s a kisasszonyt, tapssal, virá
gokkal fogadta. Adatott még a „Szép molnárnő“ czimű 
kis vígjáték, melyben Bődi az együgyű molnárlegény 
szerepét, saját hite szerint mesterileg (?), játsza.
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