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Az „első magyar gőzha
józási társulat“ alakulási 
ideje épen alkalmas arra, 
hogy olvasóinknak hemutas
suk azon férfi arczképét, ki
től ez e s z m e  e r e d t .

Ez M e d g y  a s s z a  y 
1 s t v á n gőzös-kapitány.

P é ívf i a szó leguemesb 
értelmében, ki folyvást egy 
irány felé törekedett, s miin- 
kakedvében nem laukadott 
soha, habár szerencsétlensé
gek és kedvezőtlen korvi
szonyok nem egyszer ke
mény próbára tették erejét 
és kitartását.

Ő a gyakorlati élet ne
héz iskolájában növekedett, 
s egész múltját buzdító pél- 
dakint idézhetjük föl azok 
előtt, kik nehéz, de üdvös 
vállalatokra határozzák ma
gukat.

Bár e sorok írója Med- 
gyasszayval baráti viszony
ban á l l : életének adatait 
mégis kénytelen egyik nép
szerű hazai lapunkból köl
csönözni, mely néhány év 
előtt szintén közölte rövid 
életrajzát. S e körülmény 
nagy dicséret Medgyasszay 
férfias jellemére. O szerény- 
ember, ki a legbizalmasb kö
rökben sem szokta emlegetni 
múltját és érdemeit; ő min
dig csak kedvencz' e s zrnéi- 
r ö 1, s nemes t e r v e i r ő l  
beszél, melyek hazaszerető 
szivéhez nőttek.

1819-ben január 26-án 
Béesbeu született, s igy most 
a férfikor erejében áll — 46 
éves. Atyja nagykereskedő 
volt, s fiát is a kereskedelmi 
pályára szánva, miután ez 
bécsi Összmfitani tanulmá
nyait jó sikerrel bevégezé, maga mellé vette, hogy ke
reskedelmi irodájában munkálkodjék.

Szellemének önállósága már gyermekkorában nyi
latkozott. Nem azt tanulta örömest, a mit eléje adtak, 
hanem a mit maga választott. Ila valamely tárgyban 

. fenakadt: nem kérdezett, senkit. Inkább a könyveket 
hívta segédül, a „Conversatious Lcxicoiit,“ s egyéb mun
kákat atyja és nagyatyja könyvtárából, melyet már 
nyolez éves korában buvárolni kezdett.

Később beutazta az európai szárazföld nagy ré
szét, s az olaszországi gyárakban és nagykereskedők 
házainál annyi ismeretet szerzett kereskedelemben és 
műtanban, hogy teljes önérzettel léphetett a világba.

Először is egy brazíliai hajóra lépett, hol az áru- 
ezikkek főfelügyelője (supercargó-ja) lett. A mi ideje 
csak maradt, azt tengerészt tanulmányokra forditá. 
Már gyermekkorában v ágyott a tengerre ; most. megsze
rette azt, Szerette költőileg, mint akár S h e l l e y ,  de

pályájára nézve legfőbbnek 
tartá, hogy ábrándok helyett 
gyakorlati ismereteket sze
rezzen rajta.

Jó szelleme megőrzé, 
hogy kalandor! vállalatok
hoz fogjon, s regényessé te
gye életét. Mindig meg liirta 
tartani az egyensúlyt, mely 
őt a földön szilárdan tartá, s 
ez férfias jellemének egyik 
fővonása.

Midőn épen nemes és 
kivihető terveit szövé ég és 
víz között: egyszerre várat
lan csapás érte. Vagyonos 
atyjának kereskedelmi háza 
megbukott.

E csapás sem rendité 
meg. Bizott önerejében és 
munkakedvében.

Egyszerre vagyontalanná 
lévén, 1842-ben az osztrák 
gőzhajózási társulat tengeri 
szolgálatába lépett, hol foly
tonosan tanult és munkálko
dott. Egyike lön a legked
veltebb egyéneknek, kit egy
formán szerettek, becsültek 
azok is, kik fölötte, azok is, 
leik alatta állottak. Sok ol
dalú képzettségét mindenki 
elismerte; jeles mathema- 
tikus volt,szakértő a hajózás
ban és kereskedésben, ügyes 
rajzoló és sokat utazott ifjú. 
ki tapasztalatait hasznára 
tudta fordítani.

Ennél fogva jó hírét ide
genek is meghallották, s egy 
amerikai hajóskapitány szép 
kilátásokkal kecsegtető, ha 
vele mint tengerésztiszt In
diába utazik. Hajlama már- 
már oda vonta, -»időn sze
retett hazájából érkezik a- 
fölhivás, hogy a tengeren 
szolgáló magyarok térjenek 

haza, mivel az ottani folyami hajózásnál avatott kezekre 
és képzett főkre van szükség.

E fölhívásnak nem állhatott ellen.
Inkább óhajtá saját honát szolgálni kisebb juta

lom mellett is, mint a gazdag külföldet; s mindent elkö
vetett, bőgj’ haza térhessen.

Azonban még előbb kénytelen volt két évet (1845- 
től 47-ig) az alsó Hintán a Vas-kaputól a tengerig járó 
gőzösökön szolgálni. Ez időben készité el az Al-Duna
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térképét, mint később a Száva folyóét. Ez időben ja- 
vaslá és vitte ki a Yas-kapu alatti vontató hajózást, 
melyre addig még nem is gondoltak.

Később a felső Dunán lett kapitány, mígnem egy 
év múlva Kudriaffsky, cs. k. korvett-kapitány, a társa
ság akkori igazgatója, a hajózás felügyelőjévé (inspec- 
torra) nevezte ki.

Nagyobb hatáskört nyervén, egészerélylyel javítások 
és új vállalkozásokba fogott. A haladásranézve tervet dol
gozott ki, s több javaslata, melyet elfogadtak, sikerült. 
Némelyikét nagyon merésznek tárták, de valószínű, hogy 
elfogadván, azok is hasonlag sikerültek volna. Javaslotta 
a tiszai hajózást Szegedtől Tokajig, a marosi hajózást 
Aradig, a béga-csatornait kis hajókkal Temesvárig, a 
szávai remorque-hajózást, a vontatás kiterjesztését a Ti
szán, a kőszén szállítást vashajókkal, az oraviczai kitűnő 
magán kőszénbányák megvételét, melyeknek kezelése 
egy évig az ő felügyelete alatt állott; végre javaslá a 
társaság uszály-hajóinak oly szaporítását, hogy a mai 
korba már nem illő evezős hajók végkép leszoruljanak a 
szállítási versenytérről.

Mindent elkövetett, hogy a kereskedelmi forgal
mat a haza javára növelje; mindent tett a társaság szol
gálatában ; törekvése és erélye egy perezre sem lankadt.

1848-ban, midőn a személyzet nagy része elhagyá 
a társaságot, melynek ügyei eképen nagyon rósz lábon 
állottak: ő megmaradt, s a társaságot végromlástól menté 
meg. Folytonosan iparkodott a társaság működését fen- 
tartani, s hazai érdekeinkért e válságos napokban na
gyon sok tevékenységet fejtett ki. — A magyar 
kormány a társaság igazgatójává nevezte ki. Azonban a 
hadjárat végével, midőn a társaságnak elébb szétoszlott 
személyzete újra visszatért, őt szolgálatából azonnal el
távolítók. Szomorú napjai voltak ekkor. Hadi törvény
szék elé álliták, fogságba zárták, sőt a besoroztatás fé
lelmein is átvivőit; mert ha e szilárd férfi nem félt is 
semmitől, attól félnie kellett, hogy sokáig le lehet szorít
va a tevékenység teréről.

Miután szabaddá lön, s a gőzhajózási tér még 
mindig zárva maradt előtte, 1851-ben özvegy gróf Lei- 
ningenné birtokán haszonbérlő lett, s mint derék gyakor
lati gazda tünteté ki magát. Megismerkedett a magyar 
gazdasági viszonyokkal, s egyszersmind tanulmányozta 
a hajóépitést. Vissza akart lépni kedvencz pályájára és 
szolgálatát a legnemesebb módon ajánlá a dunai gőzha
józási társaságnak, mely azt megfoghatlanul — nem fo
gadta eL

Ekkor mondatott ki a krími hadjárat után, hogy 
a D u n a  s z a b a d ;  ekkor szűnt meg az egyetlen gőz- 
hajózási társaság s z a b a d a l m a ;  s ekkor éledt föl 
agyában a nemes terv, hogy magyar hajózási társulatot 
alakítson.

Hajóterveket dolgozott ki, s a ■ legelső gabnake- 
reskedők elé terjeszté. S p i r t a  zimonyi kereskedő 
örömmel fogadta az eszmét, hogy a Dunán az első m a- 
g y a r  g ő z ö s a z  övé legyen, — és segélyt nyujta.

Ez időben M e d g y a s s z a y  a hajóépités fon
tosságáról czikksorozatot irt, mely a „Pesti Naplóban“ 
jelent meg ; később német nyelven önálló füzetben, sőt 
francziául is Odessában. Ez iratban nagy ismeretekkel 
és meggyőző módon bizonyítja be, hogy a gőzhajótársa
ság szervezete hiányos, s ezért nem tudá a gabnaszálli- 
tást hatalmábakeriteni, továbbáahajóépitésben tévesztett 
irányt követ. S mindezt nem azért monda el, hogy ártson, 
hanem hogy használjon és javitson. Czikkeire méltatlan 
választ írtak, melyre felelni nenr volt érdemes. Okait 
nem tudván megczáfolni, személyébe kötöttek, melyet 
csupán oly szomorú időkben lehetett ekképen bántal
mazni.

Medgyasszay várt, hogy t e t t e k k e l  felel
hessen.

Egy csavargőzöst épített— „Archimedes“ nevűt, 
melyet 1849. őszén bocsátott a Dunára. Eleintén ne
vették, midőn Uj-Pesten kis hajógyári bódéját fölüté, 
utójára magát e bódé deszkáit is beépítve a hajóba. De 
roszkor nevettek. Az „Archimedes“ több teherrel gyor
sabban járt, mint a társaság bármelyik csavargőzöse. Csak 
e napokban is legyőzött egy pár versenyezni próbál
kozót.

De egy gőzös vezetése ily kitűnő elmének igen 
kis tér.

Egy magyar gőzhajózási társaság tervét dol
gozta ki, hogy a gabonaszállitást folyóinkon olcsóbbá 
és gyorsabbá tegye, s ezáltal a k ö z j ó l l é t e t  elő
mozdítsa.

A lapok emliték tervét, de nem elég buzgalommal. 
Ez azonban nem csüggeszté el, s az 1861-iki országgyű
lés idejét kedvező időpontnak tart* arra, hogy tervét 
majdani megalapítás végett gr. D e s s e w f f y  Emil elé 
terjeszsze,mint ki azon kevesek egyike volt, ki őt — esz
méjéről a hirlapi czikkekből értesülve — további mun- 
kálkodásra'serkenté. A publicisták nagy része az egész 
tervet „fellengős eszmé“-nek tartá ; sőt sokan bohóság
nak képzelék, hogy egy kis magyar társaság versenyre 
lépjen ama nagy társulattal, melynek már annyi hajója 
és pénze van, noha mindamellett is nem sok szerencsé
vel dicsekedhetik.

Medgyasszay háboritlan folytatá tervei kidolgo
zását; tanakodott, adatokat gyüjte s rajzokat készite ; 
s a kik közelebb ismerők, meggyőződtek : hogy a mit e 
gyakorlati gondolkozása és vas következetességii férfi 
akar, azt ki is viendi.

E munkái közben két uj propeller tervét is készité. 
Egyik a már másod éve járó „Nepredák.“ második a 
„Sloga,“ mely közelebb száll a vizre. Mindkettő egy 
bánáti gabnakereskedő tulajdona.

Az utóbbi napok történetéből tudva van, hogy az 
általa tervezett magyar társulat megalakult, noha nem 
egészen az ő terve szerint. Medgyasszay hazaszeretete 
azt óhajtá, hogy egészen magyar ‘társulat legyen , mig

másokmagyar-angol társulatot óhajtanak. De Medgyasszay 
inkább enged valamit tervéből, semmint szakadást idézve 
elő, magát a nagy horderejű vállalatot koczkázza.

Annyi igaz, hogy nagy méltatlanság lenne, ha e 
sokatküzdött férfi — kitől az eszme eredt, — nem a tár-, 
sulat vezetői közt foglalna helyet.

Majd minden uj nagy vállalkozásnál előfordul a 
mulatságos látvány, hogy a sas szárnyai alá bútt ökör
szem fölebb kivan röpülni a sasnál, (vagyis Columbusok 
után Amerigók), de az ily kísérlet senkit sem ámithat el, 
s józan- emberek előtt e társulat alakulásáa érdemé
ben mindig Medgyasszayt fogja illetni az oroszlánrész. 
Bár sokkal népszerűbb nevű, de kevesb érdemű férfiak 
soha sem vitathatják el azt tőle.

Medgyasszay közelebb néhány hétig Pest és 0- 
Budán horgonyzott, s ki pompás építésű csavargőzösén 
meglátogatta, bizonyosan kedves órái közé sorozá e ta
lálkozást. Talált egy vendégszerető, komoly férfit, kinek 
már arcza is erélyt és nemességet fejez k i; egy művelt 
embert, kinek kéznél levő könyvtárában a hajózási leg
nevezetesebb szakmunkák közt ott látta Berangert, Pe
tőfit, Heinet, Miehelet „La mer“-jét, a kelet költői köny
veit, mert e könyvek az ő gondoktól terhelt lelkének 
ugyanazok, mi hajójának a — kikötő. Pihen és frissül 
általok.

Megbocsát a jó olvasó, ha szükségesnek találtam 
a szokásos bemutatásnál valamivel többet írni e derék 
szakemberről.

Vannak nekünk ünnepelt szónokaink, hirneves 
költőink, sokszor megkoszorúzott művészeink és köztisz
teletben álló tudósaink: de a hajózási téren eddigelé 
még nagyon kevés a magyar erő.

Rá kellett mutatni a legelsőre. Eljöhet az idő, 
midőn újra megzeiidül a jelszó: „tengerre magyar!* 
Akkor tudnunk kell, ki Van hivatva arra, hogy kibontsa 
a lobogót!

V a d n a i  K á ro ly .

L  6 fe © p  l
(Történelmi rajz).

II.
7. A hegyfok másik oldalán egy hajó — shooner 

— horgonyzott, amidőn a vészt jelző ágyúlövés raegdur- 
rant. A hajón létező hires afrikai utazó őrnagy Laing 
hallván az ágyút, megértette jelentését; a hajót azonnal 
megindittatta, s felkereste a megszorult gyarmatot, mely
nek neve dicsérettel,magasztalással jártatengerpartokon, 
és ellátta azt mindennel, a miben szükséget szenvede. 
Azonfölül összejárta a szerecsen zsarnokokat, s tekinté
lyénél fogva békét eszközlött ki tőlök a gyarmatosok ja
vára. így az elrablott hét gyermek visszakerült és a fe
kete király alattvalói marhát és élelmi szereket hozhat
tak a mesuradoi vásárra a szabad feketékhez.

1823-ban a gyarmatnak már két szállító hajója 
volt, azonfelül50 jó lakház, 3 nagy áruraktár fel villának 
ópiUe, a torony várcsa már kőből állott, ajtókkal ellátva 
s 6 ágyúval felszerelvei; 150 felfegyverzett egészséges 
gyarmatos pedig készen annak védelmére. Természetes, 
hogy mind ez költséggel járt, mint nem csoda az sem,- 
hogy ezek az igazgatóságnak hányattak szemére és a rá
galom magát Ashmun apát sem kímélte. Azonban vala
mint uj ültetvény gyom és kinövések nélkül képzelhe- 
tetlen, úgy alakuló gyarmati társadalomban sem hiányoz
hattak elégedetlenek, irigy,1 tétlenek s roszakavatuak. 
Zendiilés sem maradt el, de Ashmun erélyessége helyre- 
álllitá az Unió és gyarmatosító társulat iránti engedel
mességet, csakhogy nemsokára ő maga is belefáradt és, 
miután betegség is rá nehezedett, kénytelen volt a fel
ügyeletet Johson .kezébe_ letenni, a zsenge ültetvényt oda- 
liagyni, és a capverdi szigeteken keresni netaláni ifelgyó- 
gyulhatását.

Nemsokára Porpoise amerikai hajó kötött ki a 
parton s rajta G o r le y  érkezett, kit a gyarmatosító 
társulat a kicsirázott meghasonlások kiegyenlítésére kül
dött. Vele jött, sok kérelemnek engedve, érdemdús Ash
mun is Mesuradóba, a hogy gyarmat törvényeit együtt 
átvizsgálják s azokat az uj viszonyokhoz idomítsák. Ek
kor nagy s nevezetes gyűlés tartatott Monrovia városá
nak templomában 100 előkelőbb gyarmatos jelenlétében. 
Ezen gyűlésben vette fel a gyarmat L i b é r i a  
varázsos nevét,ezen gyűlés vetette meg az önkormányzás 
s öntörvényhozás alapját; miután a gyarmatosító társu
lat teljes jogot és szabadságot engedett a gyarmatnak, 
hogy polgárai függetlenül válaszszák salkalmazzák éven- 
kint saját fajtájukból hivatalnokaikat, egyedül az elnök 
megerősítését tartván fen magának jövőre.

íme ! amire Európában a középkorú olygarchia, 
hierarchia, aristocratia és absolutismus irigykedése mi
att egy- évezred alatt egy nemzet sem vergődhetett — 
Helvetián kívül — annak a szabadszerecsen Libéria egy 
gyarmatosító társulat emberisége s nagylelkűségéből négy 
év alatt jutott birtokába: azaz : maga ura lett.

9.
Libériának ezen életbe vágó esemény uj korsza

kot nyitott, ámbátor addig is mindenben dicséretesen ha
ladott volt. A földmivelés szépen fejledezett, a kiirtott 
erdők s kiszárított mocsárok az éghajlat gonosz voltát

*) Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy fölhívá
sunkra Medgyasszay I. ur szives volt megígérni közremű
ködését lapunk számára is. Ha üres órái lesznek : czikkeket 
ir és rajzokat készít. így közelebb is két, rajzokkal illustrált 
közleménynyel gyarapitandja lapunk tartalmát; egyik a 
legközelebbi dunai regatá-ról, másik a „Pnntus“ égéséről 
fog szólani. S z e r k.

csökkentették, az orvosok kitanulva az időjárás és levegő 
természetét, mérsékelni tudták az öldöklő lázok hatalmát, 
az aratások mindinkább jutalmazóbbak lőnek, az élelmi 
szerek megbővültek és megjavultak a kerti és mezei föld 
haladó ismeretével és javításával; itt-ott sikerült, módo
kat kitalálni még a pusztító kiáradások és kártékony ro
varok ellen is, melyek a naptáritok közt valóságos ostorai 
az emberiségnek.

A gyarmat ezután gyorsabban gyarapodék. Az 
amerikai szövetséges államokból számos rab megszaba
dulva; beköltözött és tőkéket, gazdászati eszközöket, ve
tőmagvakat, nyomdákat, könyveket stb. hozott. Jöttek 
tanitók, jöttek papok i s ; és a 100 ang. mfrlre nyúló ten
germellék a polgárisodás és szabadság kezdő földévé 
változott. 1824—30 Uj-Georgia, Caldwell, Millsburg, 
Carytown városai keletkeztek. A báseli meg missisippii 
hitterjesztő társulatok küldönczei s anyagi áldozatai 
nem keveset segitettek. Sőt végre a szerecsenek nehány 
törzse is csatlakozott a szabad gyarmathoz.

Ez irigységet idézett elő, és az irigység veszedel
meket hozott, de a szabadság fiai győzedelmeskedtek 
azokon is. A spanyol, franczia, portugalliai. és amerikai 
rabkereskedök ugyanis látván egyre növekedni tizletök 
ellenségét, s féltvén nyereményes jövedelmeiket; mind
untalan s minden kitelhető módon ingerelték, usziták a 
szomszéd fekete királykákat, rabkereskedő czinkosaikat, 
hogy a békés gyarmatosokat s hozzájok pártolt fekete 
törzsöket üldözzék és irgalmatlanul irtsák, mert külön
ben hogy Yége uralmuknak. *

Es sokan ezen nyomorultak közűi merték is a 
háborúskodást, de a szabadság fiai és leányai hősökké 
lelkesedvén a veszedelmekben, közönségesen győztek a 
vadak ellen, és kevés számmal is két-három ezeret 
könnyen megszalasztották ; ugy hogy a valódi baj és ne
hézség csak azután következett, midőn a szétverteket 
üldözni, mocsárok , patakokon , begyeken és erdő
kön át zaklatni s fészkeikben, falvaikban kellett felke
resni, és ugy hódolatra és békére, szövetségre szorítani. 
Némely királykák magok látták át a szabad szerecsen- 
gyarmatfelsőbbségét, megtisztelték aztkövetségek s aján
dékokkal, s felkérték, hogy őket szövetségeseinek fogad
ja, s jóvoltában részeltesse. Libéria igazgatósága ama le- 
győzöttektől szintúgy, mint ezen önkényt ajánlkozóktól 
mindenekelőtt azt kötötte ki ilyen alkalmakkal a szerződ- 
vényekben: hogy a rabfogdostatásról és rabeladásról 
lemondjanak. — Többnyire beleegyeztek, sőt némely 
zsarnokok a királyi hatalomról is lemondtak, hogy né
pestül a gyarmat polgárivá lehessenek. Az ilyen szövet
kezett népek földén azonnal támadtak telepitvények, ta
nodák, templomok és közkereskedés intézményei; mire 
azután a bálványok, az ördögimádás, a babona, a tűz- 
próba és méregivásban állott istenítéletek megszüntetése 
s megsemmisítése következett.

10.

Igylepetett megl834.a legzsarnokabb s a keresz
tény nagy rabkereskedök befolyása alatt létezett szere
csen király B o a t s w a i n  székvárosában — Bo Poró
ban — és megveretve a csatában, rákcuyszerittetett a 
rabkereskedés eltörlésére és barátságos szövetségre a 
gyarmattal. Példáját több fekete király követé, mert 
Boatswain köztök tekintély és hatalom vala; ők is csat
lakoztak a szabad társasághoz.

De 1839.Boatswain halála után valami G o t e r ah 
nevű távolabb szerecsen király rablólag ütött a békés 
tengermellékre, s tűzzel vassal pusztítva, a deyek szö
vetséges törzsét majdnem kiölte, ugy bőgj- csak buszán 
menekülhettek Millsburgba.

Boatswain utóda G a t u in b a király is fegyvert 
fogott és Goteráhval egyesülve Millsburg ellen indult. 
Goterah üstöt is vitt magával, hogy B r o w n hittérí
tőt benne megfőzze és megreggelizze. Azonban a sors 
máskép -fordult. A szabad szerecsenek l égtéré győz
tek és Goterah királyt egy golyó leteritette Gatumba ol
dalánál.

Ez pedig szégyene és haragjában boszút eskü- 
dött, és erre izgatta fel a jelenlévő zsarnokokat mind s 

közel és távolabb királykákat is ugyanazon 
özeiből, sőti sikerült neki a gyarmat egy-két szövetsége- 
set is elcsábítani és igy nagyszerű királyösszeesküvés 
készült Libéria ellen, szinleg hogy Goterah halálát meg- 
boszuljak, de valójában, hogy az embervadászat, a rab- 
kereskedes, az alattvalók feletti határtalan hatalom jogát, 
mit Istentől bírnának, el ne veszítsék, és a czivilizált és 
— szerintük — istentelen szerecsen társadalmat meg
semmisítsék. °

Az akkori elnök B u c h a n a n a  fekete királyok 
nagy mérvű készületeiről hitelesen értesülvén, legtaná
csosabbnak tartá megelőzni a vészt, Gutambat felkeresni 
székvárosában, es fészkével együtt tönkretenni; miután 
a dólyfos zsarnok minden békés barátságos ajánlatokat 
elutasított. Buchanan elnök a szerecsen tábornokot Ro- 
bertst ruházta fel a hadvezérség hatalmával, hogy a sza
badsagot a rabok ezerei és a vérszomjas zsarnokok ellen 
megvédje s az ellenséget barlangjában megtörje. Roberts 
erelyesen járván el tisztjében, 300 válogatott barczossal 
indult ki, mint hajdanta a 300 Fabius Rómából az ellen
ség ellen, 60 Krúfi, ki önkényt ajánlkozott, czipelte a 
sereg eleségét, egy ágyút is vittek magukkal. Gatumba 
székvárosa valami 20 ang. mfd.-re (5 magyar) lehete 
kelet télé a gyarmat határától. Az ut járatlan erdősében 
mocsárok és hegyi folyóvizek, s mélyebb völgyeken s vé
szes meredekségeken vala teendő. Ez roppant nehézsé
gekkel járt, ugy hogy végre az ágyút sem tudták elvon- 
szólni s ott a sűrűségben kellett azt elrejteni és a nélkül 
a szörnyű utat folytatniok, melyet a lesben állott bar
bárok is nehezítettek, kiknek egyik golyója által a gyar
matosok egy kapitányt vesztettek. J

Dé végre keresztülhatoltak a rengeteg erdőségen 
és a király városa láthatóvá lett. Ekkor Mattomban nyo-
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múlni előre lehetetlen lévén, csatarendben közeledének 
a fallal kerített város felé, melyben Gatumba szinte eré
lyes védelmet rendezett. Roberts tábornok minden ké
sedelmet czélszerütlenpek vélvén, a megtámadást meg
parancsolta és azt mesterileg vezénylő. A barbárok sű
rűén lövöldözőnek a fal lőlyukain, de golyóik nem talál
tak. A gyarmatosok rendesen csoporttűzzel viszonyzá- 
nak, mi is a városi barbárok közt nagy rémülést okozott. 
Éhez járult még a zenekar ünnepélyes megszólamlása 
a város egyik kapuja előtt, mely ellen a tábornok roha
mot parancsolt. A tömeges puskalövések, az iszonyatos 
lárma, a zenekar diadalmas, mintegy emberfeletti hang
jai annyira elrémitették a buta népet, hogy az cserbe 
hagyván zsarnokát, a másik kapun a városból az erdő
ségekbe tolongott ki és szétszaladott.

A gyarmat harezosai betolultak a betört s ledön
tött kapun, s bámulva a szaladók seregén és körülöttük 
támadt pusztaságon, kitűzték a falakon zászlójukat, és 
látták, miszerint az oroszlán csakugyan meg van törve 
barlangjában.

Gatumba, elhagyatva népei és pajtásaitól, az er • 
dőkben keresett menedéket, hol üldözött vadként kellett 
rejtőzködnie és élősködnie. A legyőzetett királykáit és 
népeik borzadva látták, hogy a szent erdő, hol az ördög 
fája állott, s melyet papjaik áttörhetlennek papoltak, 
tettleg keresztültöretett; hogy hát a gonoszlelkek feje
delmének hozott annyi emberi áldozat mind haszontalan,s ő 
maga tehetetlen; mihez még az is teendő, hogy Gatarah 
öcscse, az ostromnál elhullott, daczára a bűvös párduc- 
bőrpalástjának, melyet a papok szertartásuk szerint be
szenteltek és sértketlennek kiáltottak volt ki. Mindezen 
csalódás kimondhatlan rémületet okozott a barbár lel
kekben. Libéria győztes fiai pedig egy napot megpihen
vén, a tábornok engedelmével, a rá következő nap a vá
rost elhamvasztották, és dicsőséggel koszoruzottan, csak 
k é t  áldozatot gyászolván, haza felé indultak.

Gatumba ily gyászos sorsa, a szomszéd királyo
kat és népeket annyira félelemmel, más részről meg a 
gyarmat szembeszökő folytonos szerencséje oly tiszte
lettel töltötte e l , miszerint h é t  szomszéd szerecsen ki

rály azonnal Monroviába sietett ajándékokkal s béke s 
szövetség ajánlatával; miről értesittetvén a távolabb 
népek zsarnokai is , követségeik által járultak Libéria 
kormányához, s hasonlólag barátság és szövetségi aján
latokat tevének; mert a vérszomjas és embervadász, 
zsarnok Gatumbát mindnyáján gyűlölték, s vérebnek át
kozták, ki előtt magok, nejeik s gyermekeik soha sem 
ehették nyugalomban s biztonságban eledelüket, s ki 
alatt örökké csak reszkettek. A gyarmat kormánya az 
önkényt jövőket ajánlataikkal együtt nyájasan és kegy
gyei mindig fogadá, s velők szerződve mindenkor azt 
kötötte ki mindenek előtt: hogy a rabkereskedést min
den hozzátartozó embertelen cselekvések és úgynevezett 
királyi jogokkal együtt teljesen és örökre eltörlik s meg
szüntetik, és a szövetség megszegését a leggyalázatosabb 
és keményen büntetendő gonosztettnek elismerik. Igaz, 
nem hiányoztak szószegés példái ezután sem, de sokkal 
gyérebbek lettek azok mégis, mint azelőtt valónak; és — 
a legdurvább, legnyersebb szerecsen népek között elter
jedt hit átalánosan az vala: hogy csak Libériában ta
lálható fel a béke, szabadság és jóllét menedékhelye és 
boldog hazája.

11.
Elmellőzzük e történelmi rajzban Libériának to

vábbi közvetlen eseményeit, sűrűén egymásra követke
zett állami cselekvényeit és fekete tagjainak valóban 
emlékezetes tetteit; hogy annál inkább tűnjenek ki azon 
tények, melyek a felejthetetlen Buchanan halála után 
R o b e r t s  a derék hadivezér s bölcs államférfi elnök
sége alatt történtek és Libériának teljes függetlenségé
vel, s ennek Amerika, Britannia, Franeziaország és Bel
gium részéről következett elismerésével koronáztattak.

Miután a meghalálozott Buchanan elnököt Libé
ria szabad kis nemzete 1841-ben Bassa-Cove városában 
őszinte kegyelettel eltemette, megsiratta s meggyászolta 
volna, utódának ugyanazon év september 3-kán az ed
digi alkormányzót, a szeretve tisztelt fekete tábornokot 
Robertst választotta egyhangúlag, s egy szívvel elnök
nek, — a gyarmatosító társulat helybenhagyása feltétele 
alatt.

Roberts Virginiában született szerecsen szülék
től ; lehető legjobb nevelést kapott, kereskedéssel sze
rencsésen foglalkozott , tekintélyes vagyont szerzett, 
mint gyarmatbeli hivatalnok a legfontosabb ügyek felett 
folyt tanácskozmányokban részt vett, a Gatumba elleni 
hadjáratot dicsőségesen vezető, s igy a legérdemesebb
nek találtatott a fő hivatalra — az elnökségre , melyet 
a legmélyebb alázattal el is fogadott, szentül ígérvén, 
miszerint minden erejét s életét magas hivatalának 
szentelendő.

A béke helyre volt állítva és biztosítva, sok szere
csen gyermek a gyarmatba küldetett nevelésbe, a kor
mányzó elnök emlékes tiszteletére Robertsville városa 
alapittatott; Uj-Orleansból 234 fejet számláló gyarmat 
telepedett meg 4 mfdnyire Millsburgtól; a gyarmattal 
szövetkezni kívánkozó királyokhoz követségek menesz
tettek, névleg a Goláhok királyához Yandóba, akivel 
Roberts e következő kikötések alatt szerződött s illető
leg szövetkezett: a) a rabság eltöröltetik, b) a sassafa- 
méreg használata az isteni Ítéleteknél megszüntettetik, 
c) Libéria cs a goláhok közt támadandó egyenetlensége
ket az elnök intézendi el. így lett ez B a 1 i s a d e ki- 
rálylyal is, ki szinte jobbnak vélte egész népével Libé
riába költözködni és a szabad gyarmattal testvériségbe 
lépni. Hasonló testvéri szövetség köttetett a II a lá sz  ok 
népével is (fishmen), mely a tengerparton valami 70 s 
befelé valami 12—20 mfdnyire. terjedve 30—40 ezernyi 
fejet számlál stb.

Továbbá: a monróviai törvényszékeken nyilvá
nosan folytak az ügyek; a kikötő már szüntelen tele volt 
európai és amerikai hajókkal, valami 20 hajó 20 -  90 
tonnás, munkában volt, mind a gyarmatosok tulajdona; 
a gyarmat pénzügye legtisztább kezekben volt, és a 
pénztár felesleget mutatott; egyedül a földmivclésnek 
hiányoztak karok, holott legtöbb egyén a hamarabb gaz
dagító, vagy gazdagítani látszó kereskedelemnek szente
lő igyekezetét és tőkéit; és mégis sajátképen amannak 
kellett volna lenni azon elemnek, melyre szükséges lett 
volna fektetni az uj gyarmat állami jövőjét, jóllétét és 
nagyságát.
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Végre Roberts Capmount és Cappalmas közt 
tengeri összeköttetést hozott létre valami 50 mfdnyi part 
hosszában. 1846-ban az első libériái teherhajó indult 
Amerikába s megnyitotta a közlekedést, mely 1851. óta 
állandósítva s szabályozva van. Ugyanazon évben a ten
geri vihar egy portugalli rabkereskedő hajót vetett ki 
Libéria partjain 700 fekete rabbal. Ezek itt azon
nal szabadokká lettek s szabadokhoz illőleg helyeztet
tek el.

De ezen egyre öregbedő haladás maga, a forga
lom szembetűnő fejlődése, uj meg újra felmerülő viszo
nyok sokfélesége a kormányt mindinkább csak nehezí
tették s bonyolultabbá tevék mindaddig, mig a szabad 
gyarmat a gyarmatosító társulattól függni fogna, teljes 
önállóságra nem vergődik s egészen függetlenül nem 
működhetik. Érkezettnek érezték tehát Amerikában 
szintúgy mint Afrikában az időt, hogy a nagykorúságát 
nagyon is bebizonyító leánygyarmat, az azt alapította 
társulat anyagyámsága alól tökéletesen emáncipáltassék.

Az emberiség szelleme, a keresztény szeretet ha
talma győzött. A nemeslelkü alapítók, ott az óceánon 
túl lemondtak a már kártékonynyá vált vető jogáról, és 
az uj fiatal társadalmat, mint ezentúli államot, maga szár
nyára eresztették. Ezen lemondás s illetőleg szabadon 
bocsáttatás hitelesen közöltetvén Libéria kormányával, 
ez julius 8-dikára 1847. nemzeti gyűlést hitt össze, mely 
mindenek előtt Libériát független államnak, pedig sza
badtársaságnak, önfelség elvén alapulónak, nyilatkoztatta 
s ünnepélyesen kihirdette. Ezen nemzetfelségi tett után 
a népképviselők háza az eddigi alkotmány okmányát 
vette elő, s megvitatván azt, a módositandókat módosí
totta s szabatosan fogalmazva, jövendőre érvényes alap
törvényül megállapította és szentesitette. Az előbbeni 
elvek, kevés kivétellel meghagyattak, és a szabadameri
kai alkotmányminták után kiegészíttettek, de azon erkölcsi 
túlsulylyal, miszerint Libériában a rabszolgaság a leg
nagyobb törvényszegésnek, a legundokabb politikai s er
kölcsi bűnnek bélyegeztetett. Hivatalképes ezen uj al
kotmány szerint csak az, ki öt évig a gyarmatban lakott, 
25 éves, és 600 dollárnyi földbirtok ura. A szabadtársa
ság első hivatalnoka „Elnök“ czimet kapott. Az állam 
czimere ez : Tenger felett repülő galamb, körmei közt 
szabadságlevél, alatta vitorlás hajó, előtte kelő nap, a 
tengerparton pálmafa, ekével és ásóval, ezen aláírással : 
„A s z a b a d s á g  s z e r e l m e  h o z o t t  id e .“

A függetlenség, önállóság és alkotmány ilyetén 
megállapítása s világra sz óló kikiáltása után a szabad
ság lobogója kitűzetett az erőd falán és a jelző hegykő
kén a nép legvidorabb örömriadásai és az ágyúk dördii- 
letei közt. A templomok kinyíltak, s a nép vallásos ké
nye kedve szerint hálaünnepet tartott annak az Istennek, 
ki, a mióta a fekete embert megteremtette, csak most 
1846-ban K. u. áldotta meg először azon szerencsével, 
hogy magát legalább Libériában polgárnak s embernek 
mondhassa és érezhesse. Esti mulatság és vigadások 
fejezék be az örökké nevezetes nemzeti ünnepélyt és na
pot, melynek hőse nem volt más mint a már ezüst hajú 
aggastyán Johnson Éliás a bajnok és apostolszivü sze- 
recsen,kinegyedévszázaddal ezelőttaz elsők között ugrott 
ki Mesuradó fokán hdjójából a most már szent földre, 
s daczára La sok körüllakó vad szerecsennek megépí
tette első kunyhóját ott, hol jelenleg Monrovia fővárosa 
diszlik.

Az igy megalkotott és szervezett köztársaságnak 
elismerés kellett az uralkodó hatalmasságok részéről, 
hogy ez utón az uj állam felavattassék a történelmi s e 
czimen feljogosított államok közé. Ezen elismerés kiesz
közlését Roberts elnök, kit Libéria népe a főpolcon is
mét megerősített, magára vállalta és e czélból 1848-ban 
Amerikába indult, onnét Európába menendő.

A m e r ik á b a n  a Gyarmatosító társulat ma- 
gaslelküleg viselé magát, összes földbirtokait oda en
gedő az uj néger szabadtársaságnak azon szerecsenek 
javára, kik a rabkereskedő hajókról fognának megsza- 
badittatni.

Az Egyesült amerikai államok kormánya meg
erősítette az eddigi viszonyt, az utánküldéseket, maga 
költségére megígérte, de ünnepélyesen elismerni Libé
riát, nem tartotta politikailag eszélyesnek a rabszolga- 
tarto államok miatt, egyébiránt a fekete elnököt tisztelet 
minden jeleivel fogadván, általa Libériával a legkedvezőbb 
kereskedelmi egyezményt kötötte meg.

A n g l ia  Robertst alegőszintóbb örömmel fogadta, 
Libériáját haladéktalanul elismerte, vele kereskedelmi
leg szerződött, sőt neki földvásárlás fejében 10,000 dol
lárt meg egy 4 ágyús kuttert ajándékozott; azon barát
ságos rendelettel tetézve az egészet, hogy az angol ten
gerészeti főparancsnokság kötelességének tartsa, Libéria 
elnökének felszólitására bármikor egy hadihajót azonnal 
kiküldeni a respublika partjainak biztositására.

A  f r a n c z i a  kormány az angolnak példáját 
követé, s azonkívül 3 franczia hadihajót parancsolt az 
elnök mindenkori rendelkezésére.

B r ü s s e l t  is meglátogatta Roberts, hol egész 
fekete családjával együtt a kormány részéről a legszi- 
vélyesebben üdvözöl tetett, s mindent azonnal elért, a 
mivel már Angliában és Franeziaországban megörven
deztették. Vala is ám ez a Roberts nem valami minden
napi ember, hanem valóbanmagas miveltségii, tapasztalt, 
bölcs és a nyelveket mesterileg beszélő fekete államférfi. 
Az angol királyné őt Amazon nevű hajón visszaviteté 
Libériába, mely igy feljogosított államnak elismerve di
csősége tetőpontján, mint első s egyetlen szabad-szere- 
csen keresztény hatalom egészen uj történelmi tüne
mény s egyszersmind a polgárosodás első hajnala az af
rikai világrészen. Mr.

Divatkép magyarázata.
1- ső alak, nyári öltözet, matrózkalap , szürke 

szalmából, sötét narancsszin kakastoliakkal, hátul nagy 
szürke selyemcsokorral díszítve, e kalapok jelenleg a leg
kedveltebbek minden színben és diszitéssel viseltetnek, 
leginkább elől gazdagon virággal, hátul fekete csipke
csokorral ékítve.

Fehér ingváll keskeny fekete bársonyszalaggal 
diszitve, az öv uj violaszin tafotából készül, elől és há
tul hegyes, a vállcsokrok hasonszinü selyemszalagból 
készülnek.

Ruha, vadgalambszin grenadine-ból, a szoknya 
aljának alkalmazott gazdag diszités ép oly kelméből ké
szül ujviolaszinben, és pedig úgy , hogy a félköralakú 
disz felváltva hármas fodrokat és dudorokat képez, me
lyek közül a középső vadgalambszínű, azaz ép oly kel
méből van mint a szoknya, a két szélső pedig ujviola- 
szinü, a félkörök viola és szürke szalagcsokrokkal vég
ződnek.

Ez öltözetet kiegészíti a fekete csipkekendő, egy 
negyedrőf-széles violaszin bordűrrel.

2- ik alak utczai öltözet, fejkötő különféle szinti 
selyem bodrokból készül.

Ruha és a felöltő vajszinsárga mohairből, barna 
tafota szegélyzettel, sujtátozással és a széleken alkalma
zott barna keskeny sürü fodorral diszitve.

3- ik alak férfi öltözet, szürke szalma d e á k  ka
lap,‘világosbarna könnyű kelméből készült magyarka, 
mellény és a nadrág fehér vászon trillch-ből.

A női öltözetek Altér A. divatcsarnokából valók, 
hol minden itt említett kelme minta szerint posta utján, 
sőt az egész öltözék elkészítése jutányos áron meg
rendelhető.

A férfiöltözet Jámbor E. jóhirü férfiruhater- 
méből való.

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

IY.

Egy úrnő felhagyván Bécscsel — hol egy ideig 
gyermekei jó nevelése végett tartózkodott, visszaköltö
zött Erdélynek egy magyar városába. Itt azonban még 
szükségesnek vélte a zongoraiskolázást tovább folytat- 
tatni, s egy mestert hivatott, kit a közvé lemény s barát
női leginkább ajánlottak. Tehát bekoczogott egy igen is 
szerény, szemérmes fiatal ember. Az úrnő francziáúl 
kezdett beszélni, s miután látta, hogy amaz nem tud fe
lelni, átforditotta olaszra. Az olasz nyelvén sem lévén sze
rencsésebb, végre igy szólott németül. „Azt hittem hogy 
ön, mint a többi bécsi német művészek, franczia vagy olasz 
nyelven s z o k o t t . . . . “ „Magyarul nagyságos asszony! 
magyarul!“ feleltvégre az ifjú rákvörösen s mondani akarta, 
hogy ámbár erdélyi, de a magyaron kívül nem bírja sem 
a czigány, sem az oláh, sem a szász nyelvet, s legfeljebb 
latinul értekezhetne. Az úrnő a magyar szóra elhidegült, 
s szünet múlva rosszul palástolt aggodalommal tuda
kolta : ha Bécsben, vagy tán épen Parisban tanulta a 
zongoraművészetet? Bámulata, s aggodalma még nagyobb 
lett midőn értésére esett, hogy sem Bécsben sem Paris
ban, hanem Erdélynek egy füstös szalmával fedett falu
jában. „Bocsásson meg az ur — igy szólott erre, a nél
kül, hogy sokat bánná, ha az illető megbocsát, vagy sem 
— ön az első magyar, a ki zongoraművészetre adta ma
gát, s meg nem foghatom, hogy itt, kivált önerején mi
ként tanulhatott alaposan. Én is értek a művészethez, 
leányom pedig Bécsben a legelső művészektől tanult. . . 
játszik Liszt- és Thaiberg-darabolcat. .  . ezért jóelőre 
megmondom... hogy leányom igen jól játszik... s gondolja
meg az ur__ “ „Meggondoltam már — felelt a másik, s
miután nagysád megtisztelt bizalmával, biztosítom, hogy 
azzal visszaélni nem akarok. Határozzon tehát a grófnő 
művészete : ha— a mi épennem lehetlen— csekély tehet
ségemet túlszárnyalja, nemhogy leczkeadásra kötelezem 
magam, de inkább tanitványul szegődöm.“ Tetszett az 
úrnőnek « nyilatkozat, s előszólitotta a kérdéses művész
nőt — hogy a dologban határozzon. A próbakő Liszt
nek Lucia felett Írott ábrándja volt, s alig hogy a grófnő 
eljátszott tizenkét ütenyt, a leendő tanító elég vakmerő 
volt megállitni e szavakkal: „Ha nagysádnak tetszik, a 
a tanítást elvállalom.“ „Hogyan! hisz leányomat még 
nem is hallotta ! ez csak olyan bevezetés volt.“ „Eleget 
hallottam már nagyságos asszony !“ „De hallgassa meg 
legalább a Mózes fantáziát Thalbergtől.“ „Ismétlem, hogy 
eleget hallottam.“ Ezután egy pár kérdés és feleletből 
kiderült, hogy a grófnő kénye kedve szerint osztályozza 
a hangjegyeket, a félidejüt gyakran negyeddé teszi, a 
nyolczadokat tizenhatodokká, s megfordítva ; szóval ki
derült, hogy addig, mig Lisztről és Thalbergről lehetne be
szélni, vagy be kell várni az örök időket, vagy elemi dol
gokat tanulni, s helyrehozni mindazt, a mit eddig elmu
lasztott, a melynek elérhetése vas szorgalomba, s egyné
hány évbe kerülend. E körülmény nem kevés lehangolt- 
ságot okozott ugyan, de a tanító győztes lett, s az úrnő 
naponként jobban meggyőződött, hogy a zenét magyar 
nyelven is lehet tanitni.

E kis jelenet mintegy tizenkét év előtt történt, s 
elmondtam, hogy az olvasó lássa, milyen hitele volt 

•egy magyarajku zenetanitónak azon körök előtt, a hol a 
zenészettel már inkább megbarátkoztak. Azon egyén, 
a  kivel a mondottak történtek — gyakran érzékenyen 
panaszkodott előttem a magyar zeneközönség hidegsége 
ellen, snam egyszer mondta,hogy ámbár egypárdiadaltara- 
tott, minő az előbbi, de többször volt kénytelen irigyelni

azon pályatársai sorsát, a kik egy betűt sem értettek 
magyarul.

E körülményre ma sem mondhatni egyebet, mint 
e z t: hogy ámbár a zenészét Jehovája beváltotta szavát 
a magyar Kanahánba bujdosó Jubálnak s a zenemesterek 
ma már annyira szaporodtak mint az ég csillagai, de e 
közt a magyar ritkább mint a bujdosó üstökös, s miután 
a magyar ifjak máig sem tanulmányozzák a zenét ahoz 
illő komolysággal, hanem csak a czigány nyomdokait kö
vetik, azon egy kettő, a ki kivétel alá eshetik, nem képes 
a közvéleményt — t, i. a solid zeneközönség közvélemé
nyét — jobb útra téritni.

Ha tehát ma is lenne okuk eme kevés számú ma
gyar ajkuaknak panaszkodni, mennyivel inkább lehetett 
ezelőtt 12 évvel ? és vajon mit mondjak Dömény Sán
dorra, a ki született 1791-ben nov. 26-kán, Békésmegyé
nek ugyanily nevű helységében ?

Dömény — mint magyar zongoratanitó — meg
haladta korát legalább is félszázaddal. — Sőt ugyanezt 
mondhatjuk atyájáról, — a ki békési ref. lelkész volt — 
mert kortársain fölül emelkedve, halálos ágyán meg
hagyta fiának, hogy keressen alkalmat és tanuljon meg 
zenélni.

Dömény ekkor már végezte volt Debreczenben a 
felsőbb tudományokat, s ön-szorgalma által tanulta a jo
got, hogy az igazság szolgája legyen. E pályára már al
kalmazást is nyert, s gyakornokoskodni kezdett (1816) 
Pálfty herczeg főügyésze mellett. Atyájának ugyanez év
ben történt halálával azonban Pozsonyból átjött Pestre, 
hogy itt az ügyvédség melleit azenét is kényelmesebben 
tanulmányozhassa. — (1817).

A zongorán első tanítója volt Maloveczky János, 
a pesti ref. egyház orgonásza, kitől hat hónapig vett 
leczkét. — Ezen Maloveczky német nyelven irt zongora- 
iskoláját Dömény átdolgozta magyarra, s előfizetés utján 
kiadta közhasználatra. E munkát sokan máig is — mint 
eredetit — Döménynek tulajdonítják, de ő nem akar 
másnak tartatni, mint kiadónak, még pedig — miután az 
előfizetők száma csak 75 volt — szerencsétlen kiadónak.

Nagyobb zenei műveltségét BekerFülöp zougora- 
müvésznek köszönhette, ki 1826—1830 Pesten tartóz
kodott. Ezen barátja biztatására szedett össze és adott 
ki két kötet zongoratanulmányt a legjelesebb európai 
hirü zongorászoktól. E mű kiállítása szintén nagy áldo
zatába került, a nélkül, hogy a magyar közönség rész
véte némüleg kárpótolta volna. — A vidéki padlásokon 
ma is találhatni egy-egy példányát e kiadásnak, miből 
önként következik, hogy zeneközönségüuk mostani zenei 
műveltsége mellett egy amolyan solid gyűjtemény ma is 
csak hasonló sorsban részesülne.

A  művelt zene terjedését majdnem egyedül aris- 
tocrátiánknak köszönhetjük ; mert a középrend és nép 
zenéje ugyanegy volt: a népköltészet, melynek a czigá- 
nyok voltak előadói, sőt, ha őszinték akaruuk lenni, meg 
kell vallanunk, hogy a kivétel ma is felette csekély *). — 
Az aristocratia által meghonosított művelt zenetanitók- 
nak köszönhetjük, hogy ma a műzenéről, s épen a ma
gyar műzenéről is ejthetünk egy pár szót; nélkülük ma 
is azt tennők, a mit nagyobbára népzeneköltőink 
tesznek.

Ezen kezdetleges állapotban Dömény is az aris
tocratia szárnyai alá vonult, s Podmaniczky József báró 
vette házához titkári minőségben (1818). Bács-Bodrog 
megyének e jeles főispánja kitűnő zenei műveltségű 
volt, (a uémetlioni prot. akadémiákon tartózkodása alkal
mával Bach Fülöp Emmánuelnek jeles tanítványa), s 
nem kis befolyást gyakorolt titkárjára; ugyancsak az 
ő ösztönzései folytán nyitott később egy zeneiskolát 
Merkel József és Servacinsky közre működésével. (Ezen 
iskoláról nemrég tüzetesebben irtani, s jelenleg csak azt 
említem meg, hogy Európa mostani első hegedűművésze 
— Joacliim — ez iskolában kezdte tanulni a zene ele
meit).

A feljebb említett zongoraiskolán és tanulmá
nyok gyűjteményén kívül még egy harmadik szerencsét
len vállalathoz is kezdett, hogy t. i. a ref. hitfelekezet 
karénekeit orgonára kidolgozza. — Ezen tervét egy né
hány kidolgozott karénekkel az 1829-ben történt pesti 
egyház felszentelése alkalmával egybegyült zsinat elé 
terjesztette, hol méltánylásra találván, oda utasították, 
hogy művét ahoz értőkkel biráltassa meg, s ha ez ked
vező lesz, adja a legközelebb tartandó nagy gyűlés elé. 
Ez esetre jegyzőkönyvileg határozták, hogy minden su- 
perintendentia száz-száz kinyomott példányt elvállal.

Ily biztosításra saját költségén kinyomatott 12 
Zsoltárt, s ezt 1830-ban elküldte Fink-nek (a lipcsei 
Mus. Zeit. szerkesztőjének), megbirálás végett. A bírálat 
kedvezőleg ütött ugyan ki, de a közbejött nagy cholera 
miatt a papigyülés csak 1833-ban jöhetett össze, mikor 
aztan az 1829-ben ugyané tárgyban tett határozatot 
újabban megerősítették, sD. munkálatát elfogadták Azon
ban Dómenyre nézve az egésznek mégis szerencsétlen 
vege lett. Mert Teleki József gr. a pataki superinten- 
dentia curatora tiltakozott a gyűlés határozata ellen, 
mint a melyben részt nem vett, s kimondta, hogy semmi 
nevvel nevezhető terhet superintendentiájára tétetni 
nem enged. így az egész tárgy abban maradt, s D.-nek 
130 pengő forintja veszett el.

Ezek voltak Dömény zeneirodalmi munkásságá
nak gyümölcsei. Hogy a zenét alaposan tanulta és értette,

) Fájdalom! a régibb aristocratia ezen szép érdemét 
a mostam épen nem igényelheti, s nemhogy jó példával 
menne elöl, hanem elősegití a zene elsatnyulását. A ki erről 
meg akar győződni, vessen egy pillantást az aristocraticus 
körök zenei nevelésére, s látni fogja, hogy (tisztelet egv pár 
kivételnek) a zene mindenütt üres divattá aljasodon. Régen 
a remekebb classicusokat láthattuk előbbkelőink salonjában • 
ma egy pár vizenyős darabot; régen a classicusokat jelesen’ 
játszták; ma pedig a hangjegyeket sem ismerik. B. 1.
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azt az általa kiadott iskola és tanulmányok gyűjteménye 
eléggé bizonyitja.A költői téren semmi dolgozatával nem 
találkozunk ; de annál nagyobb elismeréssel szólhatunk 
mint alapos jó tanitóról.

D. inkább a világ- mint magyar zeneirodalomhoz 
tartozott. Azonban utóbbihoz nem is tartozhatott, hacsak 
nem lett volna egy leendő classicus műveltségű zenészét 
kezdője és apostola. Hogy az irodalom bármelyik nemé
ben felette nehéz reformokat kezdeni, uj eszméket ter
jeszteni, holott ezeknek felfogására legalább olvasni a 
közönség minden tagja tud, ezt senki sem fogja kétségbe 
hozni; mennyivel nehezebb egy ily reform a zenei té
ren, a hol a közönség és tanítók közti közlekedés csak 
valamely hangszer játszása s a hangjegyek alapos isme
rete által képzelhető ! Ezért Dömény amaz első kezdet
ben a legerősebb akarattal sem tehetett volna többet, 
mint hogy a zene elemei tanításával foglalkozzék. Sőt 
bátran kimondhatjuk, hogy jelen helyzetünkben is azon 
űr, mit elébb be kell tölteni, hogy aztán solid zene
közönségről lehessen szó, hogy az elhintett mag gyöke
ret verjen, mondom azon űr sok áldozatot kíván, mit 
legfeljebb csak az öntudat fog jutalmazni.

D. végre felhagyott a zenetanitással, s a jelen 
napokig ügyvédi pályán működik. Ma már 71-ik évében 
van s folytonosan osztja a meghasonlottak közt az igaz
ságot. Vajon melyik téren lett volna hasznosabb nemze
tünknek, ha az utolsó perczelcig tanítói hivatását követi-e, 
vagy a mint ma látjuk ?

A jó öreg ur nem rég megtisztelt látogatásával, s 
panaszkodott, hogy nehány éjét s napját elrontotta egy 
ügy elvesztése, holott az ügy oly igaz volt, mint a nap.
E szavaiból csak azt következtettem, hogy az öreg ur da
czára Apollo iránti hűtlenségének, nagyobb zenész mint 
ügyvéd, s azt véli, hogy valamint a zenei világban a ha
mis ötödből s más ferdeségből semmi ékes szólás sem 
csinálhat tisztát, úgy a mindennapi életben az igazság 
nyakát sem lehet kitekerni.

Miért ne mondjam el még az alább következőket? 
hisz gyakran nagyobb szégyen, ha valaki dúsgazdag, 
mint ha elhagyott szegény : a jó öreg ur a múlt telet egy 
fütetlen szobában töltötte, az utczákon pedig egy vékony 
posztó kabáttal láttuk. Azonban e kellemetlen helyzete s 
lábainak elfagyása nem akadályozta, hogy Márpurg Fugá
ról irt munkájával ne foglalkozzék. Bámuljuk ez erős 
akaratot, s különösen népzeneiróiuk, kik a hidegben fü
tyülni sem szeretnek — emeljenek kalapot előtte.

Dömény mint magyar zenetanitó, a ki ha vissza
nyerné fiatalságát, ma sokkal hasznosabb tagja lehetne 
zenészetünk művelőinek, megérdemli, hogy éljen jó em
lékünkben.

BARTALUS ISTVÁN.

Hazánk borai s borvidékei.
Közgazdászai tanulmány-.

Az országos magyar gazdasági egyesület különös 
főteendőjének tekintette mindig s tekinti legközelebb a 
magyar boroknak á külföldön — S jelesül Angliában ál
landó piaczokat biztositaui, — azon meggyőződésben, 
hogy hazánk szőlőmivelés s bortermelés tekintetében 
Európában mindjárt Francziaország után állván, — bo
rászata által hatalmas lendületet adhat ezen ágbeli ke
reskedelmének— s országos jövedelemforrást nyitva 
meg, a beltermelés növelésével a külföldi szükségletek
nek is jobban meg fog felelni, — s igy alkalma leend 
azon roppant kincs kiaknázásához, mely borászati rop
pant kedvező viszonyaiban rejlik.

A londoni világműtárlaton boraink kiváló figyel
met ébresztettek s nemsokára beáll az időpont, midőn 
hazánk borászati kereskedelme egyik legjövedelmezőbb 
termelési ág leend hazánkra nézve. A vidéken alakult 
borászati egyletek, valamint a központi borászati társu- 
lat, — ugyszinte lelkes magánvállalkozók eddig is elkö
vettek mindent, hogy borainknak a külföldön kelendősé
get biztosítván, borgazdáinkat a nagyobb tőke- s munka
erővel folytatandó bortermelésre bírván — az egyesek 
jövedelemforrásainak emelése mellett gyarapítóin^ 
hassanak a közgazdaságra.

Hazánk szőlőterületének mennyisége a volt adó
sorozati bizottmány hivatalos adatai szerint 504,776 
holdat tesz. Kitűnő borászunk, Galgóczy Károly ur 
1855-ben megjelent mezőgazdasági statisztikájában 
591,356 katasztrális holdra teszi a szőlőművelés alatt 
levő terület mennyiségét, a többletet az 1862-ben meg
jelent „Statisztikai közleményekben“ azzal indokolván, 
hogy az adósorozati bizottmány az egész volt kassai 
közigazgatási kerületben csak 28,495 hold szőlőt vett 
fel, mialatt jeles tudósunk, Galgóczy Károly ur csak a 
zemplénmegyei Hegyalján 20,000 holdat talált. íme — 
mily nagy területen űzetik a bortermelés. Árva, Turócz, 
Liptó, Szepes, Sáros s Maramaros megyéket kivéve, 
nincs megye hazánkban, mely a szüret vigalmait — s a 
szőlőtermelés vidéki hasznát ne tapasztalná, — ha nem 
is oly mérvben, mint arra a kiviteli kereskedelem jövő
ben felemelhetné.

Szabolcs, Jászkunság, Békés, Csanád s Csongrád 
megyékben általában, továbbá Fejérnek Tolna és Vesz
prém közé ékelt homokos részében, Biharban Debre- 
czen Derecske s Szalonta vidékein csak kerti szőlők 
léteznek — a többi roppant területen partos- vagy egé
szen hegyi szőlőföldek terülnek el. Kerti belszőlőzetünk 
mintegy5% részét képezi az összterületnek.

Roppant vagyon fekszik közgazdasági termelé
sünk ez ágában. Az ország legtöbb vidékeire nézve kö- 
zel jövőben activ kereskedelmi tételt képezhet a borter- 
melés. Hisz ép az adósorozati bizottmány mindjárt mű
ködése megkezdését követő években szőlőink tiszta 
jövedelmét 3.830,903 írtra tette. 1857-ben már 5,522,246 
ftra rúgott az évi jövedelem evaluatiója. Galgóczy Károly

ur számítása szerint az általa kimutatott szőlőterületen 
holdankint felvett 20 akó termés után — az országos 
jövedelem 35,481,360 ftra lenne tehető 11,827,120 akó 
után. — Mi e föltevésre azt jegyezzük meg, hogy ide 
rendes kiviteli kereskedelem s a külföldön megállapított 
reputatió kellene, hogy a piaczsolidaritása egy részben 
20 akó termelésre ösztönözzön holdankint s más részt 
hogy 3 írtjával általányban mindig el lehessen adui 
borainkat. Mert a belfogyasztás dolgában úgy állunk, 
hogy roppant számmal levő szőlősgazdáink öntermelé
seikkel beérik, — s igy a belforgalom mindössze azon 
üzletre szorítkozik, melyet a szüret után hevenyében le
het az uj borok vételénél észrevenni. Megyénkben a bi
hari Érmelléken s váradi hegyen — egész lajstromát 
mondhatnék el a szőlőbirtokosoknak, kik a legjobb pin- 
czekezelés után is vagy nem birják eladni az ő borukat, 
vagy ha eladják, potom árkülöbség van az ó s uj bor 
közt, mely a kezelési költségeket sem fizeti ki.

Viszonyaink azonban úgy alakulnak, hogy boraink 
nemsokára európai áruezikk-kelendőségre tarthatnak 
számot, s e perspective előtt érdekes leend tudni: 
hol, minő arányok s fajqualitással termel hazánk boro
kat, s mely borvidékek ígérnek jövőt a mennyiség s mi
nőség által.

Összeállításunkat nemcsak hogy megkönnyíti, de 
kizárólag Galgóczy Károly urnák az 1862. évi statiszti
kai közleményekben hazánk borászatának érdekében 
közrebocsátott statistico-aeconomiai nagyobb dolgozata 
teszi lehetővé *), melyben a számok pontos sorrendjét, 
a szakmajártasság mindenütt támogatja s viszont.

E jeles forrás alapjánirtuk tanulmányczikküuket.
Ismernünk szükséges e földmivelési iparág nem

zetgazdasági fontosságát, fogalmat kell szereznünk ezen 
aranybánya terjedelméről, a mi csak úgy történhetik, ha 
futólag bár, de összevonva megemlitjük a borvidékeket s 
borokat — a termelési viszonyok rövid rajzával.

A német folyói, a franczia pedig majd kerületek, 
majd egyes helyek nevei után kereszteli el borait. Mi 
országos hirü borainkat a termelő vidék nevei után ke
reszteljük el.

Boraink közt első helyen áll a t o k a j i  a s z ú  
b o r ,  mely Európaszerte is első rendű bornak tartatik. 
A Hegyalján, nagyobb részben Zemplénmegyében, ter
meltetik, mintegy 20,000 holdon. Tokajon kívül még 17 
falu s mezőváros tartozik a Hegyaljához. A természet 
által egészen bortermelésre alkotott, eredetére nézve 
általában vulcani származású hegyföldön : leginkább ter- 
mesztetik a f o r m in t  szőlőfaj, — mely a legjelesebb 
minden szőlőfajok közt. Az aszubor jelessége csupán e 
szőlőfajnak tulajdonítandó. — Mintegy 25 évvel ezelőtt 
közvetlen a Hegyaljáról is vitetett be Francziaországba 
Lionel vidékére f o r m in t  -faj, — s most a lioneli bor 
a csemegeborok sorában főszerepet játszik. Az ezen 
kivül elterjedt jó fajokon kívül, minők például a b a la -  
f á n t ,  l e á n y s z ő l ő ,  r ó z s á s  m u s k a t á ly ,  fáj
dalom, az úgynevezett kövérfajok is termesztetnek — a 
jóság rovására, — a merő mennyiség emelése tekinteté
ből. íme egyik oka a régi jó hitel megcsökkenésének.

A hegyaljai termés egyremásra 12,000 akó aszúra 
s 6000 akó máslásra rúg. A közönséges asztali bor ter
més 250,000-re is felrúg a melyek közt legújabban jó 
hirnevet vivott ki magának a szamorodni finom pecse
nyebor, mely „az a s z u s z ő l ő n e k  a z  ép  f e j e k 
k e l  ö s s z e s z ü r é s é b ő l  v e t t e  u g y a n e z  ö sz -  
s z e s z ü r ' é s t  j e l e n t ő  l e n g y e l e s  n e v é t . “ 
A hegyaljai borászat felvirágoztatására áll fenn gróf 
Vay Miklós elnöksége alatt a „Bortermesztő társaság“ 
s egy másik nyilvános kiviteli borkereskedő társulat, 
„Burghard és társa“ név alatt. Három év óta Tokajnak 
vasútállomása is lévén — könnyen szállíthatja „ ism ert 
k i n c s é t“ a világkereskedésbe.

A Hegyalja szomszédságában igen jeleá borok 
teremnek egyfelől Abaujmegyében Gönczön, másfelől 
Borsódban Miskolcz körül. Ezen borok kivétel nélkül 
fejérek. Göncz régen jelentékeny bortermelést s keres
kedést űzött, most azonban a szőlőmivelés el van hanya
golva. A hejcsei, főnyi, korláthi, kézi borok — mind e 
fajhoz csatlakoznak s a jobbféle termést évenkint lehet 
30—40,000 akóra tenni. A miskolczi erős borok, zamat
juk s tartósságuk miatt valamint az okszerű pinczekeze- 
lés folytán legjobb fejér boraink közé számítandók. Az 
évi termést 50,000 akóra tehetni.

Ugyancsak e tájon fekszik Varbócs, hol magam 
is időztem egy darabig G. urnái. Megkóstoltatta a var- 
bóczi bort — s alig bírtam a tokaji aszútól megkülön
böztetni. Méltán soroztatik országos hirü boraink közé, 
bárha igen kevés mennyiségben termeltetvén, nem igen 
ismeretes.  ̂ A megye egyik veteránja G. ur pinczéjének 
nagy részét a varbóczi borok képezik — de egy-egy ne
mesebb bor-collectiót ritkán lehet látni. A hegy magasa 
ugyanazon képződést, domborodást s vulcani származást 
mutatja fel, mint a tokaji hegység.

A m é n e s i  bor a veres magyar borok koronája. 
A ménesi hegy Aradmegyében fekszik. A szőlőmivelést 
az ujpaulisi németségen s a közbenlakó magyarokon 
kivül — merő oláhság végzi. Az éghajlat zordon néha ; 
a talaj nyirkos, de kavicscsal kevert veres agyag. A 
szegfűillatu s más boroktól különböző zamatu ménesi 
bor évi termés-általánya 8—9,000 akó aszú s 6—7000 
rnáslás. Az „aradi ürmös“ is itt készül. A jobbféle asz
tali bortermés évenkint. 120—130,000 akó. A M é n e s 
mentén terem a magyaráthi jó fehér asztali bor is éven
kint 100,000 akó mennyiségben.

A r u s z t i aszú bort Sopronmegyében Ruszt 
város közelében a „Zapfner“ szőlőfaj adja, mely egy a 
formint-tal. A valódi aszú nem termeltetik most már oly

*) Statisztikai közlemények. Kiadja a magyar tudo
mányos akadémia statisztikai bizottmánya. Pest, 1862. Ha
zánk borászata. Galgóczy Károlytól.

mennyiségben mint hajdan, a mennyiben a ruszti s fertő- 
melléki, németek által művelt szőlős vidék inkább a 
finom csemegeborok készítésében kezd előtörni — s e  
nemes feladatot igen elősegélé a „soproni borkereskedő 
társulat,“ mely venyige-mintaiskolát tart, s sok nemes 
venyigét bocsát eladásra. A ruszti, mindjárt a tokaji 
után álló fehér bor finom zamat, s szeszesség s sok czu- 
kortartalom által tüntetik ki magukat. A tulajdonképi 
aszú- s csemegebortermés 4—7000 akó közt vál
takozik.

Az e vidéken termő közönségesebb, de azért jó 
asztali borok évi termésmennyiségét 35—40,000 akóra 
tehetjük. E bor azonban „Seewein“ — fertői bor — név 
alatt jő a kereskedésbe.

REVICZKY SZEVER.
(Folytatása következik).

Természettudományi eszmék.
IV.

Hogy építőmesterek munkásokat és anyagokat hasz
náljanak és úgy épületeket szerkesz szenek, az minden
napi látvány, de, hogy az építészek magok legyenek egy
szersmind munkások, sőt építkezési anyagok is, ez csak 
a világok alkotásánál divatos. Történik ez ugyan minden
nap, minden perczen jelenleg is a jegecz, a növény és 
állatvilág folytonos alkotásinál, hol a föld és nap elemei 
magok létesítik magokból mind a három természetország 
bámulandó remekeit. Erről azonban ez alkalommal nem 
szólandok. Nagyobb mérvű munka vonzza magára ezen
nel figyelmünket, az a munka t. i. mely amott a napfény, 
özönében, ki tudja, hány millió ezredévvel ezelőtt, kez
dődött és nem kevesebbet eredményezett, mint azokat az 
égitesteket, üstökösök, bolygókat stb. melyek a nap kö
rül gurulnak s testestül telkestül hozzá tartozók.

Ezen világalkotó munkát azok az igénytelen anyagi 
mesterek végezték, melyeknek szerény neve E le m e k .  
Ezek rejlének a napvilágban s elözönlőitek, eláradoztak 
annak határiban; azután pedig kibontakozván a fény 
egyfélés voltából, mintha kiléptek volna belőle, mind
egyik a maga egyediségében és egymást felhívták, báto
rították vagy kényszeritették volna a nagy vállalatra. 
Eleinte csak légformák valának e csudás hatányok, amint 
a világosságból kiváltak, azaz midőn fény lenni megszűn
tek. Igen! légforma volt akkor még a viz,légformák valá
nak a fém- meg kőfélék, légformák a földfajták is. De 
épen azért mert légformák valának mindnyájan, nem 
maradhattak sokáig veszteg és semlegesen, hanem min
denféleképen egyesülvén, mindenfélévé testesültek vagy 
tömegesedtek. Az elemek ugyanis jámboroknak, tunyák és 
butáknak látszhatnak egyéniségökben s egyedül azonban 
iggen is tevékenyek, hatalmasak és mesterkedők, ha ösz- 
szekerülnek s egymásba kaphatnak : mi is legkönnyebb 
akkor, midőn még légképen léteznek, mely létmód leg
kedvezőbb arra, hogy bármikép s tökéletesen egyesülje
nek vagy elváljanak, akár egybelobbanás és égés által, 
akár más utón, pedig annál többféle egyezkedésekben 
— combináciokban — minél nagyobb számmal léteznek.

Ma már 60-nál több elemet ismerünk. Hány ezer 
meg ezer egyezkedésbe bocsátkozhatnak vagy kerülhet
nek, hány ezerfélét alakíthatnak magokból ezek kiszá- 
mithatlan arányokban s módosulatokban 1 Ha abból, 
a valami 30 hangból, melyeket betűink képviselnek, az a 
számtalan szó, annyi nyelv, annyi irat, könyv és könyv
tár, szóval annyi végtelen szellemi alkat létesülhetett, 
mint a mennyi eddig volt és van az emberiség között, 
mennyivel vőgetlen nagyobb számmal kell lenniök azon 
alkatok és lényeknek, melyek 60 elem fáradhatlan tevé
kenységéből s minden számot s mértéket felülmúló egyez
kedéséből kerekedhetik*!

Arra a kérdésre, hogy miből termettek a napalatti 
elemek ? az a feleletem, hogy nem a napfényből egyedül, 
hanem 2-or az ősanyból is, melyen mint mindenütt lévőn 
keresztül a napfény özöne is halad, sőt még 3-or a szám
talan csillag fényéből is, mely napunk birodalmát átjárja 
s fényével sajátságosán vegyülhet. Más szókkal: nap
alatti elemeink az ősanynak, a millió meg millió csillag
fénynek meg a napvilágnak szülöttje és lénymásai. Azt 
is mondhatnék, hogy az elemek elaludt fények, elham
vadt napvilág, holott minden fény először is elemekké 
alszik vagy hamvad el lég képében, s csak ezekből azu
tán fejlődik s képződik minden a nap alatt.

Hajdanta például az első ó görög bölcselők az 
anyag és elemek mindenüttségét, sőt térvoltát, halhatlan- 
ságát s világalkotó hatalmát csupán csak sejtették vagy 
a következtetés erejénél fogva hitték; de minálunk ezek 
teljesen bebizonyult, tapasztalt tények, valódi tudomás 
s a mióta Lavoisier örökké emlékezetes felfedezései 
nyomán az elemeket megmérlegelték, elválasztották s is- 
méti egyesülésöket eszközölték a vegyészek, s igy meg
tudták róluk miszerint ők egyedül szerepelnek a termé
szet minden alakzatiban, lényei és tömegeiben: a vegytan 
mintegy megfogta, lelánczolta e csodatevő Proteusokat és 
rákényszeritette, hogy szeme láttáramutassák meg neki, 
mikép csakugyan ők s nem mások a változók és változta
tók, az alakítók és remeklők abban az ezermeg ezerféle 
képletben és lénysokaságban, melyek oly nagyon külön
böznek egymástól külsőleg szintúgy mint belsőleg.

De most hadd lássuk e halhatatlan tényezőket 
cselekvőségükben, mert hiszen én az any történelmét 
Ígértem meg; már pedig a történelem a cselekvőket és 
ezeknek cselekvéseit, meg az ezekből folyó események s 
tényeket ecseteli.

Ha Homér s bármely eposziró mindenek előtt 
a megéneklendő cselekvény hőseit nevezi s kitünteti; ha 
ez minden történetírónak is kötelessége, és ha a világal- 
kotás elmesélésében az óvilág hitköltői és bölcsészei 
mindenféle természetfeletti tényezőket: demiurgokat, 
ideákat, világlelkeket és szellemeket, Krisnát, Chronost,
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Saturiiust, Zeust, Jupitert s ezeknek segédnemtőit vagy a 
személyesített erők egész seregeit tudták megnevezni, 
cselekedtetni, s dicsőíteni: miért ne szabadjon nekem, 
az any történelmének valódi, nem költött hőseit s úgy 
azután azokat cselekvéseikben is bemutatni' a t. olva
sónak.

A fejedelmi elsőség, tudtuukkal, az é 1 a n y t — 
illeti. Legalább e földön övé az első szerep és a főhata
lom, ő földünk kérgének e g y  harmadát, a víznek 
n y o 1 c z kilenczedét, a levegőnek e g y  ötödét maga 
teszi.

A második rangot a k o v a  foglalja el, melyből 
földünk kérgének második harmada áll.

A harmadik helyre a többi elemet öszszesen soroz
hatjuk, minthogy mindnyájan együtt véve a földkéreg 
harmadik harmadát alkotják, de úgy mindazáltal, hogy 
közűlök, mint az első sorba tartozó hatalmasságok, még 
i s : a 1 é g a n y , mészany, timany ; mint második sorba 
tartozók: a vizany, szén, hamany, kén, szikany, keser- 
any és a, vas ; mint harmadik sorba valók ; a halvány, 
viló és cselany névszerint kiemelendők, mig a többi soka
ságot mind nevezetlenül a negyedik s utolsó sorban 
hagyhatjuk.

Legalább e 15 fő tényezőt, fő hatányt, ismerje hát 
névleg a napalatti világalkotás színpadán a t. olvasó, 
midőn mind a hatvannal névszerint megismerkednie ne
héz is, szükségtelen is kitűzött czélunkra, mely abban 
áll, hogy a világalkotás amúgy is kimerithetlen s egészé
ben megfoghatatlan munkáját legalább főfő mozzanatai
ban s tényezőiben ismerjük s ennek alapján tovább ha
szonnal tanulmányozhassuk.

_ Itt már a nagy cselekvényt kellene elmondaimm, 
mely által a nap körül forgó testek termettek, vagy kö
rülbelül termelhettek. E különösen hosszú, millió évnyi 
korszakokon át végbement munkát azonban mi halan
dók csak kevés sorban adhatjuk.

Miután tehát a nap tömérdek idők alatt a vilá
gosságot magából hullatván, határait anyagnemekkel, 
azaz elemekkel tele árasztotta; semmi sem lehetett ter
mészetesebb, mint hogy ezen elemek, légforma, eleven, 
majd rokon és vonzó, majd ellenséges és eltaszitó lé
tökre, békében és nyugalomban sehogy sem maradhat
tak. Hatalmas vezérök s izgatójuk az élany tán legin
kább okozta a háborgást és elevenkedést közöttök, mi
dőn majdnem mindnyájával érintkezett s úgyszólván 
megbirkózott, s igy a mozgást sőt a harczot, a forron
gást átalánossá tette, mely elvégre égéssé fajult, mi az 
élenynyel való közösülésnek szokásos eredménye.

Már most képzeljük, hogy ezen forrongás és tüzes 
tusa mind hevesebb s élénkebben folyt, meg hogy jó da
rab térré, például tiz, húsz, vagy egész egy száz és több száz - 
ezer millió mfdnyire minden irányban elharapódzott: és 
azonnal leend fogalmunk a tény nagyszerűségéről, miijd- 
járt mintegy láthatandjuk, mikint a sok elem egymásba 
kapva, s egymásba tapadva vagy merülve, roppant tö
megeket képezhettek, s egygyé sürüdésök által légféle 
voltukat elveszitvén, gőzalakba mentek át s világfelhők- 
kép kóvályogtak. De ezekben is folytatódván az óriások 
nagyszerű liarcza s ezúttal az elemek összébb simulván, 
a felhő mind sűrűbbé lön , határozottabb körvonalokat 
nyert, s ezáltal megragadhatóvá válva, a napnak hatal
mába került, s annak ellenállhatlan vonzása által mint
egy megbűvölvc vagy megszéditve, feléje kezdett töre
kedni, illetőleg ragadtatni; azonban a lég köre, mely bur
kold, a levegők és ösany, melyek közte és a nap közt ál
lomásoztak, azután a fényözön, mely a naptól tova vil
lanva, rohamát ellene irányozó, nem engedék a naphoz 
egészen közeledni. Ez a törekvés és ellentörekvés, azu
tán a roppant naptestnek hatalmas forgása őt, a gőzgo- 
molyt is forgásra kényszeritették, sőt, akár tetszők, akár 
nem, hosszú körútra a nap körül vivék, ragadák és gu
rították.

Az uj, idomtalan világalakulat még nem tudott 
kellőleg engedelmeskedni, nem tudott szabályzott kör
ben lejteni és keringni; mert teste még nem eléggé tö
mör, nem eléggé kikerekitett vala. Elemei még dühös 
háborút viseltek egymás közt, ez pedig roppant tűzben 
ment végbe, melynek szikrái, lángjai vagy fénykitörései 
hosszú üstök alakjában lövődtek ki, mely a csudálatos 
cháosz-alakulattiak rendes körútját hosszú körűvé nyúj
totta ki, őt magát pedig üstökössé avatta.

Az ily üstökösnek további sorsa s fejlődése való
színűleg e következendő lehetett : 1-ör anyagai, folytonos 
küzdelmükben s nagy időszakok alatt egymást mindin
kább lelánczolván, nemcsak folyó és csepegő, hanem 
kemény tömegekké is váltanak. 2-or a nap világa is 
szüntelen körülfolyva azt, felületét száritgatá, és rá tapad
va s beletestesedve gyarapító. 3-or légköre is szüntelen 
rá befolyván, tömegével több utonmódon vegyiile, s szi- 
lárdulását s öregbedését szintén előmozditá. így történt, 
hogy számos üstökös rideg kérget kapott, mely mindin
kább keményedve és terjedve, egész tömegét tömö
rebbé szilárdította, az égést rajta csökkenté, s egyúttal 
üstökét is kisebbité, és ezzel az igen hosszúra nyújtott 
körútját kerekebbre kurtította, mig elvégre, mintegy be
borítván, vagy betömvén a tán kráterforma tűzhányó

torkolatát, ez által üstökét is eltüntető, ős üstökös 
voltának véget vetett, minek következtében az a bolygók 
rangjába emeltetett, és se háborgó teste, se farka által 
nem gátoltatva, napja, vagyis anyateste körül kezdett 
szabályzott körben, csekély eltérésekkel, pályázni — 
mint nem üstökös — kométa — többé, hanem valóságos 
b o l y g ó  — planéta.

Miután igy az ősanyt egy dgrabig ismét elkísér
tük és megfigyeltük, mikép az a napfényből sereg elemül 
kibontakozott és ezek által üstökössé bonyolódva cs 
gornolyodva, sok tusán, munkán, pokoli tűzpróbán és 
változáson keresztül bolygóvá vergődött és fejlődött: e 
ponton kissé megpihentünk, jövő alkalommal őt, az ér
dekes bűvészt tovább kisérendők.

F ö ld i .

Gejza király fogadást tesz a vá- 
czi püspökség megalapítására.

Krónikások, hagyományirók és főleg a nép egy
aránt szeretik regévé alakítani fejedelmek vagy kirá
lyok tetteit, ha ezek lelkesülten, valamely szent czél ál
tal indíttatva, közérdekű, üdvös alapításokat vagy in
tézményeket tőnek. Hazánkban hány fejedelemről vagy 
emlékezetes helyről olvasunk nagyobbára különben való 
alapon nyugvó regét, melyeket mindig a szív költészete, 
és tiszta kegyelet leng át. Ilyen az Eperjes alapításáról 
szóló mythosz, mely szerint Béla király, midőn égető 
szomját ama helyen fris eperrel enyhité — (mig kikül
döttjei messze elbarangoltak forrást keresni) fogadást 
tőn város épittetésére — ilyen tárgyú jelen műlapunk is, 
melyben a Vácz és a püspökség alapításáról szóló rege 
van a művész által felvéve és kivive — de melyről 
kétségkívül egyháztörténeti jeles irataink hiteles törté- 
néti adatokat mutatnak föl.

A körülmények alkalmat adtak erről is regét mon
dani, a rege pedig egy művész képzelmének nyújtott tár
gyat. Gejza király egy szent életű remetének, kinek áj- 
tatos élete, nemes vendégszeretete és bár elvonultságá
ban is megőrzött hit-boldogsága — mély benyomást tő
nek rá, fogadást tőn, hogy ama környéken (Vácz) várost, 
püspökséget alapit, hol az egély fiai mitől sem zavarva 
élhetnek szent hivatásuknak. A fejedelem megtartó 
fogadását, a város felépült, a püspökség meg lön alapítva 
és áldásait máig is hálával élvezi a lakosság.

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

HARMADIK FEJEZET.

S s a f c ©  J l akat» é s  c s a t á d ! a .

( F o l y t a t ó  s).
Ez azon ház és család, melynél Gyula tuti 

már több mint hat év éta mint mondani szokás, 
kosztban él. s melynek immáron én is tagjává te
vék, A mi Gyula urfit illeti, mondhatom, hogy min
den aggodalmain fölösleges volt, mert Gyula a leg
kedvesebb. szerényebb és szeretetreméltóbb liatal 
emberek közé tartozik a világon. Mint tanuló szor
galmatos értelmes. Valóban még eddig nem igen 
vette igénybe gyakorlati tapasztalataimat, bárha, 
miután épen jogász, szerénytelenség nélkül mond
hatom, hogy képes lennék őt felvilágosításaimmal 
segíteni. Na de még jobban szeretem, hogy nem szo
rul rá. Tanárai teljesen meg vannak vele elégedve és 
a legszebb jövőt jósolják neki, mely hitet és re
ménységet magam is teljes mértékben osztom. De 
nem értelmisége és szorgalma az, a mi engem oly 
nagyon meglep, mondhatni bámulatba ejt, az öreg 
méltóságos ur is igen okos ember, hanem azon lia
tal urfiaknál oly ritka visszavonultság és egyszerű
ség, mely őt — ki királyi rózsaként is büszkélked
hetnék (mert bárha nem vagyok barátja az üres hi
valkodásnak. el kell ismernem, hogy igen szép fiú), 
mindenki által szerény ibolyaként kedvclteti.

Kötelességemnek tartottam, e valóban meg
lepő viselet okát kifürkészni; liatal emberek, kivált 
ha vagyonnal bírnak s oly osztályhoz tartoznak, mint 
Gyula, egészen más életet szoktak folytatni s azért 
e rejtelmes elvonultság nem kis mértékben kezdett 
aggódtatok Talán valami elrejtett betegség? vagy 
titkos bűn? ki tudja, a gazdagoknak sincs kiváltsá
gok sem a fájdalom, sem a szerencsétlenség ellen 
meg kell ismernem a re/telmes okot.

Figyelemmel kísértem viseletét, szomorúnak 
látszott, ha kötelességheli elfoglaltságai nem voltak, 
elvonult a kerthe, s ott sétált és húsongott az ár
nyas fák között, — kezében rendesen a biinfető- 
perrendtartás volt, a szorgalmas fin nagyon szere
tett e könyvben lapozgatni, mely kétségkívül a ju- 
ridieus tanulmányoknak legérdekesebb részét ké
pezi (kedvencz tanulmányom volt annak idejében), 
nehány papírlap,- linóm plajhász. voltak még kísérői 
a jó fiúnak e magányában, hol gyakran még a méla 
éjfélt órák is megtalálták, noha ezek inkább az 
álomban szendergőket szeretik felkeresni — snagy 
megütközéssel veszik, ha egy-egy éber halandó is 
uljokba jön, — és méltán, mert az ilyen ember vagy 
nem jóban jár, vagy, mint közönségesen mondani 
szokták, részeg.

Egyedül a doktoroknak és baktereknek van 
ez időre is szabadalmuk.

Egy csütörtöki napon, a mint nagy figyelem
mel olvasnám a „politikai újdonságok“ hasábjait — 
rettenetes bűntény leírására akadok. Azt hiszem ha
sonló eset még volt főnököm praxisában sem for
dult elő!

A részletekre már nem emlékszem, elég volt, 
hogy egy ideig az egész dolog mintha rajtam tör
tént volna — úgy felizgatott En részemről a gyil
kost (mert gyilkosság volt) élethossziglan tartó 
fogságra Ítéltem volna (a kivégeztetésnek határozott 
ellensége vagyok), mindazonáltal nehogy tán téved
jek vagy igazságtalan legyek — elővettem a bün
tető-perrendtartást — alig nyúlok a könyvhöz s 
egy verses formákkal beirt lapocska hull kezeim 
közé, semmi kétségem sem volt benne, hogy a ver
set Gyula irta, na ez a véletlen kisegít fiatal bará
tom iránti kétségeimből, a vers czime ez volt: 
,,Hozzá," Székien rímelő sorokban minden el volt 
mondva, a mit egy leánykának mondhatunk, ki iránt 
épen nem vagyunk közönyösek.

Még nem igen ismertem Kecskevár szépeit — 
nehéz volt tehát e tekintetben tisztába jönnöm, de 
meg aztán nem is igen volt időm a találgatásra,

meri alig hogy leteltem előbbi helyére a könyvet — 
Gyula jött a praelectióról, mely ez évi vizsgálatok- 
előtt utolsó volt, .lói szemügyre vettem a fiút, s 
csakugyan tökéletesen hasonlított egy szerelmes 
emberhez. Magamról tudom (szomorú emlék megint 
előttibe jösz halovány orczáiddal?) mennyire bánt 
ilyenkor csak egy véletlenül kirejtett ozélzó szó, 
vagy, mi több, tapintatlan kérdezösködés.

Mindketten egyszerre adtuk fel egymásnak 
ez ártatlan kérdési, hogy mi újság? Gyula egyet 
igazított nyakkendőjén, az ablak felé tekintett és azt 
felelte, hogy semmi, én a rémtörténetre akartam 
figyelmeztetni, midőn első pár szavam után, melye
ket bevezetésképen mondtam — kirántott az ajtón, 
egyenesen egy'tányér körívével a kert felől jövő 
Tercsiké elé sietve, mindakettcni nagyon örültek 
egymásnak, s nem telt bele öt perez, már a legszebb 
köríve, Gyulának lön ajándékozva, a szép gyermek 
hófehér ruhájában úgy nézett ki. mint egy szár
nyatlan angyal, hozzám is oda jött az ablakhoz s 
csalogány-hangjával bekiáltott: jőjön ide Csóka ur, 
kap egy körívét!

Délelőtt sohasem szoktam gyümölcsöt enni, 
mindazonáltal odasiettem a kínált körtét elfogadni, 
nem akartam megszomoritani a kedves gyermeket,’ 
azután meg jól is áll a kemencze párkányán, — ké
sőbb aztán hallottam mint pöröl Tercsikével a teins- 
asszony, hogy bizon nem kellene mindenkinek osz
togatni épen a legszebbeket, hál ha vizitbe jön a 
kapitányné, vagy a gyógyszerészné, annak csak 
nem lehet előállni vaczkorral, ugv is eleget készen 
áll a szája a megszólásra! Ez a „mindenki1“ rám is 
vonatkozhatott, hanem én nem csináltam belőle 
semmit, úgy is még egy két nap, aztán Isten hozzád 
Kecskevár, és Istenhozzád Szabó-ház. — haza me
gyünk az öreg méltóságos ur kastélyába. Ezt én 
mondtam ugyan, de nem igy gondolkozott Gyula urfi, 
hiába beszéltem nck i (ha megengedhetem magam
nak e kifejezést), csaknem poétái elragadtatással az 
ősi kastélyokregényes voltáról, hiába rajzoltam szebb
nél szebb képeket a vadászatról, oda sem hallgatott,



levágta magát a pamlagra, s nagy szomorúan kezdte 
fütyülni azt a nótát, melyiyel valamelyik színdarab
ban a távozó huszárok elbúcsúznak kedveseiktől. Vilá
gosan láttam, hogy a fiú szerelmes volt, megér
tettem' a mélaságot, az elvonultságot, kimagyaráz
tam magamnak a kerti időzést és végre a verset.

No de ismét csak dicséretére legyen mondva. 
Gyula sem titkolódzóit előttem. Hihetőleg észrevéve 
vizsgálódásaimat, oda lépett hozzám, megfogta mind- 
a két kezemet, s olyan hangon mely, akármely sze
relmes színésznek becsületére válandott, mondá: 
„Csóka, én nagyon szerelmes vagyok !“

Meglepett és jól esett e ritka bizalom s meg
szorítván* kezét csak annyit feleltem: tudom.

Nehány pecznyi csend állott be közöttünk, 
nem mertem kérdezősködni, meg különben is tudtam, 
hogy ha már megkezdte, egészen kiönti szivét előt
tem. Magamról tudom mily jól esik, ha van valaki, 
kinek magunkat kibeszélhetjük, tudja Isten, de én 
még örülni sem tudok egymagám.

— Hiába néz úgy rám kedves Csóka, nem 
hiszem hogy a homlokomra is fel legyen Írva, kit 
szeretek én olyan nagyon, ámbár mindig csak az ő 
nevét, csak az ő hangját hallom — őt látom min
denütt álmaimban, éberen, még a praelectio alatt is.

— Nem mondom pedig, hogy épen nem szól
hatnék a dologhoz, mondám rajongó barátomnak.

— No hát Isten neki, kedves Csóka, lássam, 
mennyire megy ebbeli jártassága; ha olyan mint 
milyennel a törvénytudományokban bir, akkor bi
zonyosan eltalálja.

Ez volt az első bók, melyet szerény tanít
ványomtól kaptam, de jól esett, az ifjú elismerte 
szerény képességeimet — melyeket az életben oly 
gyakran nem akartak elismerni, no de ezért nem 
panaszkodom, az efféle nem bántengemet, a törté
netben olvasunk példákat nagy, kiváló jelesek mel
lőzéséről — miért ne történhetett volna ez meg 
rajtam. Iskolásgyermekkoromtól szegény voltam, 
mint a templom egere, ez volt a legfőbb bajom, 
más különben most már én is tarthatnék akár négy 
Írnokot . . .

— Ugy-e Gyula nem csalatkozom, mondám 
hát neki bátorodva — az a kis fehér ruháslányka, 
a ki, mint valami jelenés mindennap ellebeg itt kö
rülöttünk, a kit Tercsikének hívnak . . .

Többet nem szólhattam. Gyula barátom, mint
ha csak én leltem volna az a Tercsiké, a nyakamba 
borult s össze-vissza csókolt. Én azonban nem 
hagytam magamat hasonlóképen elragadtatni, a do
log, megvallom, gondolkodóba ejtett, hiszen az na
gyon természetes dolog, ha egy széplelkü fiatal em
ber szerelemre gyulád egy igazán gyönyörű kis 
leányka iránt — de a jelen esetben olyan két do
log jött összeütközésbe, mely a legnagyobb kelle
metlenségeknek lehet vala szülője.

Isten őrizzen, hogy én az öreg méilóságos 
urat gyanúsítani vagy vádolni akarnám, ő jóltevőm, 
ki iránt örök hálával tartozom, s kit azon kívül is 
mint igen okos embert nagyra becsülök, —  de a 
szerelem bár gyors lábai, sőt szárnyai vannak, me
lyekkel egyszerre itt terem, és hamar el is fut — de 
azonkívül vak, siket és néma, az a néhány elejtett 
szó a még ép erőben, kedélyben levő öreg úrtól sej
telmekre adott okot, s én valóban kétségbe esném, ha 
közte és a derék fiú közt talán visszavonás támadna.

Nem lenne első eset, és hiszem, utolsó sem, 
no de én nem akarok előre vészt hirdető madár 
lenni, résen leszek, s mindent meg fogok tenni, hogy 
a dolgot enyhíthessem.

A fiatal ember szerelmét nem nevezhetem,' 
fellobbanó, de ismét elalvó apró lángnak, diákos el
ragadtatásnak, sokkal komolyabb a fiú, és évek óta 
lévén már az ismeretség sokkal meggyökeredzettebb 
az érzés.

— Szívesen újra kezdeném ezt az iskolai évet, 
csak ne kellene már hazamenni, egyedül az vi
gasztal, hogy minden héten berándulhalok Kecs
kevárra. addig a mig —

— A mig? — kérdém roszat sejtve, miután 
Gyula maga sem merte egyszerre kiegészíteni a 
mondatot.

— A mig Tercsiké feleségem lesz.
— Édes Gyula, hová nem gondol — hisz 

ura atyjának még egészen más czéfjai vannak, ha 
kinyugodtuk kissé otthon az iskola fáradalmait, ön 
utazni fog, ráér még a házasságra évek múlva is, 
nem való az még olyan fiatal embernek; már meg

engedjen hogy igy szólok, de tudhatja, hogy én a 
legigazabb, legjobb barátja vagyok önnek s senki 
más nem óhajtja inkább, és nem örvendene jobban 
boldogságának mint épen én magam.

— Az mind nagyon szép, a mit maga beszél 
kedves Csóka, de azért én mégis megkérem a leányt, 
ha lehet, megkérem még ebéd után, nem akarok 
egy perczig sem kétségben lenni.

A szivárvány mind a hét színét átjátszotta 
arczom, úgy megijedtem a liu hirtelenkedésén ; az 
igaz, hogy már nem gyermek, de végre mégis csak 
engem nyom a felelősség súlya.

Az okos fiú észrevette izgatottságomat, s si
etett megnyugtatni.

— Ne aggódjék énmiattam édes Csóka, tu
dom mit csinálok, — az öreg úrral, ha lesz is egy 
kis összezsörtölődés, de csakhamar engedni fog, 
nem képzelheti, milyen jó szive van, elmondom, hogy 
beleegyezésétől boldogságom függ, hogy én más
kép kimegyek a világból. Óh! meglátja, csak hogy 
beleegyezik, hiszen ő is nagyon szereti Tercsikét.

Kis híja volt, hogy e szavaknál el nem árul
tam ebbeli gondolataimat, kimentett a Pistagye- 
rek, ki, mint rendesen szokta, nagy robajjal törtetett 
a szobába, jelentvén hogy az ebéd várakozik reánk.

Készséggel engedtünk a felszólításnak, Gyula 
még pár perczig a lükör előtt időzött, magam is 
rendbe szedtem magamat, mert bár ismerősek, de 
mégiíf három nő ült az asztalnál, reám nézve ugyan 
vége már mindennek . (hogy, hogy nem,, az éj
szaka Jankával álmodtam, talán beteg a szegény 
gyermek)! de a tisztesség, csinosság szeretetét, 
semmisem hagyatja el velem, valamint ellensége 
vagyok a hiú fényűzésnek, czifrálkodásnak, ép úgy 
nem vagyok barátja a hanyagságnak és rendetlen
ségnek.

Az ebédlőbe menüink.
Szabó Jakab ur és Antal egy ablak mélye

désben állottak, s ha jól kivettem, anól beszéltek 
mikor kell ismét néhány tonna heringet megren
delni, Tercsiké vidáman mint egy kis őzike sürgött- 
forgott az asztal körül, s kis kezével mindenféle 
ezifrábbnál czifrább formákba rakta az asztalkendő
ket, nekem nyulat csinált, a Gyula tánnvérára pe
dig koronát tett.

Sári feltálalta a levest, s a teinsasszony meg
jelent Bájvölgyiné, a gubernant kíséretében.

Másnap már indulandók voltunk s igy ez na
gyon szomorú ebéd volt, én fel voltam izgatva 
nem volt egy csepp étvágyam sem a gyermekek 
búsultak s majdnem egymást ették meg tekinte
tükkel.

— Hát csakugyan holnap reggel tetszenek 
elutazni, kérdé Szabó Jakab ur, mialatt egy óriási 
velős konezot vett az egyik kezébe, mélylyel karját 
verdesve igyekezett kicsalni tartalmát.

— A méilóságos ur, úgy rendelte már hol
nap az állomásnál szekér vár bennünket — vevém 
át a szót. miután védenczem csak ez egyszerű kér
désre is közel volt az elérzékenyüléshez.

— Néha csak fog ránk gondolni édes Gyula V 
— kérdé fuvolahangon a teinsasszony.

— Mindig szeretettel és hálával fogunk em
lékezni e kedves családra — mondá az ifjú megin
dulva.

Tercsiké kötényéi szemeihez emelte és ki
szaladt a szobából, a szegény gyermek szégyelle 
hogy sir, pedig mindnyájan nagyon elérzékenyiil- 
tünk; szomorú ebéd volt, s egész készséggel fo
gadtuk el a mindig leleményes Bájvölgyiné meghí
vását, ki sétára hivott a kertbe. Gyula a fasorok 
közt élénk beszélgetésbe ereszkedett a mamával, mi 
nem épen alaptalan gyanút keltett bennem — mert 
midőn visszatértünk szobámba, azon örvendetes hír
rel lepett meg. hogy megkérte a leányt, s az any  ̂
azt felelte, ha az öreg urnák nincs ellenvetése, a leg
nagyobb örömmel beleegyezik, s mindig azon lesz, 
hogy boldogok legyenek.

Nem mertem szemrehányásokat tenni, de alig 
vártam a másnapot, hogy elindulhassunk, s legalább 
itt létünk alatt ne legyünk tanúi az óriási pletyká
nak. a mi most e dologból egész Kecskeváron ke
rekedik.

Szabó Jakabné meg nem állja, hogy fel ne 
dicsekedjék leendő méilóságos vejével, s hozzá ne 
tegye százszor, hogy tudta ő ezt már régen! (al
kalmasint azért is engedett annyi uralmat maga 
fölött Gyulának).

Eslvefelé meglátogatott bennünket. Szabó 
Sámuel a derék lakatos mester, örömmel értesült 
az esetről s az aggódó, busongó ifjút megnyugtatta, 
hogy majd őrködik ő s ha valami előadja magát tudó- 
sitni fogja a fiatal urat. Nekem főtt a fejem, hogy 
menjek én most a méltóságos ur elé, kinek a látha
tatlan hirhordó szellemek bizonyosan megsúgták 
már az egész dolgot. A kocsi előállott, rövid búcsú 
után belévetettem magamat, a kocsist Pisla gyerek 
után küldtem, hogy ha máskép nem fülénél fogva 
húzza el a zokogó Sári mellől, végre elérkezett s 
bánatában szőkébb volt, mint valaha. A harmoniká
ját emlékül hagyta Sárinak. Még nehány „Isten áldja 
meg“ és „jóutat kívánás, zsebkendők lobogása. s 
Kecskevár hátunk mögött maradt.

Alig lehetett a kocsi túl Kecskevár hatá
rán midőn a teinsasszony királynői, méltósággal ma
gához szólitá alattvalóit — a legalázatosabbat — 
férjét és Bájvölgvinét, ki belső titkos tanácsos sze
repet vivén, már kevésbbé volt alázatos.

A deréje fűszerárussal ritkán történi meg. 
hogy neje őt ily különös „édes Jakab" nyájaskodás
sal hívta volna meg, sietett tehát, még irodai tollát 
is füle mellett hagyván (egy valódi kereskedő soha
sem jár e- nélkül) a meghívó hölgy elé.

Jakabnak, miután szelíden megfeddették volna, 
miért dolgozik mindig ? nem tudja még pár perezre 
sem letenni azt a csúf pennát ? helyet mutattak egy 
fekete bőrrel bevont, a Szabó-családban hihetőleg 
históriai nevezetességű támlásszéken. A leghalkabb 
légyzsongásl is meg lehetett hallani, olyan csend és 
figyelem volt a szobában, s úgy látszik, ez Bájvöl- 
gyinét bántá, mert ő volt első, ki köhögésével meg
törte a némaságot.

— Tudtam, hogy a nevelés, melyet gyerme
kemnek adtam, mondá a teinsasszony, nem téveszt
heti czélját.

Bájvölgyiné igenlőleg bólintott s úgy látszik, 
szólni akart, de a teinsasszony szelíd bár, de mégis 
méltóságteljes intése bezárta ajkait.

— Minden tekintetben kiállja a versenyt, 
Tercsiké akármelyik konteszszel. Bájvölgyiné ismét 
szólni akart de egy újólagos intés ismét elnémitá.
, — Hanem persze ide temettük magunkat e

fészekbe, hol'alig van egy mívelt család, melyiyel 
társalogni lehetne. Mindig sajnáltam a szegény gyer
meket, hogy örökké itthon kell ülnie; no de mit te
hettem, csak nem bocsáthattám mindenféle közönsé
ges mulatságba, hol a mellett, hogy unja magát, még 
tán meg is sértsék. Inkább üljön itthon madárkái 
és könyvei közt, zongorázzék, énekeljen és elég 
szórakozást fog találni; de csak jó nevelésére mu
tat az is. hogy a gyermek soha sem kívánkozott 
sehová egész nap itthon ült, s ha már a szobában 
megunta, a kertbe szaladt, hányszor kellett már késő 
este beszólitani!

Szabó Jakab ur belépte óta kezeit összekul
csolva csendesen ült, s mint a gyermek, a kit épen 
leezkéztetnek, mélán maga elé nézve hallgatta vé
gig neje beszédjét, melyről jól tudta, hogy csak 
bevezetés egy fontosabb tárgyú és kétségkívül ter
jedelmesebb szónoklathoz — csak azt nem tudta el
gondolni, váljon mit akarhat szeszélyes felesége; az 
egyetlen, mire a mondottakból következtethetett, az 
volt, hogy tán megunta Kecskevárt s most már 
Pestre vagy épen Konstantinápolyba vágyik.

— Tehát a mit reméltem és vártam megtör
tént — mondá néhány pereznyi szünet után fontos 
hangnyomattal és parancsoló tekintettel az asz- 
szonvság.

A hallgatóság kíváncsian tekintett reá.
— De nem is csoda, hisz folytonos együttlét 

után összeszoktak, a miből aztán nem sok^kellett, 
hogy szerelem, még pedig a legforróbb szerelem tá
madjon. Ó ! ha hallottátok volna miket mondott az 
a derék tiu, mint szereti, hogy nem tudna elélni 
Tercsiké nélkül, megkérte és én oda is Ígértein.

— Ki? mi? hogy? kérdék Szabó Jakab ur 
és Bájvölgyiné egyszerre.

— Nos! mondá mosolyogva, a teinsasz- 
szony — Hétudvary Gyula ő méltósága megkérte 
leányunk kezét.

(Folytatása következik].
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Tiz nap története.
Augustus 15-én.

I f j ú  fővárosunk — mint mondani szokták — 
elvesztő i f-j u s á g á t. Ez minden évben megtörténik 
egyszer, midőn a kis és nagy iskolák, nevelő intézetek, 
magántanodák és lánynöveldék ajtai — pár hónapra — 
bezáratnak, s a fiatal nemzedék e komoly falak közűi 
szerteszét megy a kedves szülei lakokba, zöld fák közé, 
rég nem látott rokonok és barátok nyájas körébe. S 
mennyi örömet visznek magukkal! Ez a fiatal ember, ki 
az egyetemet látogatja, alig várta már, hogy elmond
hassa kisvilági ismerőseinek, mennyit t a p a s z t a l t  ő 
a nagyvilágban : tapsolta az opera hősnőit, megismerke
dett egy pár költővel, sziveket hódított, sőt tán még ví
vott i s ! A másik komolyabb tapasztalatokról beszél, 
politikába elegyedik, s a nevéről ismert Montesquieut és 
Machiavellit nem kis büszkeséggel idézgeti. A kisebbek 
nem győzik eleget emlegetni mosolygó mamáiknak — a 
lánczliidat, a városligeti vasárnapokat, és az egyszer lá
tott kis Friquet pajzánságait. Fiatal lánykák a szerény 
falusi házak csendjét egészen elverik zongoraszóval, 
franczia szavalatokkal, tánczczal és vidámsággal. S apák 
és anyák mint gyönyörködnek — e futó szünidő alatt — 
gyermekeik örvendetes fejlődésében!

De én nem követhetem e boldog ifjakat kedves 
családi köreikbe ; inkább vissza kell térnem a komoly 
helyre, melyet ők elhagytak , hol az élet többnyire egy
forma, mint valamely gép forgása , s hol az utóbbi na
pokban a köz vizsgálatok és zárünnepélyek „rendkívüli 
eseményeket“ képeztek.

ü a a lapok értesitései valók, (s miért kételked
nénk bennök ?) akkor örvendenünk lehet, mert egyik 
tanintézetünk virágzóbb, mint a másik. A tanárok buz- 
gók, a növendékek szorgalmasak, a közönség részvevő. 
Néhol egész kis irodalmi ünnepek yoltak, hol szép törek
vésű tanulók gondos munkáikkal jutalmakat nyertek, s 
tanúsítók, mennyit haladtak ismeretek és szép Ízlésben.

Az utóbbi idő vívmányai közé tartozik az is, hogy 
az iskolai nevelés merev egyoldalúsága szűnni kezel. Jó ta
nárok lépést tartanakatudományokés költészet fejlődésé
vel, s valamivel többet akarnak tanítani, mint a mennyit 
egykor ők tanultak — az iskolában. Nem csakPlaton-ról 
beszélnek már, hanem Baconról is, Tacitus mellett nem 
feledik el Macaulayt, s nem állapodnak meg az augustusi 
század költőinél, hanem az emberi elme dicsőségei gya
nánt ismertetik az „Elvesztett paradicsom“-ot, a „Divina 
comoediát“ és a „Ciliidé IIarold"-ot is. Megtanítják, hogy 
a szellemi nagy tőke, mely az ó-világ műveltségéből ma
radt ránk, nem hevert hasztalantól, hanem folyvást ka
matozott, még pedig oly gazdagon, hogy ma már kérdés: 
váljon a kamat nem nőtt-e nagyobbra,mint maga az örök
lött tőke.

Nem időzhetem sokáig az iskolai ünnepeknél, de 
két közintézetet még sem hagyhatok említés nélkül.

Egyik a főváros legszomorubb épülete, melynek 
ablakain hiába ragyog be a nyári napfény, mert szegény 
lakosai nem gyönyörködhetnek annak tündöklő szépsé
gében. Ök nem látják a zöld fákat, a kék eget, s feleba
rátaik mosolygó arczát; világtalanul kell élniök a vi
lágon.

E szomorú helyen szintén közelebb ment véghez 
a közvizsgálat, midőn sokan jöttek -  nem kíváncsiság, 
hanem részvét kíséretében, — hogy tanúi legyenek : e 
szerencsétlen gyermekek mennyire haladtak. Igazán 
sokra haladtak, nemcsak a tudományok, hanem kézi
munka s zenében is. Különösen jó látni, midőn e kifeje
zéstelen, szomorú, halvány arezok a zene és ének hang
jaira egyszerre felvidulnak, s valami édes mosolyt és ra- 
gyogványt nyernek ; mert legalább mindenki meggyőződ
hetik, hogy balsorsukban mégis van egy v ig a s z u k .  
Nekik a zene több, mint nekünk. Az ő finom kallidegeik 
előtt nem vesz el semmi árnyalat, a harmónia nekik 
— égi gyönyör.

A jelenlevők — többi közt a kir. helytartó is — 
kegyes adományok által kívánták tanusitni e szegény 
növendékek iránti részvétöket, s mint a kimutatásból 
látszik, egész éven át sokan voltak, kik a vakok intézeté
ről megemlékeztek.

Óhajtanám azonban, hogy még többen legyenek.
Naponkint, óránkint társaskocsik, egyfogatok és 

kintók egész serege, néha oly hosszan és. szakadatlanul, 
mint valamely mindig sebesen mozgó óriás sárkány, robog 
el ez épület előtt, ki a város-erdő felé. Boldog emberek 
százankint mennek élvezni mindazt, mi égen és földön 
szép. Bárha édes, gondnélküli óráikban' mindnyájan fól- 
tekinteuének e szomorú ház föliratára, s eszökbe jutna, 
hogy a s z e r e n c s é t  n em  é r d e m l i  az, k i a 
s z e r e n c s é t l e n e k e t  f e l e d i .

A másik közintézet, melyről szólanom kell, a — 
z e n e d e .  Mindenek előtt kénytelen vagyok állítani, 
hogy a mi zenedénk nem teljesiti — talán mert nem is 
teljesítheti — nagy fontosságú föladatát.

Ennek sok oka van.
Legelső az, hogy a zene és szavalat, mint n e- 

v e 1 é s i ü g y ,  nálunk nem részesül azon m a g a s  
p á r t f o g á s b a n ,  melyet megérdemelne.

Másutt máskint van.
Múlt héten ment végbe a párisi „ c o n s e r v a -  

t ő i r e  imperial de musique et de declamation“ termei
ben a jutalmak kiosztása, melyen gróf Walewski állam
miniszter, több fő ember társaságában, maga jelent meg, 
s beszédet tartott az ifjú növendékekhez. — Mily lelke- 
sítőleg szólt a színpadról, az ízlésről, a zenedei törek
vésekről, s mint buzditá őket, hogy a hanyatló művésze
tet emelni törekedjenek! Üdvözlé a pályanyerteseket, s 
dicsérőleg szólt azokról is, kik kevesebb szerencsével, de 
buzgalommal küzdöttek a jutalomért, elmondva, hogy 
ép a legyőzőitek ereje tette érdemmé a diadalt. Az ál

lam kötelességének nyilvánitá a színpadot a .társadalom 
nevében erényesitni, hogy a színpad által erényesitse a 
társadalmat. Végre buzditó példákat idézett, s büszke
séggel mondá, hogy az Uralkodó, ki ép úgy becsüli, mint 
szereti a művészeteket, H a 1 é v y özvegyét ugyanazon 
polezra kívánta emelni, melyen Cuvier, Champollion és 
Bournouf özvegyei állanak ; s hogy igy a nagy zeneköl
tők, képírók és ípüvészek ugyanazon becsülés és kitünte
tésben részesülvén, mint azok, kik nagy csatákat nyertek, 
az állam ügyeit vezetik, és a tudományokat nagy fölfe
dezésekkel gazdagiták: lehetlen, hogy a művészet e kor
mányzat alatt ne tenyészszen s ne virágozzék.

Ily nemű buzdítás nálunk nem történik.
A zenede közvizsgálati előadásai az idén is ép . 

oly temetkezési csöndben múltak e l , mint rendesen. 
Legfölebb a jó szülék jöttek el rózsaszín szemüvegeik
kel, látni és hallani, hogy leányaik és fiaik mint énekel
nek és játszanak sokszor hallott magyar és nem magyar 
zeneszerzeményeket, szavalatokat, s gyönge színpadi 
mutatványokat, mely utóbbiak közt ezúttal mégis csak 
volt legalább egy érdekes — „A közös ház“ vígjáték, 
F á y  A n d r á s t ó l .

Nagyon természetes, hogy mig a zenede nagyobb 
érdeket nem bir gerjeszteni maga iránt, és mig igazán 
nemzeti intézetté nem válik: addig a közönség érdekelt
sége sem fog fokozódni.

Ád-e a zenede elég uj és kitűnő erőt a nemzeti 
színpadnak?

Képez-e derék magyar zenemestereket, minőkre ' 
oly nagy szükség volna ?

Emeli-e a magyar zenét ?
Nem.
Vau egy tiszteletre méltó igazgatója — Mátray 

Gábor, — kinek az intézet alapítása körül félreismer- 
hetlen érdemei vannak; de ki már koránál fogva sem 
bírhat annyi erélylyel, hogy a zenedét — a mint szükség 
volna rá — gyökerestül átalakítsa. Vannak érdemes ta
nárai, sokat tudó zenei kosmopoliták ; de kik nem hogy 
a magyar zenét, de még a magyar nyelvet sem értik, s 
kik azon meggyőződésben élnek, hogy hálásabb foglal
kozás többet tanitani az intézet falain kívül, mint azo
kon belül. Ennélfogva alig van valami különösebb, mint 
egy-egy zenedei óra . Megesik, hogy néha alig áll egy 
óranegyedből. Sőt az is megesik, hogy valamelyik zene
tanár ugyanez órában még más két órát is adhat a vá
rosban zongorán vagy hegedűn. Grönlandtól a Jóremény- 
fokig sehol az óra nem siet ily nagyon. — Továbbá a ze
nede növendékei ép úgy csapatokban gyakoroltatnak, 
mint a katonák. Kiváló tehetségek nem vétethetnek 
számba a tömeg miatt. Ezért van, hogy a ki valamit 
tanult a zenedében, azt bizonyosan a zenedén kívül ta
nulta.

A tanári székek sincsenek a legjobban betöltve. 
A szavalást maga az érdemdús igazgató tanitja, ki- igen 
derék, buzgalmas öreg ur, hanem bizonyára ahoz, mit 
ekképen tanít, nem érthet annyit, mint Egressy, Szigeti 
vagy Tóth József, kik közűi valószínűleg bármelyik is 
egész készséggel vállalkozott volna, hogy a színpad szá
mára jó szavalókat képezzen. Hiszen a francziák sem a 
hivatalos szobákban, hanem a színpad körül keresték a 
képezdei mestereket, s ha kevés férfit találtak, igyekez
tek megnyerni a jobb művésznőket, mint Rachelt és 
Brohan Augustine-t.

Ki tanitja a magyar zenét: nem tudom.
Annyit tudok, hogy B a r t a l u s  I s t v á n  nincs 

a tanárok között. Pedig e derék zenész egy maga többet 
tett a magyar zenei nevelés terén, mint tizenkét zenedei 
tanár. Irt zongora-iskolát, „M ó d s z e r t a  zongora he
lyes játszására,“ (melyet a zenede nagy örömmel elfo
gadhatna), kiadta a „Gyermek-dalhont,“ „Gyermek-lan
tot,“ s közelebb „A kis művész“ füzeteit, melyekben szép 
magyar dalok oly művészi zénefoglalványokban jelennek 
meg, mint megannyi eleven kis arczképek, diszes vignet- 
tek és arabeszkek körözetében. Jól tudom, hogy Barta
lus legkevésbbé sem k í v á n j a  azon kitüntetést, hogy 
hangászegyleti tanárrá tegyék ; de annál inkább kíván
hatják mindazok, kik a zenedét a hazai művészet isko
lájául szeretnék.

Tudom, hogy e hibák mindaddig megmaradnak, 
mig a pesti zenede „ o r s z á g o s “ intézetté nem emelte
tik ; sőt azt is tudom, hogy ily nagyobb átalakításra a 
mostani idő — mely csupán a fényképészet mohó diva
tának kedvez, —- nem igen alkalmas. Azonban a jó 
ügyeknek utat kell egyengetni akkor is, midőn a diadal 
kilátása még messze van. á kell továbbá, hogy a közön
ség időnkint halljon valamit ez intézetről is, melyet ed
dig alighogy számba vett.

Tudva van, hogy mikor a jelenlegi igazgató a me
gyék pártfogását fölkérte — egy pár megye annyira 
megerőltette magát, hogy n e h á n y k r a j e z á r t  kül
dött. A legtöbb félretette a fölhívást, mint igazi hiába
valóságot. Ily közönynek az eljövendő jobb időben nem 
szabad ismétlődni.

Magyar ember nem idegenkedhetik a zenétől. Hi
szen szereti a dalt és népzenészeket. Lelkesedik a csár
dásokon, elborul a hallgató nótákra. Valahára akarnia 
kell azt is, hogy népzenénk vadvirágai teljesebbé válja
nak, nemesítés, eszményítés által.

Másfelől a z e n e  á t a l á n o s i t á s a  minden
esetre a művelődés egyik kelléke. Jól mondják, hogy a 
zene jobb természetünk szózata . .  . ama salaktalan esz
ményi világ, mely a kedélyt vidítja, az erkölcsöket sze- 
liditi, s a munkásságot növeli. Még F o u r r i e r  merev 
államrendszerében is ott van a zene, hogy ez a munkát a 
plialanstereknek kellemessé tegye.

A legrégibb mondák, vallásos hagyományok és 
könyvek csodatevő erőt tulajdonitnak neki. Thebae falai 
Ampliyon lantjára épülnek föl; a héberek hárfát adnak 
Dávid király, mint a finnek Wainaemöinen kezébe ; a 
hitújítás hőse L u t h e r  igy szó l: „a zene elűzi a szo

morúság lelkét, mint ez^Sauljkirálynál látható, elűzi a 
gonosz lelket, mely roszul érzi magát ott, hol ének mel
lett a szívnek lelki öröme van.“

Ezer adat tanúsítja, hogy a zenészek nagyobbára 
kedélyes, jószivü emberek. Lehetnek könnyelműek, má
morosak, képzelgők és szerencsétlenek : de vétket nem 
igen követnek el. Mert ki a hangok világában megsze
rette a szép öszhangzatot, a földi életben sem kivágja 
azt megzavarni.

Nem rég pár faluban fordultam meg, hol a lelké
szek d a lá r d á k a t  alakítottak földművesekből, kikkel 
esténkint egyházi és hazafias dalokat énekeltetnek. E lel
készektől haliám, hogy azóta a csárdák sokkal néptele- 
nebbek, s egy-egy kihágás ritkaság.

Mindez a mellett szól, hogy a zene és ének, — 
mely munkára serkent, s azt kellemesé teszi, a fárad - 
ságban enyhit, s a szerencsétlenségben vigasztal, — mi
nél nagyobb tért foglaljon el a köznevelésben.

Nem elég tehát, hogy a Patikárusok hegedűjén 
el tudjuk busúlni magunkat; nem elég, hogy szalonhöl
gyeink nehány csárdást és nocturne-öt könnyedén elját
szanak ; nem elég, hogy a virág gyanánt termett népda
lok szájról szájramenjenek ; kell, hogy amagasb zeneiz- 
lés is terjedjen, a magyar zene nagyobb fejlődésnek in
duljon, s minden intézet, mely erre munkál, közpártfo- 
goltatásban részesüljön. Ha nem várhatjuk azon magasb 
gyámolitást,mely a párisi eonservatoire-nak élénk életet 
ad, kell hogy elébb utóbb, midőn az idő kedvezőbb leend, 
mi magunk egyesüljünk az átalános részvétben, egy nagy  
m a g y a r  z e n e i s k o l á t  alapítva, élén valamelyik 
kitűnő zenészszel, minő például Mosonyi.

Most ez még csak jámbor óhajtás. De a jót sokkal 
jobb csupán óhajtani is, mint egészen megfeledkezni róla.
S hol akarat és erély van, ott sokat ki lehet vinni oly 
időkben is, midőn „rósz csillagok járnak.“

Épen említhetek egy buzditó példát, a Medgya- 
szai által évek óta sürgetett „első magyar gőzhajózási 
társulatot,“ mely a múlt napokban alakúit meg. A gyűlésen, 
melyet a Lloyd-teremben tártának, a többség késznek 
nyilatkozott elfogadni a nemrég létesült a n g o l-d u n a i  
t á r s u l a t  egyesülési ajánlatát. Meglehet, előnyös leend, 
de ez esetben nem lessz magyar, hanem angol-magyar 
társaság. Sokan vannak, kik erre nézve is a „leguagyobb 
magyar“ példáját emlegetik, ki semmi nagyobb vállalat
ba nem fogott angol segítség nélkül. Kétségkívül akkor 
ez nagy eszély volt. De az idők változtak, és az időben 
valamit csak változtunk mi is. Átmenőnk a nemzetgazdá- 
szati fejlődés első fokozatain, s meglehetősen erősödőnk. 
Ezt nem kell elfeledni. Hiszen a gyermeknek is, hogy az 
első lépéseket megtegye, gyámoíra van szüksége ; mig 
később, ha megnő, magábanis mérföldeket gyalogolhat.

A képzőművészeti társulat— mint látszik — gyer
mekidejét éli, s mivel nincs elég erős gyámola (a közön
ség részvétében), az első lépéseket is csak alig te
heti meg.

’ így régebben tervezett albumát egyhamar nem 
adhatván k i: most M a r k á n a k  egyik Flórenczben 
levő pompás tájképét akarja szép metszetekben megkül
deni a társulat pártolóinak. Mindegy, csak tegyen vala
mit , hogy a közönség érdekét fölgerjeszsze.

Én, ha jobban ismerném fiatal képíróinkat, kik
nek száma most a történeti festvényeiről jól ismert s 
Pestre érkezett Á d á m o s i  S z é k e l y  B e r t a l a n 
n a l  megint szaporodott, azt mondanám nekik: G a u- 
t l i i e r  T h e o p h i l  említi, hogy az orosz festészek 
közt van egy „ p é n t e k i  t á r s u l a t , “ melyhetenldnt 
egyszer össze jő, s thea és vidor beszélgetés mellett ere
deti rajzokat készítvén, azokat a társaság javára eladja, 
vagy albumokban a közönség elé bocsátja; nem lenne-e 
jó azt utánozni ?

Annyi bizonyos, ho gy nálunk a képes könyvek jó 
keletnek örvendenek, s ilynemű társulás sokkal nagyobb 
tevékenységre ösztönözné fiatal képíróinkat, mint az ün
nepélyes gyülésezések, tisztviselők választása, egymásnak 
ellenmondó indítványok és tanakodások, hol a sok szó 
árjában elvesz az — eredmény.

Talán elég is egyszerre ennyi a közintézeti k o- 
m o 1 y tárgyakból, kivált a kedélyes olvasónak, ki m u
l a t n i  óhajt.

A m u la t s á g o k r a  most nem jó idő jár ; elle
nék esküdt é g és f ö 1 d , mintha azt akarnák kifejezni 
az embereknek: nem vigadni való kor ez •, ne mulassa
tok ; inkább gondolkodjatok!

A múlt vasárnap kirándulásait, tűzijátékait, kerti 
zenélyeit és a csillagos ég alatt történhető minden mu
latságait elmosta egy hirtelen támadt eső. Azaug.l5-ére 
tervezett füredi kirándulást pedig más valami mosta el. 
Ott az ég, itt a föld támadt a vigadni vágyók ellen.

Pedig mennyin készültek meglátogatni a kies Ba- 
laton-tájat, a festői fürdőhelyet, Tihanyt, melynek „ri
adó leánya“ mindenki hívására megjelen, a hegyeket és 
várromokat, melyeket a jobb szoborra érdemes K i s f a 
lu d y  S á n d o r  megénekelt.

Az egész: füstbement remény. Hiába voltak a 
. programmok, hirdetések, buzdítások, melyeket a minden 
kürtölésre kész újdondászok e tárgyra pazaroltak; ez
úttal a szegény Penelope áldatlan munkáját oszták; el 
kellett rontaniok azt, a mit elébb nem kis fáradsággal 
csináltak.

De ha nem mulathatunk Füreden: nézzünk körül 
a fővárosban. Az utczákon ugyan, kivált a fővonalokon 
bolyongni most nem igen kellemes. A kerepesi- és or
szágút esetlen formájú nagy vásári bódékkal vannak 
megrakva, melyek ma már mindenféle tarka áruezikkek 
népes bazárját képezik, fi fabódék sora nem igen kedves 
látvány a szemeknek ; de van egy kis kárpótlás a kö
rültök látható falusi nőkben, kik többnyire az egészség 
frís rózsáit hozzák el — arezukon.

A vásár megnépesiti közhelyeinket; vendéglők, 
színházak, fürdőhelyek örvendhetnek neki.De a fővárosi
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ember önző. Idegeit sérti a rivalgóbb „éljen,“ mely a 
színpad hazafias bombastjaira fúlzajlik; haragszik, ha 
az étteremben nem kap kényelmes helyet, s a fürdőszo
bára várakoznia kell. Ezért alig várja, hogy elmúljék a 
vásár, mely semmi esetre sem „fővárosias.“

Az idegenek közt, kik közelebb a fővárosban 
megfordultak, különösen feltűnt négy keleti öltözékii, 
barna arczu férfi, kik messze földről jöttek, mint a ke
gyelet zarándokai, hogy régi szokás szerint egyet imád
kozzanak Gr ii 1 - B a b a budai sirhalmán ; egyikén 
azon síroknak, melyek — egy költőnk hasonlata szerint 
— mint hátrahagyott kagylók a tengerek járását, máig is 
láthatólag mutatják az ozmán hatalom egykori kiterje
dését.

Becsületes, jó arczu muzulmánok ezek Hindos- 
tánból, kik beszélni nem tudván, mindenkit egy Írással 
állítottak meg, ez írás egyszerű felhívás lévén jámbor 
alamizsnára. Adott is nekik mindenki; mint ők is adná
nak akárkinek, ki fölkeresné napsütötte keleti országu
kat. Hiszen az ő példabeszédük tartja: „ki az utazókkal 
étkezik, áldozik.“

Nem rég egy ismerősöm, kit az élet sokat liányt- 
vetett, ki most a pasliai fezt hordá, majd valamelyik 
amerikai országúton tőré a kavicsot, beszélte, hogy mi
dőn ők forradalom után török földre bujdostak, nagy
urak és szegény emberek azzal fogadák őket: „szívesen 
látunk titeket hajlékainkban, először mert v e n d é g e k ,  
másodszor mert S z e r e n c s  é t l e n e k  vagytok.“

Bezzeg szegény Mulej Halil dervis (az idei egyik 
zarándok,) nem visz magával ily kedves benyomást a 
magyar — v e n d é g s z e r e t e t r ő l .  Egyik felvidéki 
városban szomorú félreértés áldozata lett. Éjjel érkez
vén meg, hogy fáradságát és gondjait elfüstölhesse, zör
getni kezdett egy szivarárus bolt ajtaján. A szivarárusné 
kitekintve az ablakon •— a mint fekete képét meglátta, 
szentül hivé, hogy valami alvilági lény jött megkísérteni. 
Elsikoltá magát, s a zajra előjött emberek azon hitben, 
hogy álöltözetü s bekormozott képű tolvajjal van dol
guk, a szegény dervist jól elverék, sőt apró ékszereitől 
is megfoszták. Másnap a város tanácsa pénzzel kárpó
told, s ajánlólevelet adott neki. — Másutt szívesebben 
fogadák. Sokat is emlegeté : „Rimaszombat non dobro 
barát, Losoncz dobro barát.“

Tanulhatnánk némi kegyeletet e szegény zarán
dokoktól, kik nekik oly hideg országokon, és idegen né
peken keresztül, kitéve magukat viharnak, veszedelem
nek, elvándorolnak a sirhoz, melyben egy költőjük és 
szentjük nyugoszik. Mi sokszor közönynyel járunk hősök 
hamvain, jeltelenül hagyunk sok emlékezetes sirhalmot, 
s azon jók és nemesek fölött, kik tőlünk távol, idegen 
földben porlanak, alig csillan íöl olykor-olykor az emlé
kezet vir isztó lámpája. Pedig nagy és szerencsétlen fér
fiak egész Pautheona telnék ki e sírokból.

De hisz sokszor az élőkre sincs elég gondunk.

Angol lapoknak kell felfödözniök, hogy egy ma
gyar ifjúban (Sehwartz Gyulában) mily tudományos 
lángelmét bírunk. Az nem volt baj, hogy angol utazók 
figyelmeztetőnek a világ legnagyobb fűzfájára a nagy
váradi Rhédei-kertben ; de az már baj, mikor annyi tu
dós ne in veszi észre a mellette támadó csillagot, mely
nek fényét távol földön is örömmel üdvözlik. Bevallom, 
hogy ez a kis szemrehányás az akadémiának szól, mely
nek díszes kertjét jobban élritné e fiatal gyümölcsöző fa, 
mint sok meddő tekintély, mely nagy helyet foglal el, és 
semmit sem terem.

Én is, mint a velenczei G r a t i a n o (Skakespe- 
are-nél) „ismerek sokat,

Kik csak azért nézetnek bölcsekül,
Mert szót se szólnak.“

De nem emelek kalapot fontoskodó „nagy ké
peik“ és „bölcs hallgatásuk“ előtt, ha mindjárt akadé
miai széken ülnek is, hanem hódolatomat inkább bemu
tatom az ifjú erőnek, kinek élete már is — m u n k a 
és s ik e r .

Szeretném idézni a „Parthenon“ szavait, mely- 
lyel e fiatal magyar tudós újabb angol munkáját magasz
talja . . .  de nincs időm . . . magamat is meglepett a 
„mulatság démona,“ mely arra készt, hogy színházba 
menjek, midőn épen Offenbach egyik újabb operette-jét 
adják.

Ez „Mr. é s  M-me D e n i s . “
Valahányszor egy ily kis zenei bohózat fordul elő 

a színpadon, mindig eszébe jut valakinek emlegetni a 
nemzeti 3zinkáz t e k i n t é l y é t  és m é l t ó s á g á t .  
Szép szavak,de rám épen azt a hatást teszik, mint mikor 
egy családnak egyetlen szobája van, s abban okvetlenül 
pompázni akar.

Ha volna három színházunk, s mindannyinak köl
tői, színészei és nagy közönsége, akkor a legelsőt én is 
okvetlenül Melpomenének engedném át, s láugpallosú 
kherubokat óhajtanék a csarnok elé , hogy a játszibb, 
könnyelműbb és tréfásabb múzsákat be ne ereszszék a 
méltóság ama padjaira, hol Shakespeare uralkodik, Mo- 
liére ostoroz, és „Bánk bán“ vi/ódik.

De mig a múzsák valamennyien egyetlenegy házban 
élik köztársasági életüket: eszembe sem jut neheztelni 
azon genre-re, melyet a nép örömest élvez és tapsol. Bár 
jól tudom, hogy a színházi taps sokszor a kontárok 
tömjéufüstje, még sem vagyok P h o cio n , ki, mihelyt a 
sokaság tapsolt valaminek, legott végére kiváut járni, hol 
és miben követtetett el a hiba. Sőt azt hiszem: a siker
nek mindig van.egy kis jogos alapja.

És végre is miért akarnék elvonni a színpadtól 
azon j ó t é t e m é n y t ,  hogy esténkint vidám tréfákkal 
mulattassa azokat, kik egész napon át nehéz gondok és 
munka közt fáradoztak.

Ellenkezőleg én a népnek, mely muukában izzad,

minél több mulatságot óhajtok. Szeretem nézni, midőn 
az egész nap fáradt kereskedő és iró zártszékén, az ipa
ros ifjú a karzaton örömét leli a két fiatal szerelmes bo
hóságain, kik a nevelőházból megszöktek, s az üldöző 
rendőröket most álhajfürtökkel — mint öregek, — majd 
leitatván őket, kijátszók és szépen összekelnek. Nincs 
benuök semmi erkölcstelenség, a miben megbotránkoz- 
liatnám ; nincs semmi ízléstelenség, melyre szépérzékem 
fellázadna. Csinos vidor dalok, melyeket kedves élénk 
leányok oly könnyűden elcsicseregnek, mint az erdei 
madárkák; egy kis aneedot, mely pár perezre kelleme
sen szórakoztat.

De néha, midőn e fiatal lányok (les petites dames 
du tlieatre) oly vidáman játszanak, sokszor úgy tetszik 
nekem, mintha mögöttük egy b ú s  á r n y é k  vonulna 
el. Bús árnyék, mely azt látszik sóhajtani: „ha élnék, én 
lennék közietek a legvidámabb 1“ Igen! Ha élnél, benned 
gyönyörködnénklegjobban, neked szórnók a legteljesebb 
virágokat!

A kerepesi temető egyik ifjú halottjára gondolok, 
kinek dalai egykor e gázfényes teremben hangoztak, s 
kit elfelejteni — nehány év kevés.

Máskülönben a világ sehol sem oly forgandó, 
mint a színpadon. Az a művésznő, kinek kocsijától két 
évtized előtt kifogták a lovakat (régibb szokás, mely a 
mai józanabb korban már kiment a divatból), ma észre
vétlenül ül zártszékén, ép oly kevés figyelemben része
sülve, mint bármely polgári nő, kinek egész világa egy 
igénytelen szobácska volt.

A közönség az újakért mindig örömest feledi a 
régi jókat, kiknek varázsa sokszor azonnal elenyészni 
látszik, a csengetyüszóra, midőn a legutolsó felvonást el
játszották.

Mivel a színvilágnál vagyok, meg kell említenem, 
hogy egy este g r ó f  B a t t h y á n y i  J ú l i a  is föl
lépett a népszínházban, zártkörbeír, ismerősei és tiszte
lői előtt.

„ L e c o u v r e u r  A d r i e n n é “ utósó felvoná
sát játszotta — franczia nyelven.

A műkedvelőkről is azt tartják, mit a halottakról, 
hogy r ó lu k  v a g y  j ó t ,  v a g y  s e m m it .  De a 
grófnőnek nincs,szüksége rá, hogy e kiváltságot igénybe 
venni kívánja. 0  annyi színpadi képességgel bír, hogy a 
bírálat szigorúbb tűzpróbáját is kiállhatná, s voltak jele
netei, például a mérgezett virágok megszagolásánál, s a 
szerelmi fájdalmak kifejezéseinél, mikor néző közönsé
gét valóban megható.

S ha, mint egykor Béla herczeguek a korona é3 
kard közt, agrófuőuek is választania k e l l e n e  a r e 
gényírói toll és a tragoediai álca közt: én arra buzditnám 
— válaszsza ez utóbbit. így hamarabb kíséretébe léphet a 
- d i a d a l .

VADNAI KÁROLY.

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

— Nevelőintézetek ajánlásával mindig némi fele
lősséget vállalunk magunkra, mi óvatosságra int — an
nál nagyobb készséggel tcszszük tehát, ha egy valóban je
les intézetet ajánlhatunk a közönség figyelmébe, mint 
minő B a y e r Karolina belvárosi (Sebestyén-tér 4. sz. 
1. emelet) leánynöveldéje, hol, a teljes pontos ellátáson 
kívül a növendékek szellemi és erkölcsi neveltetése is 
minden tekintetben kitűnő. A részletekre e jeles inté
zetnél még visszatérünk.

Egyleti tudósítások.
— A pesti vakok intézetének választmánya elha

tározta, hogy tagjai sorába két izraelitát vesz föl. Jobb 
későn mint soha.

— Mint a Sz. II. Írja a német nyelv és irodalom né
met nyelven történő rendes előadatása, még pedig az is 
kolák mind a 8 osztályán át elrendeltetett.

—Az erdélyi múzeum régiség-tárának kardot küld
tek, mely T ö k ö 1 y Imre erdélyi fejedelemé volt. A bele
vésett „Tököly Imre 1689“ ezt leginkább igazolja.

— A fővárosban magyar tanári-egylet alakult. 
Czélja: A tanférfiaknak szükség esetébeni gyámolitásán 
kívül főleg a magyar tanítási irodalom, az iskolai köny
vek irodalmának előmozditása, emelése, kiadása s igy a 
magyar tudományosság terjesztése.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Wencheim Krisztina grófnő a napokban házi 

körében több zenei tekintély előtt közreműködött egy 
hármas előadásában. — A zongorarészt a grófnő, a he
gedűt Reményi s a gordonkát Suborics játszta. Ez 
esemény örömükre szolgálhat a zeneművészet ba
rátainak, s reményük lehet, hogy a t. grófnőt mások is 
utánozni fogják, kik a múzsákkal nem üres divatból tár
salognak. Ha főrangújaink szintén ezt teszik, úgy meg 
van vetve amagyar zeneművészet alapja. Megemlítjük ez 
alkalommalTheindl János urat, a grófnő tanitóját — kit 
eddig csak az előadó művészet terén ismertünk,mint első 
rangú zongoravirtuózt.

— A megjelenendő újabb könyvek közt előlege- 
sen is figyelmeztetjük az olvasó közönséget derék köl
tőnk H i a d o r (Jámbor Pál), összes költeményeire.

— Tyutkai P. A. ur 120 db arany jutalmat tűz ki 
oly népszínműre, melyben a „tagosítás és biztosítás le
gyen főalapeszmeül véve (hát a tehénhimlő-ojtás hol 
maradt?). A pályaművek a budai népszínház igazga
tóságához küldendők, határidő: 1868-ik év január 1-je.

— A p a l o t á s  szerzője T ó t h  Soma egy uj 
nagy nemzeti társastánezot szerkesztett, melyet annak 
idejében a nemz. színpadon be fog mutatni.

Közlekedés.
— A cs. k. kor. minisztérium egy illető bizott

mánynak engedélyt adott egy Mezőtur-Gyoma-Szarvas 
és Orosházán keresztül egész le a Tiszáig, illetőleg Sze
gedig (Erdőd-Szarvas-és Csabán át) vezető vasút elő
munkálataiba).

— A Pécs-kanizsai vasút munkálatait már meg
kezdték Üszögtő} Pécsig; a munka nem kis nehézségek
kel jár, miután Üszög Pécsnél 10—12 lábbal áll maga
sabban, s útközben malom gátolja az egyenes voual- 
épitést.

Halálozások.
— Ft. F  e r e n c z y József ur olvasó kanonok, 

f. hó 7-én Egerben 83 éves korában elhunyt.

Balesetek és elemi csapások.
— Régen nem hoztak a lapok annyi szerencsét

lenség és balesetről tudósításokat mint most. Aszódon 
R. ügyvéd ur házánál tűz ütvén ki, azon borzasztó sze
rencsétlenség történt, hogy a házi ur édes anyja 14 éves 
fia és sógornéja menthetlenül a házba égtek. Vagyoná
ban is nagyon megkárosult.

— Erdélyben Farmoson a mennykő az oláh tem
plomba beütvén, ezt felgyújtó s róla még öt ház kapott 
tüzet és égett össze. Hir szerint Móra és Garadna Kassa 
melletti helységek, is leégtek volna — továbbá írják 
hogy a régen fenálló miskolezi porczellán és kőedénygyár 
elégett, ez különben a m. társaságnál biztosítva volt.

Megjelent uj könyvek *).
„ K ö l t e m é n y e k ,“ irta Dalmady Győző. Pest, 

1862. Ileckenast Gusztáv. A fiatal költő évek óta meg
jelent, s több uj sikerültebb versét tartalmazza a csinos 
kiállítású kötet.

Nemzeti színház.
— B r e n n e r  J e n n i  k. a. a prágai színháztól 

— f. hó 14-én lépett fel először Verdi „Troubadourjá“- 
ban. Szép képzettségű énekesnő, ki e mellett elég erős 
és kellemes hanggal bir; de nem csodáljuk, ha kissé tán 
reá is kellemetlenül hatott a mellette épen a czimszere- 
pet vivő E 11 i n g e r ur még eddig tán színésztől a kö
zönség ellenében nem tapasztalt vakmerősége, illetőleg 
semmiskedése. — Ellinger ur, mint tudjuk, pöröl a szín
házi igazgatósággal, miután ez őt a szerződés értelmé
ben még nem akarja elbocsátani (mint halljuk, Frank
furtba megy), de hát a közönségen akarja E. ur inasát 
megboszulm ? No, ezen az utón hamar kaphat koszorú
kat — szalmából.

— A népszínháznak van egypár Eduardo Kui 
gunda vigjátéka — ezek atyafiságosau váltogatják cg 
mást, egyik nap egyiket másnap a másikat nézheti m 
a nagyobbára ingyenjegyes bár — de mégis kis közö 
ség, — Molnár ur igyekezzék jobb erőket szerezni 
intézethez, különben ottalig képzelhetünk összevágó k 
rek előadást.

A szerkesztő postája.
, . , .ÍV , ”.E.S,y a n y a  f i á h o z . “ Csinos költemény, 
de mkabb kizárólag szépirodalmi lapba való. Ballada,ro- 
máncz és rokonnemii elbeszélő költeményeket szívesen 
veszünk a kedves költőnőtől.

) H ogy ez állandó rovatot minál teljesebb,! teltessük, 
keretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az ujonan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimet beküldeni szíveskedjenek * Szerk.
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