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A capde laHagueésCher- 
bourg melletti csatornában 
négy sziget fekszik: Older- 
ney" Guernsey, Sark és Jer
sey. Nagyon közel vannak a 
franczia partokhoz, de angol 
birtokok, Albion fiainak erős 
védül szolgálnak a csatorna 
túlsó részén fészkelő ellen
ség ellen. A normannok hó
dításai óta'eredetileg e szige
teket is celták lakják, külön 
alkotmánynyal bírnak, van 
parlamentjük, s bár az an
gol királynőnek van felettük 
uralma, mégis maguk közt 
mint köztársaságok állanak.
Számos ősi normann család 
ütötte itt fel tanyáját, néme
lyek — palotáik fölött még 
mostisa mohos'ősi czimerrel 
megmaradtak uraknak, a többi 
a munkás néposztály sorába 
állott. A népesség nagyobb- 
része franczia, ezek közé 
vegyültek a benszülött cel
ták ; a bevándorolt angolok 
külön, egészenj elszigetelve 
élnek. Különben, tettben,be- 
székben, szokásokban a 
franczia és angol elem békés 

• ellentétben él itt, csak az 
eredeti sziget-lakó tartotta 
meg jelleme” eredetiségét, s 
nem szít sem az egyik sem a 
másik részhez.

Mint őseik, úgy e norman
nok is bátor hajósok. Meg- 
számlálhatlan család férfi
tagja vándorol el a partok
hoz — ott él, s gyakran a 
hullámok közt ott is leli ha
lálát. Gyakran ha vizi ván
dorlásai után, a széles ten
gerről hazája partjai inte
nek feléje, vihar támad, ha
jótörést szenved, s a sóvár
gott hon előtt kell meghalnia.
Mert „azIstenek még most is ott laknak a partok körül, s 
alattomban bajt hoznak a szegény hajós fejére !“ A ten
ger majd mindig mormol, s vágyva lesi hatalmas karjaival 
a megölelendő áldozatot. De bármily vad a viz, zordo- 
nok a sziklák, a partok mégis paradicsomot képeznek.

Ott olasz vegetatio díszéig, emitt gazdag mezők 
terülnek el csinos kertektől övedzve, sötétkék erdők 
zúgnak a boldog lakosok házai körül. Sziklát, tetőt fo
lyondár borit, szőlő mosolyg jobbra balra, s az édes 
illat messze kiszál. a tengerre is.

lidek, elbájolok a nők, mint
ha csakugyan azon tündé
rektől származtak volna, kik 
egykor — a rege szerint — 
e szigetet alapiták, s sokáig 
benne éltek.

Felmászva egy csomó csi
galépcsőn, a szebbik hegy
oldalra jutunk.

Amott térés kerttől körül
véve emelkedik egy komor 
méltóságos épület, sötét fa
laival, mindig a távolban sö
tétlő franczia partokat nézve.

Az ajtó melletti ércztáb- 
lán e szavak állanak: „Hau- 
teville House.*

Ez épületet a franczia és 
angol háborúskodások idejé
ben egy angol kalóz emel
teié, s hét év óta a franczia 
nemzetnek egyik legneme
sebb fia lakik benne, a köz
társaság legbecsültebb elő- 
harczosa,kiboszu, haragban, 
vészben egyaránt hű maradt. 
— A költő H u g ó  Viktor!

01 ha látnátok hogy meg
vénült! Tizenegy év szám
űzetésben, tizenegy év bán- 
kódásban, tizenegy év emész
tő honvágyban több mint 
mindmegannyi barcz és há
ború. Hugó Viktor a fran- 
cziák legünnepeltebbköltője, 
ki könnyelmű nemzetét any- 
nyi dalban megtanitá sírni, 
egy angol sziget magaslatá
ról néz a hon felé, melynek 
mindaddig nem akar újra 
polgára lenni, mig az a Cae
sar uralma alatt van.

Haja már-már fehér, a bú 
és szenvedés vonásai ültek 
arczaira, de szelíd tekintete 
még most is megmaradt, 
mintegy jelképezvén szivét. 

Hugó V. nagyon elvonul- 
tan él Hauteville-Hauseban, családja szeretettel kör
nyezi. Még él neje, kit egykor dalaival hóditott meg, 
leánya mintegy őrangyal ápolja öt, fiai Károly és Fe- 
rencz kik közül az egyik mint Schakespeare fordítója 
már is szép nevet vívott ki magának — büszkeségét 
képezik.

A gyermekeket nagyon szereti. Minden szerdán 
lakomát ad a helység legszegényebb gyermekeinek, s 
ilyenkor családja szolgál fel. Mint egy levelében Írja : 
„az egyenlőséget és testvériséget mindennütt meg kell

Guernsey és Jersey e szigetek közt a legnagyob
bak. Közel a tengerhez emelkedik Sz. Péter-kapu a leg
nagyobb város, régi fantasticus normán modorban építve. 
Lakosainak száma mintegy 18,000, utczái keskenyek, a 
legkülönbözőbb czirádákkal ékitvék, s még itt-ott ősi 
normann tornyok maradványai sötétlenek közöttük, si
kátorok,lépcsők egymást váltogatják. Mindamellett nincs 
ház kert nélkül, ablak virág nélkül és asztal, melyen 
bouquet ne illatoznék.

A mily mogorvák, erőteljesek a férfiak, ép oly sze-
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értetni.“ — Még néhány száműzött sziget-lakó látogatja 
■őt, s ezeket úgy tekinti mint család-tagokat.

Olykor-olykor a sík tengeren át egy-ep öreg baj- 
társ is ellátogat, legalább barátságos kézszoritásra.

Az állam szétdulta Hugo Viktor vagyonát, alig 
bírta a maradványokat is megmenteni, s csak folytonos 
munkálódás által biztosíthatta magát.

A „1 e s M i s é r a b l e s “ honoráriuma (400,000 
frank) ismét vagyonossá tévé, de nagy fájdalmára most 
még sem lehet oly bőkezű, adakozó és könyörületes mint 
azt egykor tévé. Hanteville-Hause megvételével egy
szersmind angol polgári jogot nyert. Háza vár, melyből 
még Napóleon sem űzheti ki, mint kiűzte Belgiumból és 
később Jerseyből.

Hugo Viktornak vannak madarai, virágai, kutyái 
s csinos fogata.

„Jókor kelek-mondja, egész nap dolgozom és ko
rán fekszem le. Nem pipázom, de eszem beafsteaket mint 
akármelyik angol, s iszom sört mint egy német.

Még most is mindenkinek eleven emlékében van, 
miért hagyta el Hugo Viktor Francziaországot, még mint 
ifjú a republikához szegődvén ellensége lön Napoléon 
Lajosnak. Mint a nemzetgyűlés tagja 1818-ban az elnö
köt Napóleont is kötelességekre és fogadalmakra kény
szerítő, s midőn ez nem állott volna meg adott szava 
mellettHugo ellenpártot rendezett. „Tudja, hogy mit tesz, 
de bár számütésvár reá nem tágít.“ így irta, midőn az ál
lam kormány őt honától megfosztó a „Kis Napoléon“ 
czimü röpiratot.

A boszu felkiáltása, egy száműzött tiltakozása 
volt ez.

Miután Belgiumból is kitiltatott volna , Hugo 
Viktor több társával Jerseybe ment át. Még akkor na
gyon hitték, hogy Napoléon uralma kora véget ér, leg
inkább remélte ezt az emigratio — és midőn már mindent 
vesztve láttak, némán, zajtalanul visszavonulónak alig adva 
életjelt magukról. Ily levertségben irta Hugo „C ontem -  
p l a t i o n s “-jait, melyek valóban legszebb gyöngyeit 
képezik költészetének.

E dalok huszonötévi hallgatás után jelentek meg. 
Fájdalom, bánat lengi át — a költő elbeszéli leánya szo
morú halálát, kit a Szajna hullámai temettek el, elpana
szolja a férj kétségbeesését ki utána ugrott és nyomta
lanul eltűnt. Nem akarták eltemetni az öngyilkost, meg
vonták tőle az imát — mily fájdalommal kiált fel az 
atya-költő („Ahoz, a ki Frankhonban marádt“ czimü 
költeményében): i

Sirja mellett imádkozni
Ah ! régen nem voltam már
Nem rajtam múlt, nem én hibám
Tudja ő azt ugy-e bár ?

Irigykedve, búsan néz esz ide reánk 
Hideg földben fekvő, édes gyermekem —
Azt hiszed egy más jött, és elfelejtettünk 
Nem, nem, oh ! ez nagyon, nagyon fáj nekem!
— Mondod : „azt ringatják lágy anyai karok 
Ölelik, szorítják — s én a sirban vagyok!“
A menekülteket Jerseyből is kiűzték, és igy köl

tözött Hugó, Guemseybe. Tiz éve nézi innen a hazai 
partokat — száműzött társai közöl sokan elhaltak, so
kan mint megkegyelmezettek visszatértek, ő most is ott 
van és csak dalban panaszolja:

„A madarak, ők mehetnek 
Hazám, s kedvesim felé.“

Legújabb műve a „Misérables“ már az egész vi
lágon elterjedt, s magyar fordításban is megjelent. E 
müvében a nyomorok, csalárdságok, proletariátus és 
tudatlanság alapvétkeként az újkori társadalom szerve
zetét tárja fel, s a törvényeket teszi ez erkölcsi sülye- 
désért felelőssé. E könyv egyszersmind, 'a valódi szere
tet az igaz vallás könyve a természet dicsőítése; de 
ezért egy csomó egyházi lap nem a legjobban fogadta.

Tiz nap története.
Augustus 25-én.

Sok könyvet ismerek, mely mindent ad inkább, 
mint azt, melyet c z i m é v e 1 igér. Ha ez a könyvek
nek szabad, tálán hébehóba a tárczaczikkeknek is meg
bocsátható. Ennél fogva „ s a n s  p e u r “ fogok az 
utóbbi tiznap történetéhez, habár tulajdonképen csak 
az ö t  e l s ő  n a p  eseményeit kisérhetémfigyelemmel, 

Hatodik nap egy hullám, melyet v á g y n a k  ne
veznek, — fölkapott magával, és messze el dobott.

A legnevezetesebb esemény, melyről beszélhetnék, 
a nemz. szin. századnegyedes évfordulati ünnepe, midőn 
többi közt „Á r p á d é b r e d é s é t“ Vörösmartytól adók 
elő, ugyanazon költői munkát, mely az intézet megnyitá
sakor legelőször hangzott a révpartra jutott magyar szín
művészek ajkain.

Mennyi öröm és gyász, remény és csalódás, dia
dal és kudarcz fekszik e két est között, melyek művelt
ségünk történetében, mint a mérföldmutatók, egy életre 
ébredt nemzet h a l a d á s i  útját jelölik. De ha össze
hasonlítjuk a két szinlap személyzetét (huszonöt év 'előtt, 
és most), szivünkben megszűnik mosolyogni az öröm. Csak 
egy-két élő oszlop áll még a régiekből; a többik oda 
vannak! — A kik nyomukba léptek, alig pótolják az 
elköltözőnek fényes helyeit. Olyan világnak látszik az 
egész, mely annyi idővel nyílt m eg: sasokkal kezdődött 
és papagájokkal végződik *).

*) Valahogy gúnynak ne vegye'k e hasonlatot. Nem 
akarok alatta  egyebet e'rteni, mint hogy akkor a tragoedia 
virágzott, s most csak a vígjáték virágzik a nemzeti szin 
pádon. V. K.

Tudom, hogy az ember — ifjúi ábra'ndjait vesztve 
— gyakran esik azon igaztalanságba, hogy a múlt időkét 
a jelen rovására magasztalja. Amott csak a jókat látja; 
itt csupán a roszakat. De a színház, hol a művészeti él
vek emlékei legmulóbbak, nem az a hely, mely az ily 
igaztalanságokat táplálná. Itt az emberek a m áért leg
könnyebben felejtik a t e g n a p o t .

Mégis nincs senki, régibb szinházi viszonyainkat 
ismerő, ki meg ne volna győződve arról, hogy a drámai 
múzsa mostani kis serege nem oly válogatott bajnokok
ból áll, mint az volt, mely ezen csarnokban lelkesült küz
delmeit megkezdé. Ma is vannak jelesek, buzgók, mél
tók tapsra és kitüntetésre, — egy pár az ifjabb nemze
dékből, kik a régi jóknak is nehézzé tennék a diadalt; 
ámde az egész összeműködésből hiányzik azon magasb 
lelkesedés és ihlet, melynek szent tüze mellett nem lát
szottak meg az — árnyoldalak.

Bárha ez ünnepi est, mely huszonöt évnek zár
köve, egyszersmind egy fényesebb korszak kezdete 
lenne.

Az előadás részleteiről nem irhatok. Más földjé
nek legjobb barázdáját szántanám el, ha ez érdekes tár
gyat elragadnám azon irótársam elől, ki e m ű v é s z i  
ü n n e p  rajzolására vállalkozott. Nekem ezúttal a h é t  
k ö z n a p o k  története jut.

így valahára megemlékezhetem B r en n erJ en -  
n i r ő 1 is, ki pár hét óta színpadunkon vendégszerepei. 
Legelébb is el lehet rá mondanom, hogy hasonlit Albo- 
nihoz, nem annyira hangjára mint termetére nézve. Nem 
leszek ugyan oly udvariatlan, mint egy franczia tárcza- 
iró, ki A 1 b o n i b a n oly elefántott látott, mely csalo
gányt nyelt el. Épen nem. Tudom, mit D id ero t mond : 
„ki a nőkről illőleg akar Írni, tollát mártsa be a szi
várványba és sorait a lepkeszárnyak aranyporával 
hintse be.“

Brenner Jeuni bár, mindenre képes költők sem 
■hasonlíthatnák liliomszálhoz, érdekes énekesnő. Kel
lemes arcza, csengő hangja és jó iskolája van. Tudja 
énekelni a „Troubadour“ Leonóráját, a „Sevillai bor
bély“ Eosináját, és tudja „Dinoráht“ is, s igy egyik lá
bával a lyrai, másikkal a drámai zene terén állva, szín
házunknak nem kis hasznára lehetne. Félteni lehet azon
ban, hogy a sok diadal tönkre tenné, mert minden pilla
natban ragyogui akarván, sokszor feszitiüe kell erejét.

El kell szoknunk a gondolattól, hogy H o 11 ó s y 
K o r n é l i a  helye egyhamar teljesen betöltessék, mert 
oly ragyogó koloratur-énekesnőt még a külföld sem ad
hat nekünk. így ha követeléseinket nem csigázzuk tú l: 
Brenner Jenni kisasszonynyal bízvást megelégedhetünk, 
annyival inkább, mert jó magyar leány létére bizonyosan 
figyelembe veendi, hogy színházunk egy énekesnőért nem 
ürítheti ki pénztárát.
, A bírálók elég bók-bokrétát nyújtogatnak neki. 

Atalában színpadunk bírálói nyájas emberek, kik édes- 
ded mosolyok közt írnak, és sokszor úgy ontják a virá
gokat, mint egy flórenczi rózsaárus lány az érkező idegen 
elé. De az udvaronczi sima csoportnak is megvan a 
maga tövises különce, egy „jövőbeli“ nevezetesség, ki a 
közönséget mindenképen törekszik meggyőzni, hogy Eg- 
ressy Gábor és Tóth József tökéletes kontárok, inig a 
másod színészek igazi nagymesterek, és hogy F. Mun
kácsy Flóra csak a szerepek elrontására született, mig a 
soubrettek mindig remekelnek.

Különös lehet, midőn egy ember maga alatt vágja 
a fát, melylyel együtt bizonyosan a porba zuhan. Még 
különösebb, midőn a kritika minden áron azon munkál, 
hogy saját hitelét tönkre tegye. Pedig ez mindennapi 
látvány. A szinházi bókolókkal szemközt vannak bírá
lók — oly komoly nagyhatalmi arczczal, hogy maga 
Jupiter is megirigyelné tőlük, kik az eredeti drámák és 
könyvek nagyrészével úgy bánnak, mintha kancsukák
kal rabot vallatnának. Azon hitben látszanak élni, hogy 
ki hibás művet irt, valamely büntetésre méltó gonosz 
cselekedetet követett el. Máskép nem lehetnének ennyire 
kíméletlenek, s nem ragadtatnának a kritika — e nemes 
foglalkozás — lealacsonyitására. Egyik epéskedik, mint 
megtiprott vipera ; másik a közönség mulattatására el- 
ménckedik, mint a czirkusi clown, a harmadik pedig do- 
rongol mint bármelyik csárdahös. Elmélkedés helyett 
sokszor szenvedély szól belőlük. Papok, kik mámorosán 
prédikálnak, nem gondolva a hely magasságával, a hol 
állnak.

Emlegetik Macaulayt, Planche-t, Montégut-t — e 
valódi példányokat -  de nem követik ezek nemes modo
rát, akkor is megtartván a méltóság hangját, midőn a 
legnagyobb szigorral ítélnek. Csaknem kérkednek vele, 
hogy nincs szivük; s fenhangú zajukkal azt szeretnék 
elhitetni, hogy mennydörögnek, midőn csak szitkozódnak.

Kivétel-van . . .  de a többség — fájdalom — do
rongolásban leli gyönyörét. Fájdalom, — mert igy a kri
tika, melynek áldásdúsan kellene hatnia, csak ellen
szenvet ébreszt, Íróknál és közönségnél egyaránt.

Mit tartson például az olvasó e különben oko
sabb munkákra termett irodalmi dulakodóról, ki mindent 
egyenlő rósz színben lát, s vitézségét abba helyezi, hogy 
mindenkinek e g y f o r m á n  neki ront. A közönség jól 
tudja, hogy van szem, mely a mosolygó rózsát is sárgá
nak látja ; de ennek nem a rózsa az oka, hanem a szem, 
mely sárgaságban (az irigység színében) szenved.

Egy megtért bűnbánó leány a „Mont-Kevéche“-ben 
mondja : „az ember magát teszi semmivé, ha minden el
len akar küzdeni.“ Ez közös sorsa mindazonirodalmi bé- 
kétlenszellemeknekis,kik jónak, rosznak egyaránt hadat 
üzennek. Mindenesetre hitvány dolog lenne legyezni a hi
bákat, bátoritni az erőtlen erőködést, s kímélni az ártal
mast ; de tévedőt és vétkezőt ugyanegy hangon Ítélni el 
—- nem tartozhatik az ember nemesi) tulajdonai közé.

Én azt szeretném, ha a bírálat nálunk is azon te
kintéllyel birna, mely üdvös föladatánál fogva megilleti;

de mig emberei sárral dobálóznak, a közönség nem hi
heti el, hogy szerepük nemes.

Épen ezért emlitém meg e tárgyat, minden harag 
és személyeskedés nélkül; nem indíttatva semmi egyéb, 
mint nehány közelebb megjelent könyvismertetés által, 
melyet e napokban előttem is több olvasó Ítélt el kímé
letlen hangja miatt.

Mivel épen olvasókról szóltam, egyúttal körülné
zek a közhelyek olvasó-asztalainál.

Kapkodják a hírlapokat, mint a magentai és sol- 
ferinoi melegnapokban, s az „Abendblattok“ '*) kibordóit 
már a kávéházak ajtai előtt megostromolják.

Dél felöl egy kiálltás hallik: „ R o m a  o la 
m o r t e !“ Átjön ez hegyeken, országokon, tengereken 
keresztül, mint a napfény, s viszhangzik minden ember 
fülében.. Egyik lelkesedik, másik megijed tőle. De min- 
den szem egyformán újólag ama szép nagy szigetre néz, 
melyet már hajdanta F 1 o r u s az embernem gyönyö
rének („delicia generis humani“-nak) nevezett, s honnan 
annyi véres harcz között sem távozott el soha az idyllák 
múzsája.

Garibaldiról beszél az egész világ, mert e hős 
megint egyszerre kimagaslott, a mint a caprerai nyughe
lyéről fölállt. Kimondá a jelszót, hogy neki Róma kell, 
melyet a francziák védenek, vagy meghal az örök város 
falai előtt; és most körülte gyülöng ismét Olaszország 
ifjúsága, tettvágygyal és reménytől dagadó kebellel.

Érdekes hallani, a mint a kávéházak politikusai 
„pro et contra“ vitáznak, tanakodva : ha váljon a kocz- 
ka fehérre dől-e, vagy feketére?

Nem kellettvolna kezdeni, tartja az egyik ki, előre 
semminek sem jósol sikert. Olaszország még várhatott 
volna. Ki tudja, várhatott volna-e ? Olaszország most 
nem ama kecses ifjú szűz, a mint rajzolák ; én ha festész 
volnék, Tantalus alakjában ábrázolnám, a mint égő 
szonijal ül a folyóban, melyből nem ihatik, s éhsováron 
kapkod mindig ugyanazon el-eltiinő gyümölcs után. Ily 
gyötrődés hamar elemészti a türelmet.

A másik — még feketébb szemüvegii — „finis Ita- 
liae“-ról beszél, mintha egy nemzet oly hamar elveszne, 
mint akármelyik jámbor halandó, kit egy futó láz is el
temet. Ne higyjétek! Csak saját hazánkra kell gondol
nunk, melynek történelme nem egyedül hőstettek, hanem 
folytonos szerencsétlenségek könyve, s mely fölött VII. 
K elem en  pápa egykor a mohácsi vész előtt I. Ferencz 
franczia királynak igy panaszkodék : „he van mondva 
az ó r a , m elyen  s z e g é n y  n y o m o r ít  M a g y a r -  
o r s z á g  e l t e m e t t e t i k . “ — S nem áll e talpon ma 
is, koporsó helyett új születésre várva ?

Lelkesült ifjak, kiknek [minden vállalat könnyű, 
a minek sikerét óhajtjuk, mit sem kétkednek azon, hogy 
az önkéntesek lobogói nem sokára a héthaimon fognak 
lobogni. Vannak azután P o l o n i u s o k ,  kik kényel
mes bnek tartják más szemével nézni, és más agyával gon
dolkozni. Ezek a felhőben most tevét, majd czethalat lát
nak, a szerint, a mint mondják nekik.

Én, ki nem hiszem, hogy egy néphős bárki ked
véért is felöltse a politikai komédiák bohócz-köntösét — 
tartok tőle, hogy harcz lesz ; harcz, melynek végét nem 
jósolhatja meg senki.

Már is füstölögnek a vulkánok, s Bellona lovai 
prüszkölnek. Mindig erősebben hallatszik a jelszó, meg
nyitandó a komoly időszakot, midőn az emberek minden 
áron fogyasztják egymást, a helyett hogy szaporítanák. 
Sírjatok Kupidók és Vénusok !

De egy nagy eszme minden áldozatot megérdemel, 
s vannak idők, melyeket épen nem lehet szomorúaknak 
mondani azért, mert az emberek „trombitahangon, ágyúk
kal beszélnek.“ Legalább most már déli Olaszország fe
lől hősökről emlékezik a lür, nem fosztogatásokról; — 
a „brigan d age“ csak itt-ott üti ki magát, kékes láng
gal, kapkodva, olveszőleg, mint a kialudni készülő tűz.

A mi Bakonyunk körül ellenben egyre garázdál
kodnak a — r a b ló  k. Ezek nem azon lovagiaskodó 
haramiák, kikről népdalok szólnak ; ezek kegyetlenked- 
nek, s nem tekiutnek sem nőkre sem öregekre. Csak már 
legalább olyanok lennének, mint a spanyol hegylakó, ki 
oda lép a kocsihoz, s megfogván a bennülő nő kezét, igy 
szól: „senorra! Önnek kezei oly szépek, hogy minden 
ékszert fölöslegessé tesznek.“ Ily esetben a nő (kivált 
ha koros), nem fájlalhatja annyira veszteségét, mert b ó- 
k o t kapott, mely — meglehet — nagyobb ritkaság neki, 
mint a drágakő, melyet át kellett nyújtania.

De mit beszélek én a haramiákról, mikor mehet
nék a „társadalmi viszonyok fejlődésének népünnepére.“ 
Hogy miből áll ez: sohasem találnád ki kedves olvasóm ! 
Nem komoly értekezések, irodalmi felolvasások s mű
vészi előadásokból, hanem egy halom — d in n y é b ő l.

Maholnap még is csak viszszük valamire követvén 
a haladó népeket, többi közt Barmum és a többi 
humbugh-mester példáját. Ennekelőtte, naiv, őszinte, 
együgyü állapotunkban igy hirdették volna: „aki jó diny- 
nyéket akar kóstolni, s e mellett kellemes társaságban 
pár órát elbeszélgetni, vagy zene mellett tánczolni: aug. 
17-én siessen a rákos-palotai dinnyemulatságra.“ Most 
már megtanultuk, mint kell a falragaszokat hatásosakká 
tenni. Legelőbb is egy felkiáltás : éljen a haza ! aztán 
idézet a „Szózatból.“ majd a minden komolyabb jelentő
ség nélküli üiyiep elkeresztelése „a társadalmi viszonyok 
fejlődésének népünnepére.“ Lejebb a minden n e m e s t  
pártoló honleányok nyájas megemlítése ; s végül ismét 
egy fölkiáltás : a haza minden előtt! — így készülnek 
mindazon falragaszok, melyek most sikert akarnak aratni, 
mert ma már dob és trombitahang kell hozzá, hogy meg
hallhassuk a szép szót.

Még néha a városerdei „Ringlspielnél“ is azt 
kiáltják: a ki valami szépet akar látni, jőjön ide.“ Meg-

*) M ert „ e s t i  l a p o k “ nincsenek, egy magyar ú j
ság sem adván ilyeneket.
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történik aztán, hogy a szépnek látása után siető ember 
lát egy a forgó lovon elszédült termetes konylialiölgyet, 
ki olyanformán érzi és viseli magát, mintha a tengeren 
járna.

A  városliget különben egészen oda lett. — Min
den szín van benne, csak élénk zöld nincs . . .  a tó pe
dig egészen kiszáradt, s liűs lég helyett miasmákat lehel.

Minap ép a tóparton egy a mulatságig komoly 
képű magán tanár magyarázta előttünk növendékeinek : 
hogy a szag kétféle, t. i. jó és rósz ; amaz illat, ez bűz ; 
s megkérdező, hogy váljon a jó ifjak melyiket érzik itt V 
Nem magyarázná-e meg a hatóságoknak is, még pedig 
egészségtani szempontból ? Beszélik különben, liojpr a 
tanács huszonötezerét akar arra fordítani, hogy e tónak 
mindig bő vize legyen. Bizony megérdemli a költséget.

Ez a mi kis bois de Boulogne-unlc — terinésze • 
tesen csak ponyvakiadásban, aranyozás nélkül. Az egész 
oly dalműhöz hasonlít, melyben szebb a nyitány, mint 
maga a dalmű; mert a bevezető gesztenyefák hosszú sora 
még az idegenek előtt is föltűnő, mig a többi rész jó 
magunkat sem elégíthet- ki.

Legélénkebb a kis szigeti kioszk, hová az embe
rek szintén elhúzzák mosolyra készítő gyarlóságaikat, a 
hiúságot, szükkeblüségot, kevélységet és kérkedést.

Fényelgi úr (azelőtt Glanz) itt is azt h iszi: csak 
egyet kell pödörnie bajuszán s kifeszitni széles mellét, 
hogy minden nő bele bolondúljon. M-me C o q u elico t  
(azért nevezem igy ,mert franczia köntösben pompázik) szí
vesen izzad nehéz atlasz ruhájában, drága ékszerek súlya 
alatt, csakhogy pompáját irigyeljék, pedig inkább szánni 
lehetne az Istenadtát. K é r k e d i ur banjegyeket vet a 
pinezérnek, mig sokat tűrő szegény neje odahaza nél
külöz és — sir. F ö lle n g i barátunk azon hitben dobja 
magát egy szalmaszékre s néz széllyel büszke pillantás
sal, hogy most mindenki róla susog: „ez ő, a híres 
költő !“ pedig az ördög se tudja, hogy létezik. Malvin k. 
a. fennhangon fecseg francziául; nyilván tudatni akarja, 
milyen „jó n e v e i é  s.“ — Léha fiatal emberek ugyan
azon bókokat szórják neki, mit a magok friseségébeu 
egy órával elébb tálaltak föl egy királyutezai csinos varró 
leánynak. Másik széken mosolygó bácsi — nevetsége
sen erőszakolt frizurájával — meg akar győzni egy öz- 
vegynőt (két ház birtokosát), hogy ö még mindig fiatal 
férfi, kire itt is, ott is számítanak. Hátulról két bűnös 
Circe mosolyog felé, egész magas-születésileg fitymálva 
az eléjök tett fagylaltot, miről két év előtt még nem is 
álmodtanalc.

Maholnap leesik az őszi eső, s elmossa az egész 
társaságot. Legalább a mindennapi élet ez alárczaj a szép 
szabad természet keblén nem fogják boszantani azon 
jámborokat, kik szeretnék, ha az emberek — Isten ké
pére teremtetvén — őszinték, egyszerűek és természe
tesek lennének.

Múlt napokban a városligetben tűzjátékot, la
komát, népünnepet akartak rendezni a Bécsből leráu- 
duló vendégek üdvözletére ; de úgy látszik, oly idő jár, 
melyben minden újabb kirándulási terv elmarad, vagy 
legalább is elhalad. A bécsiek lerándulása nem maradt 
el, csak e l h a l a d t ,  september elejére, a mikorra szin
tén elég alkalom lesz kimutatni azon szívességet, mely
ről — mint mondják, — maga a városi tanács is bökezü- 
leg gondoskodik. — Hiába! egyik eredeti vonás bennünk, 
hogy a vendéget akkor is mindennel elhalmozzuk, mi
kor jó magunknak nélkülözni kell. A mint látszik, ezút
tal a város tanács is követni kívánja e magyaros szo
kást, mely inkább szép, mint jó.

Másfelől nem lehet a tanácsra fogni, hogy nem 
gazdálkodik, sőt inkább hasznot von, a miből csak lehet. 
Közelebb is beszélték, hogy egy kis helyet engedett 
volna át Wágner és társának az ujtéri sétány egyik szög
letén, hol rövid idő múlva csinos ü v e g h á z a t  akartak 
emelni; — nem a rózsakoszorus Flórának, a tavasz és 
virágok tündéréuek, hanem a photographiának. Mert 
fényképirók s déli növények egyforma természettel bir- 
nak — ü v e g h á z ' é s  s ü t ő  n a p  kell nekik.

E napokban két bájos franczia hegedű-művésznő, 
fényképét láttam, kikről azt beszélik, hogy fővárosunkba 
készülnek, s itt az ősz folytán h a n g v e r s e n y e k e t  
fognak adni. .

Rám nézve későn jönnek, — mert aligha értesít
hetem felőlük azokat, kik elég szívesek figyelemmel ki
sérni soraimat, melyek egy időre megszakadnak.

Meglehet, midőn e művésznők valamelyik pesti 
teremben fognak játszani : én akkor a müncheni, drez
dai vagy berlini műcsarnokok kincseit nézem, valószí
nűleg oly arczezal, mintha tökéletesen műértő volnék, 
vagy nézem a párizsi pezsgő életet, a vén líouent (egy
kor Normandia fővárosát), a tengert, az újvilág csodáját 
Londont, a nagy kiállítási palotát, a vonzó Holland vá
rosait, vagy pedig utazom a Rajnán, s festői halmok és 
várromok közt Heine dalát dúdolom:

Végre is elnyel, azt hiszem ,
A hab — embert s hajót . . . .
S mindezt a L o r c - l e y  okozd.
Hogy oly bűbájosán dalolt.

Mai nap ö u m e g t a g a d á s b a  kerül London
ba nem utazni. Én nem bírok ez erénynyel, de togok 
birni egy másikkal, s ez, bogy nem írok u t i-k ep ek et.

Nem azért megyek, hogy e minden második iro 
által látott, és minden harmadik által leirt gyönyörű he
lyek rajzait ismételgessem ; megyek m e r t -  mint egy 
jó barátom szokta mondani, -  kit e lapban kedvem sze
rint meg sem mellck-nevezhetek a nélkül, hogy a szer
kesztő szerénységét meg ne bántsam, a v á g y a k -  
k a 1 is épen úgy vagyunk, mint a li 1 t e  1 e z o k k e l , 
ki kell elegitnünk, különben nem hagynak beket, es foly
vást z a k 1 a t n a k. v a d n a i  KAROLY.

A nemzeti színház negyedszá
zados örömünnepe.

A nemzeti színház augustus 22-én ünnepelte fenn
állásának 25-dik évnapját. Ez alkalommal tán néni lesz 
felesleges ez intézet történetének rövid vázlatát adnunk.

Hogy a magyarnak állandó színháza Pesten csak 
1837-ben lett, az nem a szülészeken múlt; mert azok
nak közszelleme, végső vágya, törekvéseiknek végremé- 
nye sohasem volt más, mint „Nemzeti színház Pesten.“ 
Hogy korábban nem lett, nem is a színészi tehetségek hiá
nyán múlt; mert a jelesebbek, hol Kolozsvárott, hol 
Kassán, hol Fehérváron, hol Nagy-Váradon összeverőd
vén, megmutatták, hogy mindig lehetett volna oly társu
latot összeválogatni, mely a nemzetnek becsületére vált 
volna pedig rólok is csak az gondoskodott, ki a madara
kat ruházza.

Ibaut qua poterant: játsztak, a hol és amit lehe
tett. Néha egy-egy megye felkarolta az ügyet; de a töb
binek,részvétlenségcu megtört a jó akarat. Mint portyázó 
had betörtek ők gyakran Pestre is ; de itt körülbelül ily 
szavak fogadták : Quid voluut isti cum isto ungarische 
Gescllschaft ? — 8 ha a Beleznay-kertben jól kikoplal
ták magokat, mentek a honnan jöttek, azaz : ők mentek, 
de a ruhatár, díszítmény stb. zálogul többnyire itt ma
radt. Szomorú napok! melyek emlékére a szégyen és 
harag pírjától kell arczáinknak égni; mert mig Pesten a 
német színészet élére néha magyar főurak is álltak, ad
dig a miénket gyakran csak a becsületes kézművesek dé
delgettek.

Körülbelül ily viszonyok közt történt, hogy a kas
sai sziuésztársulat egy része Megyeri, Bartlia, Telepi 
és Páli (Kántorné és Kovácsué velők volt) vezérlete alatt 
Váczig vergődvén, ott meghallá, hogy a budai színház 
véletlenül üresen á ll: Ezen jó bajnokok a fcnnemlitett 
sziuliázi traditiohoz liiven, a mutatkozó rést azonnal 
megrohanták s elfoglalták — Buda várának színházát. 
Innen kelle aztán meghóditniok Pestmegyét. A lelkes 
megye, a színészet állandósítását tűzvén ki czélul, több 
időre biztosította is őket, igazgatókul Döbrenteit s a derék 
Fáy Andrást nyervén meg. A hódítás ez úttal sikerült 
i s : előadás után láthattad a pestieket mint bucsújárókat 
hosszú sorban haza takarodni. Nem is volt addig baj soha, 
mig a hajóhíd benn állott; de ha a Duna zajlott s a hi
dat kiszedték, a színház kongott] mindaddig, mig a 
Duna befagyott, vagy a hidat újra berakták.
- Hej, az a falud volt akkor a budai színész gólya 
madara, melyre tavaszkor epedve vártak ! De liiában fa
gyott a Duna, a lelkcsültség és buzgalom ez úttal nem 
fagyott e l ; sőt 1834-ben növekedett, midőn a kassai 
társaság második része is Szentpéteri, Udvarhelyi Mik
lós, Egressy, Lendvay, Szerdahelyi, Szilágyi Pál, Dé
riné, Chiabaiué s több jeles szinész és énekes, férfi és 
nő a budaiakhoz csatlakozott, Lendvainé, Parázsóné, 
Fáncsy, Tóth István már azelőtt is szerződve voltak. A 
budaiak tehát nem a színészet gyöngébbjeit gyűjtötték 
magok körül, hogy a törpék mellet magok annál nagyob
baknak látszassanak; hanem azokat, kikkel koszorúikat 
nagyon is meg kelle osztauiok. A ki ezen jeles színészi 
egyéniségekre visszaemlékezik, be kell vallania, hogy ily 
erő együtt sem azelőtt sem azután sohasem volt. S minő 
szegény daraboknak kellett érdeket aduiok ! Ezen dara
bok most már többjfyire mind el vaunak temetve és fe
ledve — Eequiescant!

A budai színészet igy megerősödve csakhamar be
végezte hódítását: egy állandó színház létesítése Pesten 
szellemi szükséggé vált. Ezen közszellemiiek végrehaj
tója Földváry Gábor, Pestmegyének erélyes alispánja 
volt, kinek vasakaratát gróf Széchenyi István terve sem 
törheté meg. A magyar színház adakozás által gyűlt 
pénzből fölépült s 1837. augustus 22-én megnyílt.

A  szinház pártfogója, azaz a pénzbeli hiányok fe
dezője részvénytársulat volt, mely a szinház fővezérletét 
egy többnyire Pestmegye jeleseiből alakult választ
mányra bizta. A választmány igazgatóul Bajza Józse
fet nyerte meg.

A kiindulás tehát igen szép volt; a közvetlen 
igazgatás az akkori legnagyobb széptani tekintélyre bí
zatott : de csakhamar bekövetkezett itt is az átkos 
meghasonlás. Bajza, mint ellenfelei dicsekedve mondák, 
nem „elment“ hanem „elineuesztetett“ a színháztól. Tehát 
mindjárt eleinte elérte a színházat azon balsors,mely röl csak 
ritkán vala ment. A kormányrúdhoz olyanok kapkodtak, 
kik ahoz nem értettek, s azok mell őztettek, kik érthet
tek volna. Innen .vau, hogy a sziliház mint roszul kor
mányzott hajó,,hányatott vettetett, ferde irányban ha
ladott sülyedezett, szállítmánya egy részét tengerbe dobta 
legénysége forrongott kapitánya ellen, többször felláza
dott stb. stb.

Szóval, épen az történt a színházzal, a mi történt 
volna egy nagy tengeri hajóval, ha azon különben be
csületes hazafiak, kik minden drámairodalmi, művészeti 
és sziuészeti ismeretek nélkül az igazgatóságot elvál
lalták, hajóskapitányokká lettek volna. Másutt igazga
tókká egy-egy jeles széptani vagy drámai írót, vagy szí
nészt tesznek : nálunk az igazgatóban megkivántató leg
főbb tulajdonság a politikai tekintély.

Sőt a mi legfurcsább, eddigelé rendesen azt 
tapasztaljuk, hogy a választmányok, melyeket tulaj
donképen csak a főfelügyelet illetne,, semmiféle igazga
tót sem akartak, hanem saját kebelükből kiküldött tag
jaik által szerettek közvetlenül igazgatni. Ez ismétlő
dött mindig; azaz, ha volt is igazgató, a választmányok
ban mindig találkoztak egyéni ségek, kik arra törekedtek, 
hogy az igazgatón minél előbb túl adjanak s az igazga
tást magok vehessék át. A szinliáznak pártolásra van 
szüksége; de nagy baj, ha ezen pártolás némelyeknél 
bizonyos pártfogolás szeret étévé fajul; s még nagyobb

haj, ha valaki csak azért lesz hajóskapitány, mert a ha
jón szép asszonyok is vannak.

Ezeket előre bocsátva elég lesz a nemzeti színház 
életéből az igazgatóságok szerinti korszakokat megem
lítenünk. 1837—1840-ig részvénytársulaji választmány 
alatt, Bajza visszavonulása után, a választmány tagjai 
közül volt egymásután több névszerinti igazgató, de a 
valódi uralkodás a színfalak mellől osztogatta ukázait. 
Az eredmény a következő vala : az opera túlságos pár
tolása a dráma rovására ; e két testvérmüvészet cziva- 
kodása a színfalak közt és a hirlapokban, minek egy 
nagyszerű színpadi botrány vetett véget. Az opera azon
ban gyors és nagy haladást tőn, mit leginkább az első 
énekesnő buzgalmának és kiváló tehetségének köszön
hetni ; valamint elismerést érdemel a választmány azon 
törekvése is, hogy a pesti magyar szinház subventio mel
lett országos intézetté emeltessék. E törekvést sültei- 
kpszoruzta; az 1839—40-diki országgyűlés 400,000 ft. 
alaptőkével megalapította a nemzeti színházat; s kebe
léből egy nagy küldöttséget nevezett ki, ez pedig az 
igazgatósági ügyek vezetésére kebeléből e iy  kisebb vá
lasztmányt. Ezen választmány is, a helyett hogy a köz
vetlen igazgatást egy szakértőre bizta volna, maga igaz
gatott ; minek aztán a végeredménye egy nagy deficit 
lett, s a szinház mindenkel>eni sülyedése, úgy hogy 
1843-ban a legkevesebb subventiót kívánónak bérbe kel
lett azt adui. Ezen bérlő Bartay Endre volt. Ö alatta, a 
sok fejű kormányzat ellenében, kézzel fogliatólag bebi
zonyult, hogy a közvetlen igazgatásnál csak egy ural
kodó akarat kell. Meghallgatott ő ugyan mindenkit, de 
csak saját belátását követte. Alatta az elnéptelenült 
színház folyvást megtelt, a drámairodalom uj lendületet 
kapott, pályadijak tűzettek k i ; a népszínműi irodalo \ 
megszülemlett, a bérlő két év alatt 28,000 p. ftot nyert, 
holott az előbbi igazgatóság ugyanannyit vesztett. Az 
országgyűlés talán ezen példán ’ okulva, választmány he
lyett egy országos főigazgatót nevezett ki. Gróf Ráday 
Gedeon mint ilyen 1845-ben vette át a színházat.

Ezen korszak a nemzeti szinház arany korának 
tartatik, és méltán, mert mind a dráma; mind az opera 
ekkor volt a legerősebb. A két-testvér művészet közt 
semmi huzalkodás. A szerzők jutalmazása megjobbitta- 
tott. Pályadijak tűzettek ki. A régi jó színészek, az egy 
Megyerit kivéve, még mind éltek és pedig tehetségeik 
teljes virágzásában. Schodelné és Hollósy Cornélia 
együtt. Nemcsak a népszínműveknek, mint Bartay alatt, 
hanem a komoly drámáknak is folyvást nagy közönsége 
volt. Nem csak a felügyeletet, de a közvetlen igazgatást 
is eleinte maga a gróf vezette; végrehajtója ügyvivő 
czimmel Fáncsy Lajos volt: azonban az igazgatóság 
minden ügye, a tagok szerződtetését kivéve, rendes heti 
ülésekben tárgyaltatott, melyekben tanácsadó szavazat
tal az intézet előkelő tagjai vettek részt. Később legin
kább a lapok felszólamlása következtében a gróf az 
ügyvivő helyett aligazgatót nevezett ki, előbb Bajzát, 
utóbb Erdélyi Jánost, a közvetlen igazgatást rajok biz- 
ván. Az igazgatóság lényege azonban nem változott, mert 
a heti ülések azontúl is megtartattak, csakhogy azokban 
a fő- helyett az aligazgató elnökölt. Ezen szép korszak
nak a forradalom vetett véget, midőn a közönség figyel
me a művészettől a politika által vonatott el. 1849-ben 
az igazgatóság ismét Simontsits Jánosra r aháztatott, 
még pedig teljhatalommal. Ö maga a művészethez és 
irodalomhoz nem értvén, ügyvivőül, meglehetős hatál- 
körrel, Fáncsyt nevezte k i; a kiadásokat azonban a be
vételekkel meglehetősen sulyegyenben tudta tartani, s 
ezen mostoha években ez is elég érdem volt. A régibb 
jó színészek közűi több hiányzott; az opera, a vendég- 
szerepléseket kivéve, valódi príma donna nélkül ép oly 
gyönge volt mint Bartay alatt. Az eredeti irodalom nem 
hagyta ugyan cserben a színházat, mert mennyiségre 
nézve kiállta a versenyt a szinház aranykorával; de a 
minőségre nézve nagyon is érezték szerzőink, hogy a 
Pegazus szárnyaiból a ragyogóbb tollakat kitépték. 
1851-ben Simontsits mellé már egy gazdászati bizott
mányt látunk kinevezve, melynek hatásköre, tudtunkkal, 
csak a színház pénzügyeire szorítkozott; de 1852-ben 
ezen bizottmány helyett egy másik neveztetett ki, még 
pedig mind a művészeti mind a gazdászati ügyek vezeté
sével megbízva. Ez azon bizottmány, mely azóta több nj 
taggal részint szaporítva, részint pótolva, most is fenn
áll. Ugyauakkor Simontsits gazdászati igazgatóul marad
ván, intendánsul gróf Festetits Leó neveztetett ki, ele- 

• hite tágabb, később a deficitek beálltával szűkebb hatás
körrel. Festetits a Iá grosso kezdte, de a vége az lön, hogy 
1854-ben, az opera épségben hagyatván, sőt fizetésjavi- 
tást is nyervén, a drámai tagok egy része elbocsáttatott. 
A közvetlen igazgatást pedig egy, az intendánsból, gaz
dászati igazgatóból és Nyéky Mihály bizottmányi tagból 
álló albizottmány vezette.

így nyavalygott az intézet ez éven át, mig az év 
végével Festetits helyett intendánsul gróf Ráday Gedeon 
neveztetett ki, a gazdászati igazgató azontúl is megma
radván. Tagadhathui, hogy ekkor az intézet uj lendüle
tet nyert; a bérlők annyira megszaporodtak, hogy a 
bérletet be kellett zárni; s az első év végével több ezerre 
menő plus mutatkozott; de aztán ismét deficit állott be. 
A bajon segitui akarván néhány lelkes hazafi, gróf Ká
rolyi György elnöklete alatt pénzgyüjtést indított meg. 
így gyűlt egy külön alap, melyből az intézet évenként 
mintegy 10000 ftot kap segédeimül. 1860. júliusban gróf 
Ráday intendáns és Vezerle János gazdászati igazgató 
lemondván, a közvetlen igazgatást ideiglenesen Nyéky 
Mihály vette á t ; ezen ideiglenesség azonban mind e mai 
napig Űrt, ha csak helyét véglegesen a szépirodalmi s 
művészeti ismeretekkel bírót Ric’uótáyval nem töltötték 
be ; mi mindenesetre kívánatos!) volna, mint a különben 
is complikált igazgatósági gépbe drága pénzen még egy 
ügyvezető alkalmazása: mert ezen művezetőnek (miután 
háta mögött folytonosan egv bizottmányi tag fogná a jár-
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szalagot tartaui) csak teendője lenne kevesebb, mint egy 
főrendezőé, de hatásköre nem sokkal nagyobb.

Ezen legutolsó igazgatósági korszak még befe
jezve nincs, azért fölötte még korán volna végítéletet 
mondani: a helyett emlékezzünk meg azon jelesekről,kik 
mint szerzők vagy művészek a most ünnepelt 25 év foly
tában ezen intézetnél közreműködtek.

A mennyire,a színházi évkönyvekből kiszámíthat
tam, ezen 25 év alatt mintegy 270 eredeti, 370 fordított 
drámai, és 90 operai mű adatott, tehát évenként mintegy 
29 először szinrehozott mű.

A kitűnő Db drámái szerzők voltak : Balog István, 
Czakó, Degré, Dobsa, B. Eötvös József, Fáy András, 
Gaal József, Hugó Károly, Hegedűs Lajos, B. Józsika 
Miklós, Kovács Pál, Kövér Lajos, Nagy Ignácz, Ober- 
nyik, Szigeti, Szigligeti, gróf Teleki László, Yahot Imre, 
Vörösmarty.

Shakespeare nagyobb tragoediái többnyire mind 
szinrehozattak, színművei kevesebb számmal. A frau- 
czia újabb irodalom terményeiből több is mint kellett 
volna. Schillernek majd' minden tragoediája. Göthetől 
tudtommal csak Clavigo adatott. A spanyol és olasz iro
dalomból csak egy pár mű.

Átalában el lehet mondani, hogy az eredeti da
raboknak és Schakespearenek és Schillernek aránylag a 
legnagyobb közönsége volt; valamint azt is, hogy a ko
moly drámákat többnyire nagyobb közönség látogatta, 
mint a vígjátékokat; a jobb népszínművek azonban 40—50, 
némelyik pedig már 100 előadást is megért.

Operaszerzőink voltak: Erkel, Császár, Doppler 
Ferencz és' Károly, Thern, Mosonvi, Bognár, Szerda
helyi, Bartay.

A színház megnyitásakor a kitünőbb drámai ta
gok a budaiak voltak, kiket már fentebb megneveztem, 
az egy Kantomét kivéve, ki a választmánynyal meghaso- 
nolváu, apestiszipadou sohasem lépett fel. Helyét az akkor 
még alig három év óta színésznő, Laborfalvi Róza (Jó- 
kainé) foglalta el, s már akkor az anya-hősnőket is a 
legnagyobb sükerrel játszta. Megyeri a leggeniálisabb 
magyar komikus, csak nehány évig működött. Ő volt az 
első a jelesbek közűi, ki a legszebb férfikorban meghalt 
s magával vitte felejtlietlen, de egyszersmiud utá- 
nozhatlau alakjait. Szerencsésebb komikai alakot kivárna 
sem lehetett volna : nagy fej, s középnél kisebb termet; 
ezenkívül oly szerencsés arcz, mely minden maszkirozás 
nélkül, jellemző, kifejező és mindvégig következetesen 
hű volt a fölvett alakhoz. Azóta meghaltak: Bartha, 
Fáncsy, — Szerdahelyi József, — Szentpétery, Lend- 
vay!!! — Nyugalmaztatok: Latkócziné,Kovácsné,László, 
Szilágyi Pál, Udvarhelyi Miklós, Telepi. E nevek után 
méltán kérdhetnök: ki és mi maradt hát1 ? — A régiek 
közöl: Jókainé és Egressy Gábor, s az újabb nemzedék
ből néhány jeles színész és színésznő, kik közfii azonban 
kevés pótolja még elődje helyét.

Megemlitendők ezen 25 évből a kis Hubenainé, 
a kedves naiv színésznő, Hegedűsné a tehetségdús nép
színmű énekesnő, kik igen korán meghaltak; s Bu- 
lyovszkiué és Lászlóné, kik igen korán elhagytak. Az 
intézetnél levők közűi kitünöbbek: Felekiné, Prielle Cor- 
nélia, Szathmáryné, Kövérné. Némethiné, Leudvainé, 
Szilágyiné, Tóth József, Szerdahelyi, Feleki, Lendvai, 
Szilágyi Sándor, Komáromi, Szathmári, Tóth Samu, 
Réthy; a népszínművekre: Füredi, Bognár Vilma és 
Némethi.

Az opera legszebb kora e két névhez van kötve : 
Schodelué és Hollósi-Lonovitsné. Távollétök alatt nem 
volt, s leléptük után egyik helye sincs pótolva. A többi 
magyar énekesnő, mind másod rendű tehetség volt. Az 
énekesek közül megemlítendő Stéger, ki itt nőtt oly 
nagygyá, hogy többé megfizetni nem lehetett. Az intézet
nél levők közűi a kitünöbbek Huber Ida, Markcvits 
Ilka, Woggenhuber Vilma s Hofbauer Zsófia énekesnők; 
Bignio, ki nem sokára elmegy, Benza, Füredi, Kőszeghi, 
kik sohasem mentek el, és Pauli; Ellinger per alatt vau.

Hogy ezen intézet 50 éves jubileumát is megül
hesse, még pedig deficitek nélkül s több szellemi és mű
vészi eredménynyel, szükséges volna mindenek előtt :
1) nagyobb subventio, 2) minden egyéb igazgatósági 
rendszer mellőztével egy szakértő, teljhatalmú, de fe
lelős igazgató ; 3) az operának külön ház. 25.

Hazánk borai s borvidékei.
Közgazdászai tanulmány.

(Folytatás és vége).
A s o m l ó i  bor viseli a koronát a fehér csemege 

s asztali borok közt. A somlói hegy Veszprémmegyébeu 
czulcorsüveg-alakban emelkedik s mind a négy oldalán 
más más bort termelnek.

A déli oldalt képező somló-vásárhelyi részen terem 
a legerősebb s legédesebb bor, mely dessertborként hasz
náltaik s többnyire 5—6 év alatt érik meg. A többi ol
dalborai is kitűnőek a kedves maróság s zamattal páro
sult tűz miatt. A ki somlóit ivott — emlékezni fog azon 
bizonyos zamatra, fűszeres Ízre, mely a földieperre 
emlékezteti az embert. Az évi jobbféle termést 25,000 
akóra lehet tenni. Újabb időben a régi-pápa-veszprémi 
tengelyszállitást a balatoni gőzhajózás s a a Balaton so
mogyi partján egész Triesztig vonuló vasútvonal pótolják.

A b a d a c s o n i  bort a Zalamegyébeu a bala- 
tonparton fekvő kies lomberdőkoronázott badacsoni 
hegység adja a hazának éyenkint 25—30,000 akómennyi
ségben. A badacsoni szőlőhegy déli oldala termeli a leg
jobb badaesouit, mely különben a hegyet biró főbirtoko
sok pinczéiben marad, vagy a szűk belfogyasztási hatá
rokon alig megy túl. A badacsoni főtt ürmös is híres. A 
balatonmelléki borok classificatiójában a badacsoni után 
jön a szentgyörgyi s azután meg a rézi. Mind jó fehér 
borok, melyek évenkint 50—60,000 akót is megtöltenek.

A n e s z mé l y i  bor a Komárommegyében fekvő 
s a Duna jobb partján emelkedő neszmélyi hegyen terem, 
a s á r  f e j é r  szőlőfajból. Az először zöldes fehérségű 
borszin világos aranyszint ölt magára érés után. A szom
széd a 1 m á s i hegy s az esztergami s ti 11 ő i borok 
hozzávételével az évi termés megközelíti a 80,000 akót. 
Közlekedésre a Duna s a vasút alkalmas ponton fe- 
ktisznek.

Az é r m e l l é k i  s bihari borok egyik legkitű
nőbb termékét képezik Biharmegyének. Az é r me l l é k i  
egyike a leggazdagabban termő borvidékeknek s külö
nösen hires a b a k a t o r j á r ó i .  Az é r m e l l é k i  el
nevezést folyamtól kölcsönözte. A hegység a melyen a 
kitűnő érmelléki bakatorterem, Vajda, Szent-Imre, Kóly, 
Diószeg, Jankafalva, Kis-, s Nagybágya, Székelyhid, Ot
tóméig, Kereki, Szunyogd helységekben bírja a hegyim-- 
tokosokat, kiknél a vendégszeretet közmondásossá lön. 
Czikkirónak, mint a megye fiának volt alkalma e tájékkal 
megismerkedni, s csak abban nem birt megállapodni, 
váljon e vidék birtokosainak vendégszeretete lelkesebb-e, 
vagy a bor, melyet büszkén s örömmel izleltetnek ven
dégeikkel. A főszőlőfaj" a bakar a „dinkafajolc legneme- 
sebbike, “ Az érmelléki bakai-, mint szaktekintélyek állít
ják, vetekszik a somlaival mind erő, mind tűz, mind kü
lönösen kedves zamat tekintetében. A többféle termés 
mennyiségét 160,000 akóra is lehet tenni, melyből három 
tized finom bakar. Néhány évvel borkereskedő társulat 
is alakult itt s Diószegen s Debreczenben is rendezett 
kiállításokat. Most azonban kevés jelét adja tevékenysé
gének.

Van Biharmegyének Várad körül is igen szép fek
vésű s jó bort termő szőlőhegységc, mely több helységet 
foglalkoztat. Itt is leginkább a bakar a szőlőfaj, bárha az 
érmellékitől abban különbözik, hogy kerekszemü s nem 
hosszudad mint az érmelléki A hegységek mészvegyüle- 
tei néha károsan hatnak a borfajra. A jobbféle termés
mennyiséget bátran tehetni 70 —80,000 akóras mint tud
juk, legújabban is igen igyekeznek a szőlőgazdák a ter
melés emelésén. Valóban az ország egyik első nagyságúd 
dúsan megáldott megyéje, melynek czimerébeu a szőlő s 
búza a királyterméuyeket jelezik, roppant kifejlődésnek 
nézne elé, ha a váradi vasútvonal hevítetnék Erdélybe. 
Váradról mondá egy h i r e s  h a z á n k f i a ,  „hogy 
gyárváros.“ Most bizonyára elmondaná, ha t. i. a vonal 
kiépíttetnék, hogy „bor- s buzapiacz“ pár excellence.

A váradi borok kereskedési emelése körül buz
gón fáradozik Tar Imre úr 185%-ben alapított rész
vénytársulata.

Az e g r i  s v i s o n t a i  veres borok, mint Ho- 
méros szülővárosai sziutén vetekszenek az elsőség felett 
a szegszárdi-budai s villanyi atyafiakkal. Az egri bor
termő hegység Hevesmegyében a Mátra-aljában fekiisz- 
nek. A hegység két főrészre oszlik: visontaira s a tu
lajdonképi egrire. A főszőlőfaj a fekete kadarka. A jobb
féle termelés mennyiségét mindkét borfajnál 120,000 
akóra becsülik. Nagy hátránya e borok forgalmi kelen
dőségének, a szállítás drágasága, minthogy a Tiszáig is 
legalább 4 mérföldön kell tengelyen szállítani a borokat, 
a vasúti állomás pedig Pestfelé, a legközelebbi is 15 mér
földre esik.

A tolnamegyei Szegszárd megyei fővárost övező s 
érintő hegyeken termelt s z e g s z á r d i  veres bor or
szágosan ismerve vau, a hegység a Dunától mintegy 1 
mérfőldnyire terül el, 3 mérföldnyire^iyúló félkörben. A 
szőlő könnyű műveletü s ontja a szem a nedűt; a szeg
szárdi bor korán érik s már kétéves korában kész. 
Azonban a hosszú ideig tartást is kiállja, s ekkoraz öreg 
bor a mézhez hasonló ízt s zamatot fejt ki. A közép ter
mést 150,000 akóra lehet becsülni.

Szegszárdon, mint tudjuk 1855 óta bor-részvény- 
társulat áll fenn solid üzlettel, mely most már a külföl
dön is megállapított tekintélynek örvend.

A v i l l á n y i  bor a barauyamegyei Villány 
községe melletti szőlőhegyeken terem. A valódi villányi 
gránátpiros, igen szép szinii.Az évi termést 80,000 akóra 
lehet tenni. E vidéknek sok kárt okoz a gyakori jégzápor. 
Baranyamegye a villányin kívül roppant bort termel. 
Innen származtatják némelyek e szót „bor-anya,“ például 
ilyenek: a pécsi, szilvási, hidasi, szilágyi, versendi, ka- 
rancsi. stb. stb. borok. A helyei uradalomban, mely Alb
recht főherczegé, néhány év óta fehér villányit termel
nek — különösen rajnai szőlőfajokból. Baranyának évi 
összes bortermelése 800,000 akóra tehető Pécstől Mo
hácsig vasúton, Mohácstól le és felfelé a Dunán lehet a 
szállítást eszközölni.

A b u d a i  bor Buda városa egyik főjövedelem
forrását képezi, 6000 katasztrális holdat foglalván el 
a szőlőtermelés, a sashegyi az első eminens. A Buda 
alatti promontóri, ó-tétényi s kis-tétényi borok mind 
budai bor nevezett alatt kelnek. A szölőfaj itt is, mint 
jobbadán veresbortermö vidékeken, a fekete kadarka. 
Legújabban azonban a budaiak is tenyésztik a dinkát 
s piros muskatályt, minthogy a fehér borok hovainkább 
nagy kelendőségnek örvendenek. A promontori s szent
endrei pinczekezelés megközelíti a kellő mértéket. A bu- 
dais körülötte fekvő hegyek termését ¡bátran lehet 400,000 
akóra becsülni, s ime e borokat há rom irányban lehet a 
világ minden piacza felé azonnal szétszállitani.

A k ő b á n y a i  s p e s t v i d é k i  fehér borok 
nagy fogyasztó közönségre találnak a fővárosban is. Kő
bánya Pest alatt fekszik s a termő szőlőhegyet a Rákos- 
mező síkjából kiemelkedő hegylapály képezi. Az évi ter
mést 25—30,000 akóra lehet becsülni. Különös, hogy e 
bor ifjú korában is igen Ízlelhető, ha másfajta borokkal 
nem töltögettetik fel, minthogy az esetben elveszti a ter
mészetes sajátságát. A gödöllői szent-antalhegyi bor 8—
10,000 akóval figurái. A csömöri bor, kivált öreg korában 
igen jó. Alkalmunk volt eféle bort inni egy igen solid he
lyen, hol igen jól kezeltetik s bátran mondhatjuk, hogy a 
somlaival történt összevetés, szakférfiak Ítélete után

mondva, nem vált a csömöri hátrányára. Az összes ter
més alig 8000 akó.

A  s z e r e d n y e i  ungmegyei bor országos hirü. 
A jobbféle termést 3 0 -  35,000 akóra lehet tenni. Pesten 
egy csarnok áll fenn e bor számára. Néha Pegazus is 
merít belőle s ekkor helylyel közzel Aganippe forrásává 
válik.

A n o g r á d m e g y e i  borok mintegy 150,000 
akóval szerepelnek a nemzeti bortermelésben. Vegyesen 
fehérek s veresek. Ecsegen ezelőtt aszút is termeltek, 
melyet a ménesivel szerettek összehasonlítani. Hontme- 
gyében pedig 8000 holdon termeltetik a szőlőgerezd.

A p o s o n m e g y e i  borok közel 20,000 kata
sztrális holdról kerülnek ki. A szent-györgyi bor orszá
gos hirü. Már régen is ismeretes volt a külföld előtt, 
mint jeles csemegebor. Gyönyörű tiszta aranyszin, za
mat s tűz jellemzik a szent-györgyi aszút. Emlithétnők 
még a rácséi, paczai, posoni, limbachi borokat, melyek 
összesen 400,000 akó évi termelést mutatnak ki, mely 
mennyiségből 100,000 a legjobb fajta borhoz számítandó.

. A vasmegyei r o h o n c z i  s k ő s z e g h i ;  a 
somogymegyei gombáig horvátkuthi, marczali, kőröshegyi, 
boglai s zallányi; végre a fehérmegyei, érdi, uthidai, 
órási borok egészítik ki hazánk bortermelésének összegét.

íme mennyi borvidék ! mennyi gazdagság e hazá
ban a bor tekintetében ! Mily fényperspectiva a világ
kereskedelem szempontjából.

Hátha még a szőlőművelés s borászat átka, az 
„akcziz“ nem gátolná a termelés szabadságát — hátha 
az okszerű pinczekezelés lábra kap, melyben, hogy hát
ravagyunk, a „Times“ nem rég oly érzékenyen bizonyít
gatta : akkor az országos gazdasági egyesület törekvései 
boraink világüzleti emelése s értékesítésében fényes ered
ményt fog felmutathatni.

Csak ne vívjanak irtó harezot anyagi érdekeink 
ellen a határozó irányok!

Hisz nekünk magunknak is sok borra van szüksé
günk, hogyha azt akarják, hogy felejtsünk el egyetmást s 
reméljünk ott is, hol a remény már sokszor fénykáprá- 
zatnak bizonyult be.

REVICZKY SZEVER.

A nap hősei Amerikában.
(Francziábdl).

Az 1818. évben az amerikai unió négy államában 
négy család élt, mindegyiknek lévén' egy kis gyermeke, 
ki még akkor nagyon keveset gondolt ama jövővel, me
lyet a gondviselés jelölt ki számára.

Indiában egy kisebb haszonbérlő lakik, ki néhány 
év előtt Kentucky-ból költözött oda, neje, Nancy-val s 
egy kilenczéves gyermekkel. Szegénysége miatt nem 
tarthatván cselédet, saját verejtékével öntözé néhány 
hold földjét; már ekkor is segittetvén fia által, ki ek- 
kép semmi oktatásban sem részesülhet.

Mississipiben szintén él egy Kentucky-ból kiköl
tözött egyén , de már az gazdag, nagy ültetvénynek van 
birtokában; tíz éves fia kitűnő nevelésben részesül s 
katonai pályára van szánva.

Georgiában, Savannáh-bau, egy virginiai szárma
zású fiatal özvegy lakik; férjét, egy franczia tisztet, 
csak egy év előtt veszté el. Egész szeretetét s legdrá
gább reményeit egy öt éves fiában öszpontositá , kit ké
sőbb Déli-Carolinába szándékozék küldeni, hogy a jeles 
charlestoni főiskolában folytassa tanulmányait.

Végre Louisianában, nem messze Uj-Orleanstól, 
él pompás birtokán egy régi franczia családból szárma
zott creol. Hat hónap előtt fia született. A világ törvé
nyei szerint ezen még bölcsőjében levő csecsemő szá
mára látszik fönntartva lenni a legfényesebb sors.

De a gondviselés mindenható. Az egy kovakőbe 
zárá be a gyémántot; s midőn a kellő perez eljött elő 
tudja állitm ama körülményeket, melyek a drágakövet 
elválasztják durva boritékától. Az ember hasztalan 
hánykolódik ; mindig Isten vezetendi őt. Világosan tanú
sítja ezt az ama fényes meteorok által követett pálya 
melyeket a iegutobbi politikai események tüntettek fö 
a latkoron.

I.

• , A  k®utuc%'i haszonbérlő fiának sanyarú élet
módot kell folytatnia. A föld kitartó munkával mivelhe- 
tővé van téve s bevetve ; az aratás küszöbön áll, s a kis 
család végre megnyereudi annyi fáradalmak jutalmát 
De egy barat bukásai, kiért a haszonbérlő kezeskedett 
aunak minden reményét tönkre teszi. El kell hagyni a 

. bérjószágot s Illinois-ba kell kiköltözni. A gyermek ifjúvá 
lévén, szorgalmasabban dolgozik, mint valaha. Jelleme 
határozottabb alakban tűnvén föl, mindjárt könnyen át
láthatni, hogy értelmével erélye egyenlő fokon áll. Mint 
minden augol-amenkai, az eljutás rögeszméje által lévén 
athatva, q u i b u s  c u m q u e  v i i s , — minden esz
közt tolhasznakud , hogy az óhajtott czélt elérhesse. 
Mihelyt karjai nem nélkülözhetlenek többé a bérjószág 
mi velősére, sövénykeritéseket készit, s azon iparágban 
csakhamar messze terjedő hirnevet szerez. Midőn nem 
kap munkát, lapos csónakokat épit, miket TJj-Orleans- 
bau ad e l ; s hogy csekély vagyonának elköltése nélkül 
visszajöhessen, a Mississipin fölfelé járó gőzösökön ten
gerésznek áll be. Erre a kereskedői irnokságban tesz 
próbát, s mint lcönyvvivőnyer alkalmazást egy uj-salenni 
hutában. Fölhasználván azon üres időt, melyet ezen kü
lönböző iparágak üzése hagy számára, lassankint meg 
szerzi azon elemi ismereteket, melyeknek eleinte Iliié 
val volt. J

. 1^32-ben őt nyugaton, mint önkénytesek száza
dosat latjuk, a „fekete sólyom“ nevű hires indián főnök 
ellen szervezett expeditio alatt. Visszatértekor kereske
dést kisért meg, s egy társa segélyével, egy az éjszak
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amerikaiak által úgynevezett S t o c k-ot (a mindennemű 
áruk raktárát) ¿Ilit föl. Azonban társa szeszes italokat is 
akar árui közé fölvenni. Ő, mint őszinte t e e t o t a l l e r ,  
visszautasítja azon eszmét. A ház leomlik, számos évek 
megtakarított vagyona elenyészik s kalandorunk kény
telen egyetlen fillér nélkül újra kezdeni sziklájának föl
felé hengeritését.

De a mi kentucky-i emberünk ily csekélység 
miatt nem indul fö l, s egy postahivatalt kér s nyer meg. 
Ezen hivatala csakhamar megszűnvén, egy lánczot s egy 
mérleget vásárol s földmérővé lesz. Most már van annyija, 
miből szerényen megélhessen ; de neki magasabb vágyai 
vannak. Midőn hivatalnok volt, minden idejét a törvé
nyek tanulmányozására szentelő, oly könyvek segélyével, 
melyeket estenkint kikölcsönzött, nem lévén módj ábau 
azokat megvásárolni, s másnap reggel visszavitt. Négy év 
alatt a törvénytudományból annyit tanult, hogy az ügy
védek közé fölvétethető magát s Springfield-ben irodát 
nyitott meg. Melyik amerikai jogtudós nem álmodoznék 
politikáról s kormányzatról! Lehetetlen volt, hogy a mi 
jogtudósunk is ugyanily vágyakat ne tápláljon. A szeren
cse segélyével, mely ez alkalommal levevő szeméről kö
telékét, hogy egy rendkívüli képesség szolgálatára he
lyezze magát, — ő 1847-ben Washingtonban a képvise-

A háború végével a fiatal pár összekel s Mississipiben, 
egy gyapotültetvényen települ meg.

Az uj férj inkább politikával, mint gyapotterme
léssel foglalkodik, s hatályosan közreműködik az azóta 
oly hiressé lett democrata párt létesítésére. — 1844-ben 
Mississipi állam őt elnöki választóul jelöli k i ; mint 
olyan köteles lelkiismerete szerint szavazni; de azon 
föltétel alatt, ha lelkiismerete kimutatja neki, hogy 
Polk az egyedül lehetséges elnök. Ama szónoki tulajdo
nok, miket ő azon választás alkalmával fejt ki, any- 
nyira elbűvölik polgártársait, hogy az utóbbiak öt kép
viselői minőségben a congressusba küldik. Ekközben 
kiüt a mexieói háború ; — a west-point-i liadoncz har- 
czias vágyai fölébrednek, a törvényhozó egy önkénytes- 
ezreddel cseréli föl képviselői székét; — s mig Lincoln 
a képviselő-kamrába lép be, az ezredes a montevey-i 
s buana-vistai ütközetben nagy dicsőséget arat; s maga 
részéről közreműködik azon előnyös béke előidézésére, 
mely egy roppant területet — Uj-Mexicót — csatol az 
unióhoz. A vizcseppek állítják elő a nagy folyamokat.

Saját államába térvén vissza, ott szintén kitünteti 
magát; — azonban sokkal kevesbbé kedvező módon. 
Mississipi akkor igen nagy pénzügyi zavarban volt. A 
nehézség rögtöni megoldása végett az ex-ezredes egy

Nem sokára a polgári mérnökük közé vétetik föl, s déli- 
Carolina némely részein, s aMississipitől nyugatra fekvő 
terület helyiratának létesítését vállalja magára, miknek 
térképe még nem volt tökéletesen elkészítve.

1839-ben Nicolletet kiséri el Felső-Mississipiben 
tett nyomozási útjában. Az általa ez alkalommal tett 
szolgálatok hadmérnöki hadnagysággal jutalmaztatnak 
meg. Három év múlva, nyugatom oly expeditiók sorát 
kezdi meg, melyeknek szerencsés eredményei a tudomá
nyos világban oly nagy hírnevet szereznek számára, hogy 
a londoni földirati társulat a nagy disz-érmet Ítéli oda 
számára. Erre az amerikai szárazföld egész nyugati ré
szének földiratát állapítja meg, s megnyitja California, 
a vakító fata-morganák ezen honának útját, mely ama 
korszakban — mondhatni — egyedül a földirók előtt 
volt ismeretes.

Fölfödözi a hires déli átjárást, melyen át tódul
tak azóta Californiába az aranykeresők; ő az, ki ki
választja azon erődök helyét, melyek szakadatlan sorban 
következnek egymásra azon egész területen, mely haj
dan merő pusztaság volt, s melyeken az unió csillagos 
zászlója lobog ; ö az, kiről elneveztetett ama nagyszerű 
hegyláncznak egyik legmagasabb csúcsa, melyből Észak- 
amerika legnagyobb folyamai erednek. Második utazása

Balateî Pffipedl.

lök közt foglal helyet. Ezóta annyira kitüntető magát, 
hogy 1856-ban a republicauus conventFrimontot választ
ván meg az unió elnökévé, őt jelöli ki al-elnökül. Azon
ban Buchanan választatik meg (1858-ban) s a mi ken
tucky-i emberünk nem nyerhető el az elnöki méltóságot.

Hagyjunk még tíz évet eltelni. 1862-ben vagyunk 
Washingtonban. Lépjünk be a „fehér liáz“-ba, azon 
nagyszerű palotába, mely ama márványnak köszöni ne
vét, melyből egészen épülve van. Az elfogadó teremben 
egy magas termetű (2 méternyi) egyént látandunk, ki 
rendesen lehajtja fejét s kezeit háta mögött mindig ke
resztbe tartja ; — ő rút 5 — rútsága közmondássá vált; 
de mélyen bennülő szemei tündöklenek, s homloka rend
kívül magas. Ő előre lép s kinyújtja nagy kezét, mely 
egészén amerikai erélylyel s szívélyességgel szorítja 
meg kezünket. Azon ember a haszonbérlő ; — a sövény- 
kerítés- s lapos csónak-készitő, a könyvvivő, a kereske
dő, az irodai-hivatalnok, a földmérő s a jogtudós, az az 
Egyesült Államok elnöke: L i n c o l n  A b r a h á m .

n.
A kentucky-i ültetvényes fia kellemesebben kezdi 

meg életpályáját. Miután egyetemi tanulmányait bevégzé, 
a west-point-i katonai iskolába lép„be, s négy év múlva 
onnan alhadnagyi ranggal lép ki. 0  is — mint Lincoln — 
részt vesz a „fekete sólyom“ elleni háborúban Saylov 
parancsnoksága alatt, ki akkor még csak ezredes 
volt. A „fekete sólyom elfogatván, igen élénk vonzalom
mal ragaszkodik az ültetvényes fiához , — ki maga ré
széről heves szerelemre gyulád az ezredes leánya iránt.

oly egyezkedést hoz javaslatba, mely azóta igen gyászos 
hírűvé lett, s mely nem egyéb volt bukásnál. A többség 
eleinte vonakodik elfogadni a válság megszüntetésének 
ezen gyűlöletes eszközét. De a körülmények válságosak, 
a törvény megszavaztatik, s szerzője senatorrá nevezte
tik ki ; erre ugyanő sikeretlenül ügyekszik elnyerni az 
állam kormányzóságát. Ezen kudarcz után semmit sem 
lehet többé róla hallani 1852-ig, a mikor hatalmasan 
előmozdítja Pierce elnök megválasztatását, ki őt hálá
ból hadügy-miniszterré nevezi ki.

Pierce elnökségének egész tartama alatt meg
tartja tárczáját, s a kormány összes tényei az ő sugalla
tából erednek. Buchanan elnökké megválasztatásakor ő 
újra egyszerű senatorrá lesz. Midőn Lincoln váltja föl az 
elnökségben Buchanant, ő visszatér Mississipibe, mely 
állam különvált az uniótól ; de nem azért, hogy magán
életbe vonuljon vissza. Sőt ellenkezőleg sohasem beszél
tek róla annyit, mint azóta. Ő Lincoln Ábrahámnak so
káig szerencsés vetélytársává lön. Ezen ember J  e f f  e r- 
s o n - D a v i s  a déli-államszövetség elnöke.

III.
A savannah-i özvegy a charlestoni főiskolába 

küldé fiát ; azonban hogy nevelésének költségeit födöz- 
hesse, kénytelen a legsanyarúbb nélkülözéseket szabni 
magára. Az ifjú bátorsággal s ama kötelességek érzeté
vel bir, melyeket családfői állása szab reá. Miután kitü- 
nőleg végzé tanulmányait, a főiskolában marad, mint 
mennyiségtan tanára, hogy igy anyján segíthessen s 
hogy iíjabb testvéreinek nevelésére közreműködhessék.

közben egy másik expeditióval találkozik Össze, mely a 
csendes-tenger nyugati partját nyomozá ki, Wilkes com- 
modora, a San-Jacinto hires parancsnokának vezérlete 
alatt.

Harmadik expeditiója a merészség s szerencsé
nek valódi csodája, ü tél közepén egy egészen ismeret
len vidék belsejébe hat e l ; kilenez hónap alatt semmit - 
sem lehet többé róla hallani; már elveszettnek hitték, 
midőn a hegyek másik lejtőjén tűnik elő ; miután 5,630 
kilométernyi utat tett meg, a nélkül hogy egyetlen perez
re is elvesztette volna szeme elől az örök havat.

Ugyanő 1846-ban, csupán 60 ember kíséretében, 
merészen harezra hívja ki Monterey parancsnokát, a 
várossal szemben tűzi ki az unió zászlóját, s hadat üzen 
Mexicónak. A háború szerencsés kimenetele után pol
gártársai, bámulattal telvén el egy ily eseménydus élet
pálya viszontagságai fölött, őt kormányzóvá választják 
meg. Majd egyik katonai elöljárójával kissé viharos 
szóváltásba elegyedvén, e miatt azon magas állásából 
kiesett. Hadi törvényszék elé állíttatván, tiszti rangjá
tól megfosztatott; s ő, ki az „arany-állam“-ot fölfödözé, 
meghódító s kormányzó, azt mint fogoly hagyó el. Nem
de ezen baleset önkénytelenül is ama nagynevű genuai- 
nak dicsőségét s szerencsétlenségeit juttatja eszünkbe, 
ki három századdal előbb egy világot adott Spanyolor
szágnak ?

Azonban az özvegy fia kitisztázza magát az el
lene emelt vádak a ló l; de tiszteletreméltó büszkesége 
nem engedi meg neki elfogadni a tiszti rangot, melyet 
vissza akarnak neki adni, s magán-életbe vonul vissza.
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Noha aránylag szegény, módot talál benne, hogy nyuga
ton egy újabb expeditiót hajtson végre, s hogy újabb tu
dományos babérokat szerezzen. Erre átmegy az átlánti- 
tengereu, s Európa összes tudós-társulatai által érdem
lett kitüntetéssel fogadtatik.

Ő, noha rabszolga-tartó államban született, mégis 
határozott abolitionista ; azért 1856-ban a republicanu- 
sok öt jelöltül tűzik ki az Egyesült Államok elnöksé
gére. Azonban Buclianan győz; a republicanus párt 
diadala órájának még csak négy évyel később kelle üt
nie. A „sziklás-begyek“ hőse akkor Európában van; 
hol saját californiai birtokainak eladása iránt alkudozik. 
Onnan bámulatteljes figyelemmel kiséri a honában szé
dítő gyorsasággal egymásra következett eseményeket: 
Lincoln megválasztását, a különszakadást, egy uj állam- 
szövetség keletkezését, egy déli sereg alakítását, a Sum- 
tcr-erőd megtámadását, a polgár-háborút. Sietve vissza
tér Amerikába, s elfogadja a táborkari főnökké (máj  o r- 
g e n e r á l )  kineveztetést, mely állás kevés idő múlva 
erőszakosan elvétetik tőle, hogy később újra visszaadas- 
sék neki, egy nagy parancsnoksággal, Virginia hegyes 
részében. Egyébiránt politikai pályája még nincs bevé
gezve, s még sokat fogunk róla hallani; ha hitelt adhatni 
azok jóslatainak, kik azt vélik, hogy a jövő embere s az 
abolitionisták reménye : F r e m o n t  J á n o s  K ároly.

IV.
Midőn Fremont Charlestonbanmennyiségtani tan

folyamát megkezdő, ama főiskola egy fiatal s gazdag 
luisianai creolt fogadott be falai közé, ugyanazt, kit 
1818-ban Bölcsőjében láttunk. Ez utóbbi már fiatal korá
ban, iskolai játékai közben kimutatá katonai képességé
nek csiráját, mely őt azóta oly híressé tévé. — Vájjon 
álmodott-e ő valaha arról akkor, midőn homokból épített 
erődítményeket, hogy Amerika egykor oly öldöklési je
lenetek színhelyévé leend, melyek árnyékba helyzendik 
az indiánok s mexicóiakkal folytatott harczokat, s az ó- 
világ nagy háborúira fognak visszaemlékeztetni ? Vájjon 
gondolható-e, hogy lesz oly idő, midőn ő maga az ame
rikai földön, egy oly számos hadseregnek leend parancs
noka, minőt csak valaha Napóleon vezérelt ? Alhadna- 
gyi ranggal lép ki West-Point-ból, részt vesz a mexicói 
háborúban, Cherubuscónál századossá neveztetik ki, s 
Mexico ostrománál súlyosan megsebesül. A kormány pa
rancsából a Mississipi torkolatainál levő erődítményeket 
építteti. Ha politikai befolyások miatt élném mellőztetik, 
ö neveztetett volna ki a west-point-i katonai iskola igaz
gatójává, mely hivatalra ő sajátszerii tehetségeinél fog
va bárki másnál alkalmasabb lett volna. — Európában , 
csak a múlt év óta kezdett neve ismeretessé lenni.

Kétségkívül már kitalálták olvasóink, hogy ama 
kitűnő hadmérnök-tisztről, vitéz katonáról s ügyes had
vezérről akarunk szólni, kinek neve B e a u r e g a r d  
P é t e r .

V.
A fólebbi életrajzi vázlatok nem képeznének egy 

teljes egészet, ha azokhoz nem csatolnók még egy ötödik 
meteor rajzát is , mely a többieknél később bontakozott . 
ki az ismeretlenség fellegeiből, s mely a jelen perczben 
a legélénkebb fénynyel tündöklik. Ama perczben, midőn 
Beauregard kilenczedik életévébe lépett, azaz 18‘26-ban 
egy karácsom éjjel, inig a hó sürü pelyhekben hullott 
Philadelphia utczáin, egy ama városbeli derék orvos 
neje újévi ajándékul egy szép kis gyermeket nyújtott át 
férjének.' Ezen gyermek 16 éves korában West-Point-ba 
lépett be. Szintúgy mint Davis, mint Fremont, mint 
Beauregard, ő is részt vesz a mexicói hadjáratban, 
Cherubuscónál hadnagygyá, s Molino dél Rey-ucl száza
dossá lesz. Erre mint tanár lép be West-Point-ba, egy 
oly hadtudományi kézikönyvet ir, mely honában igen je
lesnek tartatik, a Delaware erődöt építteti, s a csendes
tengeri vasút tanulmányozását igazgatja.

A kermi háború korában saját kormánya által 
Szebasztopolba küldetik, s noha Malakoff bevétele után 
érkezett meg, jelen van az ellenségeskedések bevégződé
sén, s ott egy igen nevezetes munka anyagszereit gyűjti 
össze, mely később a congressus parancsából közzété- 
tetett. Keletről visszatérve, odahagyja a sereget, hogy 
a vasúti ipar pályájára lépjen. Az illinois-i központi 
vasút főmérnöke volt ama perczben, midőn az ismeretes 
rettentő rázkódás két darabra törte az Egyesült Államok 
köztársaságát.

Ohio kormányzója őt tüstént az önkénytesek tá
bornokává nevezte k i; azonban Scott tábornok kérel
mére késznek nyilatkozott ugyanazon ranggal a rendes 
seregbe lépni be, s Virginiában ruháztatott föl parancs
noksággal. — 1861. jul. 12-én elfoglalja a redmountain-i 
separatista tábort; 13-án Reverley-nél 1,000 foglyot ke
rít kézre ; 14-én St. Georges-nél megveri a separatistá- 
kat; kiknek parancsnoka, Garnett tábornok megöletett. 
Ezen ütközet a legfényesebb siker volt, mit csak az uni- 
onisták az ellenségeskedések kezdete óta nyertek, s az 
utóbbiaknak visszaszolgáltató nyugati Virginiát.

A bulls van-i baleset után ő váltja föl Winfield- 
Scott-ot a szövetségi csapatok főparancsnokságában. 
Ezen 36 éves fiatal főtábornok az, kinek katonai tehet
ségeire alapitvák a washingtoni kormány összes remé
nyei. A kivívott eredmények után ismerjük hadjárati 
tervének egy részét; s az éjszak-amerikaiak nagyító lel
kesülésükben, M a c ’ C 1 e 11 an-nak már „fiatal Napó
leon“ melléknevet adtak.

TÓTH DÉNES. -

Balaton-Füred.
Hazánk e hírneves helyéről, mely nem csak für

dője gyógyhatására nézve, de gyönyörű vidékét, elra
gadó környezetét illetőleg is ritkítja párját sokat ossze-

irtak már, költők megénekelték, touristák lerajzolták 
leírták — azonban tájai és vidéke kötetekben sem ma
gasztalhatok eléggé — a fördő alapításának és keletke
zésének története egyszerű. Nevezetes, hogy két elem, 
tűz, és viz rombolása sokban . segittette, a fürdő nagyob
bodását, terjedését. 1743-ban L é c s  Á g o s t o n  apát, 
jött rá és vette figyelembe az első forrást — később a 
vidék földesurai, a nagyobb birtokosok is felkarolták s 
sorban befoglaltattak egy-egy forrást, úgy hogy 174S-bau 
már fabódék által környezve, az eddig magányos hely — 
bár kisszerű — de még is íordővé lett. 1775-ben felhő- 
szakadás volt s elmosta a fördő fa-épületeit, mi azt ered
ményezte, hogy a helytartó-tanács is rá fordítván figyel
mét, hozzá járult, hogy újabb és szebb épületet emel
hessenek. Két egyetemi tanár küldetett ki, kik a legszebb 
eredménynyel vizsgálták meg a vizet.

1834-ben ismét elemi csapás látogatta meg a für
dőt, — tűz — de a leégett házak helyébe ismét újabb 
szebb épületek emelkedtek, melyeket azóta mindig ter
jesztenek, csinosítanak. A fördő szomszédságában van 
Eszterliázi curiája. 1780-ban rendezték a dombostelken 
elterülő szép angolkertet, melyen kívül még két szép 
sétány áll a látogatók rendelkezésére.

Füred panorámája gyönyörű szép ott kékeinek 
elő nyugatnak Tátika, Rezi ésSzigliget! Lombos tölgyei
vel a Balaton partja messze fut el, mélán tekintve a hul
lámzó folyamot, melynek szivén most már gőzösök ejte
nek sebet. Itt zöldéi a tihanyi félsziget, mellette emelke
dik a benezések barátságos kolostora, s a szép kis ima
ház, melynek háta megett rejtezkedik, s akárkivel szóba 
áll „Tihanynak riadó leánya — a viszhang.

SaM lw Jémff
hírneves izraelita iró jellemzése.

Franczia forrás után Jak ab fa lv  ay Gyula.

Vannak emberek, kikre nézve az utókor még ha
láluk előtt kezdődik, s kik kortársaiktól ép oly részre- 
hajlatlan bírálatot igényelhetnek,mint a legkésőbbi nem
zedéktől. S ezek azon Írók, kik úgy életök mint munká
lataik által koruk szenvedélyeitől távol tartották mago
kat ; ezek azon kitiirő s önzetlen szellemek, kik a gon
dolat fensőbb régióiban valamely nemes és nehéz válla
latot kitűzvén, addig meg sem nyugosznak, mig czélju- 
kat elérniük nem sikerült. Ha létezik jelenleg Frankhou- 
ban oly egyén, kire e tulajdonok alkalmazhatók, az nem 
más, mint Salvador József.

Negyven év előtt kezdé pályáját * *), s azóta sza
kadatlanul ugyanazon egy czél elérésén működik, egész 
lényét ugyanazon egy gondolat hatja át, melynek kifej
tése minden művein átvonul, mintha azok yalódilag csu
pán egyetlenegy műnek elválaszthatlan alkatrészeit ké
peznék. Nem mintha tán figyelmetlen s közönyös lett 
volna Salvador korunknak jelentékeny s olykor borza- 
dalmas eseményei iránt; hanem buvárlatainak véghetet- 
leu terében s az általa vizsgált feladat örök nagyságához 
képest a jelen csak tohlaléka múltnak , előzménye a jö
vőnek, s nem érdemli, hogy önmagáért számbavatessék. 
Mi czélt tűzött hát tulajdonkép maga elé Páris, Róma és 
Jeruzsálem szerzője ? Éles észszel — s mindig eleven 
és tevékeny erővel vizsgálta azt, mit ö a s z e n t i r á s  
v a l l á s á n a k  nevez. Sinai hegyének ezen ókori val
lását, mely egymásután létre hozván á héber hitfeleke- 
zetet és nemzetet, az evangyéliomot, a keresztyénséget 
minden alakjaiban, a Coránt s a muzulmán felekezete
ket , — még jelenleg is áthatja a föld legpolgárisultabb 
népeinek szellemét, erkölcseit és intézményeit; czélja 
vala kimutatni, hogy minő volt az eredetileg egész a je
len századig, mivé vált a forradalom által teremtett uj 
társadalomnak uralma alatt, s minő szerep vár reá a 
jövőben.

Salvador nyilvánosság elé bocsájtott műveinek 
mindenike egy-egy állomását képezi az általa tett szel
lemi útnak. M ó z e s  i n t é z m é n y e i n e k  t ö r t é 
n e l m é b e n  a héber népnek születéséhez, bölcsőjéhez 
vezettetik az olvasó, látja, miként jelöltetik meg e nép 
kitörölhetlen bélyeggel a vallás által, miként nyeri attól 
törvényeit, erkölcsét kormányzatát s nemzetiségét; s 
látja, hogy e vallás egyedül általa és benne látszik élni. 
J é z u s  K r i s z t u s  é s  t a n a  (Jésus Christ et sa 
doctrine) czimű művében leírja azon hiú küzdelmet, me
lyet a Pentateuch *) által megszentelt őskori dogma és 
törvényhozás folytat azon uj vallás ellen, mely a réginek 
paizsa alatt Mózes és a próféták nevének segítségül hí
vása mellett azokat megbuktatni s helyeiket elfoglalni 
törekszik.

A J ú d e á b a  ni  r ó m a i  u r a l k o d á s  tör
t é n e l m e  (P Histoire de la domination romaine en 
Judée) ugyanazon vallásos s politikai hitet s a szentirás- 
uak ugyanazon szellemét tanúsítja s meghatólag rajzolja, 
miuő hősies elszántsággal szállott szembe egy maroknyi 
csapat, vérező maradványa egy elnyomott s megcsonkí
tott kis népnek, a pogányság egyesült erejével, vagyis 
Césárok hatalmával. Végre Pár is, R ó m a, J e r u s a 
l e m  fejlődése azon drámának, mely bár három ezer év 
óta tart, még lejátszva nincs ; ez a tények logikájából 
vont következtetés, ez a jelen s multtali számotvetés s 
programmja a jövőnek.

Salvadornak nagy becsű műveiben kifejtett esz
méi nem egyebek, mint erő- s eredetiségtcljcs jellemé
nek önkéuytes kifolyásai. Méltányos dolog tehát, hogy

*) Első műve: Mózes törvényé (la Lói de Moise) 
mit később Mózes intézményeinek történelme (1. Histoire des 
institutions de Moise) eziműbe beolvasztott, 18’2-ik évben 
je len t meg.

*) Mózscs öt könyve.

őt mint embert is legalább néhány jellemző vonással raj
zoljuk.

„Lépj közelebb, s felelj, mi a neved? — Nevem 
Zsidó, mi annyit jelent, mint dicsőitője, változhatlan 
imádója a főlénynek, az egyetlennek, az örökkévalónak. 
— Hány éves vagy? — Kétezer évvel idősebb Jézus 
Krisztusnál. — Foglalkozásod ? — Hagyományos foglal
kozásom ebből áll: én biztosítom a szent elévülhetleuség 
elvét a törvény nevében, s én vagyok élő fentartója az 
antik nemességnek, s a nép nevéhez, annak valódi nevé
hez isteni törvények által kapcsolt legitimitásnak. — 
Emeld föl kezedet, s Ígérd meg, hogy félelem s gyülöl- 
ség nélkül a tiszta igazságot fogod vallani. — Teljes bi
zonyossággal vallhatom, hogy Róma csodás nagysága da
czára bitorló város, hogy az nem a valódi Jériizsalem. 
Az isten dicsőségére s a világ tényleges érdekében 
Rómának végzetszerüleg át kell alakulnia. Azt is tudom, 
pedig régóta, hogy ott fogják a nemzetek az uj kenyeret 
megtörni, ott fogják megünnepelni a valódi békét, az 
örökkévalónak igazi szombatját, az uj husvétot.“

Ekként beszélteti Salvador az emberiség törvény
széke elé tanúként idézett Izrael fajtáját, Isten őskori 
népének e szétszórt maradványát, a múlt és jövő vallása 
feletti Ítélet hozatalakor. Salvador ezen erőteljes voná
sokkal önkénytelenül saját arczképét rajzolja, mert ak
ként érez, Ítél s gondolkozik ő ; az ő reménye s meggyő
ződése az ; azon makacs hit által áthatott lény egészen 
az övé.

Nincs ugyan még Salvador oly idős, hogy közel 
négyezer évesnek lenne mondható, mentse is meg őt az 
ég azon szerencsétlenségtől, hogy csak egy századot 
éljen is át, hanemha az Ígért uj hús vét a földet és em
bereket teljesen átváltoztatja. Salvador csak hatvan egy
néhány éves. Azonban úgy látszik, minthanem csupán a 
benne buzogó vérre, de korra nézve is hasonlítana a 
pátriárkákhoz. Legalább a megjelent művei közti idő
közöket tekintve kisértetbe jövünk azt hinni, hogy ren
delkezésére áll az idő, s hogy Ézsaiás próféta szavai 
szerint szerződésre lépett a halállal. Sohasem nyugtala
nná azon gondolat, hogy valamely művével el talál késni. 
Mi különösen következő érdekes eset alkalmával tűnt k i: 

Mózes intézményeinek történelme, miként a sza
bad vitatások s heves tollharczok korában várható volt, 
különböző tle minden tekintetben mély benyomást idézett 
elő. Szerzője egyszerre híressé válván, sok csodálóra s 
irigy ellenre tett szert, főleg az irodalom bajnokai köré
ben. Az utóbbiak közűi Dupin iró e könyvnek egy külö
nösen érzékeny fejezete ellen irányozván csípős dialek
tikáját, közrebocsájtá Jézus, Pilátus előtt czimű hires 
röpiratát. Bertin ur a Journal des debats főszerkesztője 
nagylelküleg megnyitó Salvador előtt lapja hasábjait, 
hogy oly nyilvános lehessen a védelem, nfint minő volt a 
megtámadás. Mennyire kapott volna ez ajánlaton más 
fiatal iró, hogy eszméinek merész röptét hirszomj-s harcz 
vágygyal egyesíthesse; Salvador azonban visszautasitá 
azt, következő szavakkal; „Majd válaszolandok rá leg
közelebbi művemben.“ Ez történt 1828-ban, s a legkö
zelebbi mű megjelent 1838-ban vagyis tiz évi időköz 
után.

De midőn Salvador mintegy huszonhárom éves 
korában első müvének tervét készité, hogyan engedé ma
gát ily vállalatra csábittatni, mely az akkor ifjúság skepti- 
kus és némileg forradalmi szellemének oly kevéssé fe
lélt meg ? Ki volt ő ? Honnan került elő ? Minő körül
mények űzték ama sivatag pályára, s minő érzelmek s 
szenvedélyek tarthatók föl azon? Ezekről ő maga érte
sít élőbeszédjeiben.

Ugyanazon város szülte az antik héberség kitűnő 
de tán legkevésbbé orthodox képviselőjét, mely a protes
táns egyház legjelesebb tagját. Salvador és Guisot, Ni- 
mesben láttákelőször a napvilágot. Salvador 1796-ban szii- 
letett. Meg kell vallani, hogyapolgári hatalomnak az egy
házi hatalomtóli elkülönítése sok előnynycl bir. Ila Sal
vador Nimes helyett Rómában születik vala, ócska ruhá
kat s paszományokat fogott volna árulni a zsibvásáron 
s az örök városba zarándokolok, Izráel megátkozott faj
tája példányképeként mutogatták volna őt egymásnak.

Ila az ókori társadalom hagyományos türelmet- 
lensegehez hu maradt nemzetek tudnák, hogy a valódi 
hazafiság s önfeláldozásnak mennyi kincse vau kebelök- 
beu haszonvehetetlenül elásva, hacsak még ellenséges 
erove nem fajul el, szemeik gyorsan megnyílnának, az 
igazság napfényének, s jól felfogott érdekeik — magasz
tosak!) elv hiányában — diadalmaskodnának vak szen
vedélyeiken s makacs előítéleteiken. Alig lépve ki a 
gyermekkorból, teljesen felfogta Salvador, mivel tarto
zik hazájának, mely ötét azon pária-fajból, melyben szü
letett, egyenjogú szabad polgárrá emelé, s első köteles
ségéül tűzte ki leróni azon szent tartozást s meghálálni 
az emaiicipatio :l2on tényeit „rnelylyel a franczia nemzet 
példát adott a mivelt világnak.“

Salvador neveltetése koránt sem készité elő a 
csodalatnak azon érzelmét, mclylyel ö később a héber 
nép törvényhozója iránt viseltetett. Azon spanyol-zsidó 
családok egyikétől származott, melyek az inquisitio elöl 
menekülvén, vagy az 1-192-iki rendelet által liazájokbúl 
kiüzctvcn, Frankhonnak vendégszerető égalja alatt ke- 
restek ótalmat. Atyai vallásához hű maradt, azonban a 
keresztyén imaházakat a zsinagógánál szorgalmasabban 
látogató. Nem ugyan azért, mintha tán amazok iránt 
nagyobb vonzalommal viseltetett volna, hanem követte 
tanulótársait, kiknél a templomba járás nem annyira is
tenfélő buzgalom, mint inkább iskolai fegyelem kifolyása 
volt; mert azon korban gazdag és szegény, ifjú és őre" 
egyaráut azon lelki betegségben sinlődött, melyet a lán<° 
lelkit Lamennais abbé „Kísérlet a vallás hanti közö
nyösség fölött“ (Essai sur P indifférence en matiére de la 
religiou) czimű művével megorvosolni reménylett.

Szülővárosának iskoláit kijárván, Montpellierbe 
ment, s kitűnő elődje Maimonides mózes példájára a val-
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lástudományt a gyógytan hallgatásával előzte meg. Alig 
volt húsz éves, midőn a tudón szigorlatot fényes ered
ménynyel állotta ki. Ez történt 1816-ban. Uj szellem lengé 
ekkor át Francziaországot. A szabadság a reactio eről
ködései daczára az eszmékbe és a hitbe is utat tört ma
gának. S e szabadság nem abban állott többé, hogy mind
azt kisebbítse, mit az elődök méltányoltak, hanem rész- 
rehajlatlan kritika használatában, mely még akkor is 
tiszteletteljes maradott, midőn teljes szigorát alkalmazta. 
S ily befolyás előtt oly értelem mint a Salvadoré, el nem 
zárkozhatott, mert ő nem egyedül kritikus és filozófus, 
hanem jós és látnok is vala, a szó ókori értelmében.

Ily tehetségek roszúl voltak alkalmazva a Salvador 
általválásztott orvosi pályán. Valamely kül eseményre volt 
szükség, mely őt valódi hivatása öntudatárajutassa. S ez 
esemény nem is késett sokáig. Az ifjú orvos ismeretei 
gazdagítása czéljából Montpellierből Párisba költözvén 
— egy reggel a hírlapok átfutásakor egy iszonyatos tra
gédia leírására bukkant. Egyike volt az a vad fanatizmus 
ama tényeinek,, minőket a középkor történelmében talá
lunk. Egy némethoni városban a népség hep hep kiáltá
sok között a zsidó városrészre rohanván, ott oly fékte
lenségeket követett el, minőket fölingerlett katonaság 
szokott valamely rohammal bevett erősségben. Kü
lönös, miszerint a hit tárgyában oly szabadelvű s a böl
csészet tárgyában oly forradalmi Némethon az izraeliták 
irányában oly késő tért a türelem és emberiség útjára. 
Hogy ez esemény Salvadort ámulat és borzadálylyal tölté 
el, az természetes, azért nem vala szükség zsidónak, — 
elég volt csupán embernek lennie. Oly annyira hatott az 
reá, hogy képtelen volt folytatni rendes tanulmányait. 
Bármerre fordult, szünetlen e pokoli tünemény lebegett 
szemei előtt, mindenütt csak a mészárlásnak e jelsza
vát, e gyászos és megbélyegző H e p  szót vélte hallani.

Kérdezősködvén annak jelentése iránt, megtudta, 
hogy az nem egyéb, mint megrövidítése e három szónak: 
H i e r o s o l i m a  e s t  p e r d i t a .

E percztől fogva a részletes eset eltűnt szemei 
elől, s csak azon eszmét láttató, melyet oly brutális s 
kévéssé keresztyéni módon képviselt. Hát igaz volna, 
hogy a régi Jeruzsálem nincs többé ? Valóban, kőfalai s 
palotái porrá váltak s helyét az engesztelhetieu győző 
fölszántván, sóval vetette be. De azon törvények, melye
ket megóvott, azon tanok, melyek kebelében viszhangoz- 
tak, azon szabályok, miket az emberi nem használatára 
megőrzött, mind vele együtt enyésztek volna el ? Mind
ezekből semmisem maradt volna fel, mi a jelenkornak 
hasznára válhatnék? Ily kérdések merültek föl Salvador 
lelkében s vettek erőt egész valóján, úgy annyira, hogy 
negyven év óta megjelent minden művei e kérdéseket 
tárgyalják; mert azok megoldhatása czéljából nem csak 
a héberség, hanem a keresztyénség egész épületét is fe
nékig kellett ásnia, hogy az ekként nyert fénynyel a 
vallás jövendő sorsát megvilágíthassa.

Természettudományi eszmék.
v.

Látod, mekkorákat haladt és fejlődött az any ed
dig is. Szinte néztük, mikép volt ősanyui, mikép fajult 
világanyokká, mikép sürűdött csillagfelhőkké és golyó
sodon csillagokká, mikép finomult ismét napfénynyé, el
aludt vagy elhamvadt elemekké, alakult üstökössé és át
kínlódott vagy diadalmasan átküzdötte magát azon álla
pot és alakulatba, mely bolygó  név alatt ismeretes, és a 
naprendszer egyik tagja.

Ezen tapasztalatok nyomán hát elmondhatjuk, 
miszerint a bolygó az égi testek között a legtökélete
sebb, legátdolgozottabb, és hogy az üstökös meg a csil
lag mind azzal, mi lényök s létesülésükhöz tartozik, csu
pán előfutói, szükséges előművei, természetes előzmé
nyei a bolygónak, mintha csak azért volnának és lettek 
volna, hogy ez lehessen s létesülhessen. Az időt, mely 
az anynak arra kellett, hogy bolygóvá alkossa magát, a 
halandó ész még sejteni sem bírja, s elvégre csak évmil
liókkal vagy épen az örökkévalósággal segít valamikép 
gyarló felfogásán.

De épen azért, mivel az anynak, az örökkévaló
nak, annyi munka és annyi korszak kellett, mig bolygóvá 
teremhetett: különös méltánylattal kell tekintenünk s 
vennünk mindent, mi egy bolygón, p. o. a mi földünkön, 
létezik, ha szinte az, egyébiránt legnagyobb csekélység
nek lássák is: például a porszemet,mely anap sugaraiban 
lebeg, a sarat, a göröngyöt, a homokot, melyeket tapo
sunk; ezek mind bámulatra, s mély tudományos értelem- 
beni méltánylatra érdemes régiségek ; holott ők az ős- 
anytól kezdves indulva ki, a csillag, az üstökös és bolygó 
életét kereszt ül élték, a pokoltüzeken, melyekben ama
zok képződének , keresztülvergődtek, sőt magán, a 
kész bolygón is csak ezred meg ezredévek múltával 
voltak lehetségesek ; miután tudnillik, annak tömegei is 
szét töredeztek és porladoztak annyira, hogy por, sár, 
göröngy, homok vállliattak belőlök.

Azonban átaljában véve is az egész bolygó bizo
nyos tündérvilágformát tár ki előttünk, holott a rajta s 
benne működő liatányok akkép is tudnak egyesülni, ösz- 
szemunkálni s alakűlni, miszerint külön élő testekké ke
rekednek, majd mint növények szerepelnek, szépen ru
házván és ékesítvén az anyafóldet; (ha ezzé a bolygó 
már megért) vagy épen állatok alakjában mozognak s 
éreznek, sőt tudó, gondolkodó, beszélő, szóval: ember- 
kedő modorban s termetben is jelentkeznek igy egész a 
személykedésig emelkedve.

Ezen csodák egyébiránt már az any történelmé
nek harmadik korszakába vágnak, én pedig csak azért 
érintém azokat, mintegy messziről ujjal mutatva rájuk, 
mivel azok ugyanazon történelem második korszakának 
véghatárát teszik. De itt is meg kell jegyeznünk, hogy 
talán nem minden bolygón léteznek e csoda növény-, vagy

épen állat, — sőt emberféle lények, mert tán nem minden 
bolygó oly kedvező, érett, kifejlett állapotban van, mint 
épen a mi földünk; melyet később majd tüzetesen ta
nulmányozunk. Jelenleg csak azon égi testekre vetünk 
mintegy futó tekintetet melyek a kezdő üstökös 'és a mi 
kifejlett földünk közt, sokféle tömörségi fokozatban a 
nap birodalmában forognak és azután iparkodni fogunk 
ezen forgásnak, vagyis a naprendszernek mibenlétét s 
módját lehetőleg kifürkészni.

Sokasága azon égi testeknek,, melyek napunk kö
rül forognak tömérdek lehet. Eddig azokat igy osztályoz
zuk : a) üstökösök, b) hullócsillagok, c) légkövek vagy 
tűzgolyók, d) állatköri fény, e) kiképzett bolygók. Szóval 
napunk birodalma úgyszólván hemzseg mindenféle fajta 
égi testektől.

Az üstökösök száma nekünk már ötszázig ismere
tes, egyébiránt üstökös, Keppler véleménye szerint, any- 
nyi van és pályázik a nap határiban, mint a hal az 
óceánban. Járásuk szabálytalan és kőrútjuk, amennyire 
csillagászatilag tudjuk, 4—8,000 év közt váltakozik, 
holott az 1811-ki üstökösét 3065, az 1680-kiét 8600 
évre számítják; úgy hogy ennek az utolsónak legnagyobb 
távolsága a naptól nem kevesebb mint 17,600,000,000 
mfd. volna, és — a nap hatalma ezen roppant távolság
ról is visszatéríti, (a legközelebb csillag még 250-szer 
távolabb esik napunktól). Menetök sebes vagy lassú, 
amint közelebb lejtenek a naphoz vagy messzebb távoz
nak tőle. Az épen érintett 1680-ki üstökös a legnagyobb 
közelében 53 mfdet villant egy másodpercz alatt előre !

Azon égi testek, melyek napunk rendszerében 
h u l l ó c s i l l a g o k n a k  neveztetnek, rejtélyesek előt
tünk, mivel azonban némelykor, mintegy idoszakonkint 
számithatlan mennyiségben hullanak: mint p. o. nov. 
12—13.1833. kilencz óra alatt legalább is 240,0001 
azután 1834. novemberben és augustusban egész csillageső
ként Amerikában; 1095. április havában csillagzápor 
módjára Francziaországban, és 1800. szinte aprilisben 
nagyszerű tűzjáték gyanánt Virginiában; annak folytán 
következtetjük, hogy ezen égi testek nagy csoportosan, 
vagy rajokban keringnek a nap birodalmában földünk 
utjától nem messze, és megragadtatván földünk vonzása 
által, sebes esésükben meggyulnak, szétpattannak.

Hasonló titok burkolja amaz égi testeket vagy 
tűzgolyókat is, melyek néha kis felhőkből, néha tiszta ég
ből, roppantakat durrannak s reá l é g k ö v e k e t  hul -  
latnak földünkre, melyek néha több mázsát nyomók. 
Ezen láthatlan égi testekről is az a sejtelem, hogy talán 
kis átmérőjű bolygók, melyek szinte seregesen körüljár
ják a napot, s földünk hatalmába vetődvén, rohamukban 
szétpattannak mint a bombák s töredékeiket a földre ha
jítják.

Mi az ál l at kör i  f ényt  illeti, mely a naptáritok 
között, kivált Americában, az éjszakákat oly bájosan vilá- 
gitja és a szemet annyira gyönyörködteti, s mely 1500- 
ban 40 napig szakadatlan világított, róla csak annyit 
mondhatni e helyen, hogy jelentékeny terjedelmű égi 
tünemény és napunk rendszerének egyik része és dísze.

Végre jönek a bolygók s igénylik figyelmünket, 
melyekről azonban e helyen átaljában csak annyit, hogy 
közülök eddig 8 nagyobbat, és ezek körül valami 20 
másod bolygót vagy holdat, azután több mint 30 boly- 
gócskát ismerünk, s összevéve mindnyáját az állatköri 
fénynyel, a tűzgolyók a hullócsillagok s az üstökösökkel 
együtt, átaljában hihetjük és állíthatjuk: hogy ezen égi
testek közt is, melyek a nap kifényözönlött anyagyaiból 
alakultak, végtelen a különbség nagyság és minőségre 
nézve ; úgy mint a természet többi gyermekei közt, ha 
azok ugyan egy családba tartoznak is, például a kondor 
vagy struc és kolibri, a czethal és alig látható halacska 
vagy az elefánt és apró egér stb. közt. ügy vannak üs
tökösök, melyeknek térfogata a napét is felülmúlja, van 
óriási bolygó mint a 20,000 mfdnyi átmérőjű Jupiter, de 
vannak bizonyosan apró üstökösök, s még' apróbb boly
gók seregei is, melyeket magukban a halandó szem 
soha sem vehetne észre, ha csak néha, mint hulló csilla
gok vagy mint tűzgolyók és légkövek nem hatnának ér
zékeire, s kétségtelenné nem tennék létöket.

Mind ezen égitestek keletkezése nem nehezen 
képzelhető és felfogható. A nap örökké árasztotta és 
árasztja magából tartalmát, s anyagokkal töltötte és tölti 
határát, melyekből aztán világok teremhetnek. Egypár 
ezer köbmérföld a nap birodalmában elegendő anyagot 
tartalmaz magában egy hullócsillag v. tűzgolyó számára ; 
több millió vagy több százmillió köbmérföld pedig elég 
anyagot szolgáltat egy üstökös s egyúttal egy bolygó lé- 
tesülésére ; mely terek csupa csekélységek egy ilyen nap 
megyéjében, mely megyének átmérője egy csillagtávol 
vagyis három fényév, s melynek teste oly nagyságú, hogy 
szinte kimerithetlennek látszik.

A bevégzett bolygók ezen elméletet valóságos 
világtörvény gyanánt ténynyel bizonyítják, midőn szabá
lyos arány és rendszer szerint, a következő egymásután
ban sorakoztak, elhelyezkedtek és keringnek a nap 
körül:

Merkúr 8 millió =  8 millió mérföld
Venus 8 -(- 1-szer 6 =  14 „ „
Földünk 8 -j- 2-szer 6 =  20 „ á
Mars 8 -f- 4-szer 6 =  32' „ „
Vesta és 8 +  8-szor 6 =  56 „ „
Jupiter 8 -f- 16-szor 6 =  104 „ „
Saturnus 8 +  32-szer 6 =  200 „ „
Uranus 8 -j- 64-szer 6 =  392 „ „
Neptun 8 - f  128 szór 6 =  776? „

Ezek, értetődik, csak kerekszámok, de bámula
tosan összevágok a csillagászati tapasztalatok számaival, 
vagy azokhoz nagyon közeledők! A távolabb bolygók 
pedig azért látszanak mindig duplán messzebb esni egy
mástól, mert ama messzebb távolságokban már a fény
anyag is gyérebb, és igy ugyanazon téreken, e távolsá
gokban, kevesebb meg kevesebb anyagokat szolgáltathat

égitestek alkotására, mint a fényt árasztó naptesthez kö
zelebb, "hol a bolygók tettleg sürüebben is alakultak.

Itt nagyszerű tünemény foglalja el figyelmünket; 
az tudniillik, hogy mind ezen égitestek, miket imént tár
gyaltunk, tengelyeik, azután a nap mint anyjuk körül fo
rognak ; és ebből még nagyobbszerü kérdés támad: 
hogy mikép történik e csodaforgis ? Halhatatlan Newton 
azt felelte, hogy az égitestek egymáshoz vonzódnak, 
vagyis, az úgynevezett nehézkedés törvényének, meg egy 
vonzó és eltaszitó erőnek engedelmeskednek. És Newtoú 
lángelmés gondolata való, csakhogy az ő mérései és szá
mai nyomán a dolog maga nem világosabb, nem érthe
tőbb előttünk. Számvetéseiből még sem tudjuk, hogy 
h át: mi, vagy melyik az a hatalom vagy tömeg, mely 
ezen számtalan világtestet nyugatról keletnek ragadja 
és sodorja, és melyik ismét az, mely akadályozza őket, 
hogy a roppant anyatestbe, mely húzza, bele ne omoljanak? 
Minthogy ezt az úgynevezett vonzó és eltaszitó erők se
hogy sem magyarázhatják meg ; én azt tartom; a követ
kező sorok érthetőbbé teendik a nagyszerű tüneményt, 
mini a csillagászati számvetések.

Ha egy világgolyó,, mint például a mi napunk, 
szabadon lebeg és ég a mindenség téréin, szükségképen 
k e ll, hogy • valamik é p mozogjon, már a nagy égés 
nyugtalan s erőszako s volta miatt is, azaz kell, hogy fo
rogjon. — Forog hát például, mint mondjuk : nyu
gatról keletre. Ha továbbá ugyanezen égő világgolyó 
lángokat, fényt szór magából, s ezekből légtenger támad 
körülötte, micsoda irányban fogja ez ama égő és forgó vi
lágtömeget körülhullámzani, nemde ugyanabban az irány
ban, melyben maga a világgolyó forog, minthogy ez 
irányba fogja azt a nagy anyatest ragadni, úgy hogy 
szinte lángja és fénye is némileg e hatalmas lendületet 
követendik.De továbbá, ha az érintett légtenger anya
gaiból égitestek, talán üstökösök és bolygófélék alakul
nak, fognak ezek is forogni az anyagolyó körül és mily 
irányban ? Természetes, hogy fognak, és pedig egyirány- 
ban azzal a légtengerrel, mely őket viszi, s melyben úsz
nak. Az üstökösök, a bolygók stb. oly csekély apró tes- 
tecskék, a naptestéhez és rendszeréhez képest, hogy a 
naplégtengerben csak úgy úszkálnak és vitetnek, mint 
minálunk a fa a folyó vizében, és csak úgy ragadtatnak 
nyugatról keletnek a nap forgásának ellenállhatlan ha
tása folytán, mint ama légtenger, sőt még hatalmasabban, 
mert tömörebbek, kikerekitett, megragadhatóbb, sőt nem 
csak vonzott de vonzó alakulatok is. Ha azonban e nagy
szerű játékban csupán a vonzó tömegek, s csupán a von
zalmak uralkodnának : akkor a sok égi test mind en
gedni kényszerülve a napnak és bele rohanna : de mivel 
ez nem történik, kell hogy legyenek anyagok és tömegek 
melyek ezen egymásba rohanást, ezen összebomlást aka
dályozzák, lehetlenitik. Ezek pedig a légtömegek, melyek 
az égitesteket körülburkolják s ez által könnyűvé teszik; 
másodszor a nap és a körülötte forgó égi testek közt 
állomásoznak s mint tömegek akadályoskodnak, elannyira, 
hogy harmadszor a napból kiözönlő fényáradat maga is 
képes a kérdéses égitesteket anaptól eltolni, elterelni, 
s tömörségeihöz mért távolságban győztesen tartani, sőt 
előre is forogtatni ép oly mértékbén, mint a milyenben 
azok a nap szörnyeteg testéhez tolakodni erőködnek 
pem is'magyarázván ezennelazt,hogy a napnak borzasztó 
sebes forgása — 6500 láb egy mpercz alatt I — és még 
sebesebb tovarohanása sem engedi egészen magához 
férni a körülötte forgó gyermekeit, de ezek is húzzák el 
egymást a naptól kölcsönös és egyetemes nehézkedésök 
által. így az egész naprendszert s ennek menetét akké- 
pen képzelhetni mint nagyszerű örvényt, melynek hajtó 
s forogva forogtató középpontja az óriási naptömeg.

Hadd szolgáljanak ezek azon nézetek és számok 
helyett, melyeket a csillagászat lapjai nyújtanak s me
lyek nyomán alig érthetné a t. olvasó a dolgokat, úgy 
mint az itt előadtam nézetek és felfogások fonalán. Azt 
tartom, világosabb ez annál a magyarázatnál is, melyben 
az úgynevezett erők : u m. vonzó erő, eltoló erő, nehéz
kedési, érintői erő, vetítő erő, s ki tudja még micsoda erők 
szerepelnek, melyek a valódi tényezőket elhomályosítják, 
és a dolgok értelmét lehetlenné teszi«, egészen más, kép- 
zelgési világba terelvén a gondolkodást.

Ezek után ismét egy lépéssel haladtunk volna 
előre az any történelmében, átvizsgálva napunk határait, 
s látván, mi mindenné fejlődött légyen itt ő ! Ha már 
most napunkat mintául veszszük és gondolatunkban a 
többi napcsillag határait is szintúgy megnépesit te s be
rendezve képzeljük : akkor a mindenség ismét más gaz
dagabb, magasztosabb alakban tünendik fel álmélkodó 
elménk előtt. Mink azonban egy villanó gondolattal vé
gig pillantván még egyszer az egészen, kedves anyánkat, 
a földet öleljük, s ezentúl csak öt, s rajta csak is az egye
dül nagy természetet tanulmányozzuk.

F ö l d i .

A londoni parlamentház.
E legnevezetesebb középület a világvárosban I. 

Richard alatt, midőn a gyűlések, tanácskozások már 
határozottabb formát nyertek — épült f e l ; egy közhid 
mellett diszelg, naponként ezernyi embert látva homlok
zata előtt. Hétfőn kedden és csütörtökön tartatnak a 
gyűlések, s ekkor ha közérdekű, vagy nagyobb figyel
met geij esz tett tárgy van szőnyegen valóságos ostrom 
alatt van a ház. Van felső és alsó ház, (house of Lords 
és höuse of commons) a felső házba csak a pair engedel- 
mével szabad bemenni, az alsó házba bármelyik tag be
vezethet. Ez épületben van a világ egyik legnagyobb ter
me, mesterségesen, oszlopok nélkül épitve. Ha gyűlés 
nincsen, pár penny bementi díjért megtekinthető az 
épület.
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(Genre-kép).
C in i, cini P é te r bácsi : 
Kólád hegedülök.

A palócság az éli tájam, 
Ott vagyok én f ö 1 d i ; 
Szivem a gyönyörűségét, 
S búját ottan tölti.

Úgy eltölti, úgy elkölti 
Az időt, fogytára; 
Pobártöltés, puskatöltés 
Tartozik gondjára.

Töltött kovás puska nélkül 
Egy lépést se tenne ;
Pedig már töltelékké gyűlt 
A vén rozsda benne.

Húsz év óta van megtöltve 
Rósz kovás puskája ;
Hős napokra em lékeztet! 
Mond, — s oly kényes rája !

Még Györ-alatti portéka,
Jó Alvincyféle ;
De a pletyka nyelvet nyújt r á : 
Korpa volt a bélé !

Vitéz insurgens-korában 
Sült el utoljára ;
Elszánta magát, s ráköttc 
A kapufélfára.

A jó bor, a jó pecsenye 
Visszatart az égtől, —
Aztán meg a lelkem fél is 
A nagy messzeségtől.

Hogy elfárad, s oda se ér,
Ha nem lesz az útra
Egy kis jó boi\ egy kis sodor, —
S ha nem lelnék kútra :

Mit csinálnék éhen szomjan,
Mig a mennybe érnék :
Nagy ú t ! nagy sor ! s nagy vágyam a 
Földre visszatér még.

így hitegeti ő magát 
Rögeszméje fölött; 
így mond neki a puskája 
Örök csötörtököt.

Ő sosem lő semmire, mond,
Majd csak tán . . .  m a g á r a ;
Ö lesz a vad, melyet elejt,
Ha rá úu bujára.

S puskája nem e l  — de f  e 1 s ü 1,
Az ágyra teríti 
S puska helyett tölt poharat 
Örökké üríti.

És ily neszszel, és ily szeszszel 
Pohárra, pipára 
Rátölt újra, — füstöl, iszik 
Búja boszújára.

Levegőbe, a mennykőbe, 
Sebes rákfutásban ; 
Ármányos hadtudományos 
Dicső hátrálásban.

Ez nála az időtöltés,
Jól m e g t ö 1 1 i magát,
Mint az ágyút, borral, torral, 
S imádja mámorát.

S azt mondogatja: egy tettét 
Olyan szörnyen bánja:
Hogy 5 régen elszánt ember, 
Halálnak van szánva.

S a legjobban örül annak,
A ki kitalálja, —
No pedig már a veréb is 
Áztat cziripálja.

Elhibáztam az életem,
Mond torzkomolysággal,
S mintha könnyezne, úgy törli 
Szemét nagyujjával.

Egymást éri oszt e fölött 
A sok furcsa tréfa, —
S Péter bácsi meg is jegyzi:
A tréfa nem répa.

De teve a türedelme,
Birka a flegmája;
Nem haragszik, tán ha tüzet 
Raknál is alája.

Ha már nagyon boszankodik,
Egyet köp és horkol 
S a szaporán töltött borból 
Sebesebben kortyol.

Egy mesterségeset prüsszent,
Még egy nagyot szippant;
Egyet ereszt uadrágszijján,
S laposakat pislant.

Mint az átveresedésig 
Befiitött vaskályha,
Oly tüzesen ég kupakos 
Selmeczi pipája.

S rögeszméje : az e l s z á n t s á g ,  
Melyet régen áhit,
Ásításban jelentkezik,
Hangosakat ásit.

Húsz év óta a k a r a t o s  (akarodik) 
Magát főbelőni;
D e ez erős akaratán 
A bor szokott győzni.

Oh a jó bor visszarántja 
A puska kakasát,
Azért nem kukorikolhat 
A halál rajta át.

' Mégis csak jobb lesz még élni, 
Mond, egy kis ideig,
Mig szenvedésem pohara 
Csordultik megtelik.

És jól elsül minden napja, 
Bölcsen, hathatósan,
Dáridósan, de sőt néha 
Szinte kurjantósan.

S igy az országút is t ö l t é s  
N e k i ,  a merre jár 
S széjjel kószál a vidékben 
Mint a szarka-madár.

E jő madár, ez a Vendég- 
Szeretet madara;
Vendéget jelent a házhoz! 
Csatara! Csatara!

Kósza Péter, a v é n  s z a r k a !  
Ez a neve csúfja ;
A merre ő jár, a szarkák 
Arra kelnek útra.

Oda látogatók jönnek,
Vidéki vendégek,
Megállanak az utasok 
S beállnak, betérnek.

Tarka barka szarka sarka 
Fordul ide-oda:
Vendéghozó madár b ácsi!
Várja már a szoba.

Várja már a bor, pecsenye 
Várja a sa lá ta ;
Így fogadják a gyerekek.
— S ő jól neki láta. —

így Kószál szót a vidékben,
Ez a mulatósa;
S  az ily j ó f é 1 e-k ó s z á 1 á s 
Megrögzött szokása.

S gyakran elkezd sopánkodni 
És dúdolni végre,
Felemelve,'miként K á d á r ,  
Szemeit az égre.

Mit nekem a feleségem !
Mit nekem a házam !
Szép feleség ! szép ház ! de én 
Otthon nagyon fázom !!

Inkább megyek a világba 
Ország világ já rn i;
Mindenütt, minden órában 
Szoktak engem várni.

Nekem minden ház f o g a d ó ,  
Hol szívesen látnak;

Szóval borral pecsenyével,
Csordultig ellátnak.

Sorba járom a falvakat,
Mint h í v a t l a n  vendég;
S mintha h i v a lettem volna,
Úgy mulatok mindég.

Mert tudják : a k o m p á n i a  
Az én életrendem, —
S nem a s z ü k s é g ,  de b a r á t s á g ,  
Mi oda visz engem,

S hogy hozzám is eljön már is 
S nekem is van módom;
S akárkinek mit adok, jó 
Szóval meg is toldom.

Énnekem is van jó-házam,
Meg u r vagyok én is ;
Tejem, borom, kenyerem, meg 
Vagyon pecsenyém is.

Immáron zege-zugálan 
Házam udvarának 
Temérdek vig örömtorok,
Dáridók valónak.

Sőt a faluban muzsikus 
Czigányaim vannak;
S ha másnak nem, hát huzatom — 
Egyedül — m a g a m n a k .

Néhanapján még böjtben is 
Muzsikáltak nékem ;
S más nem is, pitymallatig 
Tánczolt a — cselédem

Hej ! a közgyűlések alatt 
Gyarmat városában 
Mester voltam a csoportos 
K a s s z á t u m  j á r á s b a n .

Lakodalmam hire elszólt 
Hetedhét országra, —
Feleségem akkor tánczolt 
Velem utoljára.

Mert ő aztán vig életem 
Ki nem szenvedhette ;
H a mulattam, ha vigadtam,
Üldözött érette.

Pedig máskép elmondanám:
Hova szeretet von,
Uram Isten mindenuütt jó,
Ámde de legjobb otthon.

S oly i d e g e n  vagyok o t t h o n !  
Rézsut esik minden!
Mintha a kedvem rab volna, 
Börtönben, bilincsen.

Rizodalom szivfecskéje 
Ez elvert madárka 
A  ház eszterhéjja alá 
A  gazdát nem váija.

A szívnek még árnyéka sincs, 
Nemhogy fénye lenne:
Lágy mosolygás, jó p illantás,-------
— Hideg éj vau benne!

I  ázik lelkem ! fázik szivem !
Oly hideg a házam ;
Hazamenni, otthon lenn i:
Megfagyott a vágyam !

A barlang is jobban fogad,
Nőm s kertészem bár van :
Mint az én virágos kex-tem,
Szép virító nyárban.

Megkérem még a követ is 
Hogy igazat mondjon: 
így  árván, elhagyott szívvel 
Mi vagyok én otthon !

Saját magamnak vendége,
D e még ez se ! ez se !
Saját házam idegenje!
Csak — h a z a j ö t t m e n t j e !!!

Jobb nekem szét a világban!
A  sírig kószálok!
S tudj’ Isten a halálomra 
Váljon hol találok ? !

LISZNYAY KÁLMÁN.
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A tordai hasadékban.
(Tájleirás).

Torda várostól délnyugatra, másfél órai távol
ságban, van az óriási hegyrepedés, melyhez a néphit 
nagyszerűségéért szájról szájra keringő regéket csatol. 
E hasadás is egy a természetnek azon rendkívüli művei 
közül, melyekkel Erdély oly gazdagon van ékesítve. — 
Hosszasága több egy negyed mérföldnél; szélessége, 
éppen a fenekén, alig hat-nyolcz öl, mig tetején a százat 
is meghaladja. Legfőbb magassága kétszáz ölön fölül 
lehet.

Jókora nagyságú patak foly át a hasadékon, mely 
az egész feneket elborítja, úgy, hogy a bennjárónak kő
ről kőre kell ugrálni szüntelen. A fáradságért azonban 
gazdag kárpótlást nyújt a nagyszerű látvány, mely min
den lépten újabb változatban bukkan a szem elé. Óriási 
kőtömegek függélyesen, vagy éppen előre hajolva emel
kednek a magasban ; tetejükön alig juhnagyságban lát
szó ökör-csorda leg e l; s álomszeriileg zeng vissza a 
kőszálakról a pásztor óvó terelése. Olykor kecskék ug
rálnak be az itt-ott tenyésző zöld fűért, s megtörténik, 
hogy az oláh bojtároknak kötélén kell utánok szállani, 
mert még e könynyen kapaszkodó állatok sem képesek 
visszajutni a meredekségeken, hol csak ugrálva jutot
tak le.

Kolozsvár felől menve , a bejáratnál mindjárt, 
beomlott barlang látható ; Balika csűrének hívják. Ne
hány száz lépéssel odább, a két oldalon, egymással épen 
szemben, megint két barlang van, elől kő fallal elzárva. 
Nevök Balika- és Józsika-vára. Úgy regélik , hogy a ta
tárjáráskor két hős, Balika és Józsika, e barlangokba 
vonultak, családaikkal együtt, és megvédték magukat. A 
múlt évben a két barlang között egy vas nyilvesszővéget 
találtak; id. b. Kemény Istvánnál van. Nem régiben 
egy zsidó társaság a bal oldali üregben sokat, ásatott; 
az ásatás nyomai tisztán -látszanak; az eredményről 
azonban senki sem tud, mert egy éjjel eltávoztak észre
vétlenül. Több nyílás is van a két oldalon, de mindenik 
csak a természet munkája, emberi idomitás nélkül. Ezek 
közül egybe merész kéményseprő szállott volt le, ezelőtt 
egy századdal, hogy kincsét keressen -, de harmiuczkét 
ölnyi mélységben ott rekedett; s midőn felakarták vonni 
a derekára övedzett kötéllel, szivrázó kiáltással adta 
tudtul, hogy meg akadott. Néhány napig eledelt bocsá
tottak le számára; utóbb elveszett a mélységben. Erről 
irta Gyöngyösi, a tordai pap :

„Ostoba bátorság: liarminczkét ölnyi magas
ság“ stb.

A  hasadék közepe táján, merészen emelkedő 
hegyoszlop előtt, következő történetkét beszélte veze
tőnk : „Husvétban múlt két esztendeje, hogy egy M. Pe- 
terd helységben lakó szolgalegénynek nem volt pénze, 
melylyel zöld ágat vegyen kedvesének. S hogy az elmu- 
laszthatlan szerelmi jelt még is megszerezze, a hegytető
ről beereszkedett a dúsan zöldelő borsfenyő bokrokhoz. 
A drága kincs már kezében volt; de elvesztette az egyen
súlyt, s Ízre porra törve találták a mélyben. — lm ez is 
a szerelem áldoáata!

Midőn a nyílás vége felé jártunk, vágyam táma
dott a tetőre menni, a kilátás reményében. Egy darabig 
biztosan haladtunk kifelé vezetőnk után, bár nem fárad
ság nélkül; egyszerre azonban meredek sziklatömeghez 
értünk. Azon hitben, hogy tovább megintkönnyebben ha
ladhatunk, megmásztuk a magasságot.Mászás közben egyik 
utitársam elsikamodott, és annyiramegütötte magát, hogy 
erejét vesztve rogyott lábaimhoz. Szerencsére nekem 
meglehetős szilárd állásom volt. Néhány perczig kellett 
azonban várakoznunk, mig annyira összeszedte magát, 
hogy tovább haladhassunk, ügy száz lépésnyi haladás 
után sziklatetöre értünk, elöl és hátul mélység tátongott. 
Vezetőnk nem kis aggodalommal vallotta be, hogy előtte 
is ösmeretlen helyre tévedtünk. Nem volt mit tenni mást 
mint haladni tovább, és haladtunk, olykor valóban a leg
nagyobb veszedelemmel. Nem képzelek zergevadászatot, 
e mászásnál nyaktörőbbet, mert ha egy hajszálnyival 
nyaktörőbb, már lehetetlen. Egy alkalommal, száz ölnyi 
mélység felett úgy kellett átjutnom, hogy lábaimat nem 
volt hová tenni, csupán kezeimen támaszkodtam. A nagy 
kő, melybe fogództam, egyszere ingani kezdett, s csak 
jó szerencsémnek köszönöm, hogy még visszalépheték.

Öt negyed órai folytonos küzdés után végre a te
tőn voltunk. Kereken a határhavasok látszottak; az 
Aranyos és Maros völgyén Újvárig repithetők tekinte
tünket ; s átellenünkben a nyilás túlsó oldala a lehető 
nagyszerűségben meredezett.

László király lova patkónyomát nem nézhetök 
meg; vezetőnk sem tudta hol van, bár a monda szerint 
ma is látható.

Utóbb ugyanazon fennsíkon megjártuk az úgyne
vezett remete lakott, hol semmiféle lakot nem találtunk, 
hanem igen, nagy bámulatunkra egy terjedelmes gyümöl
csöst az 1848-ig itt lakott remete tenyésztő. Ekkor a 
remetét is, mint anynyi sok mást, felszállitá egy kóbor 
csapat imádságai honába. Kunyhóján gyújtó töltéseiket 
próbálták meg.

A  tordai hasadékról elfogadott vélemény, hogy 
földrengés egyátalában vulkáni erő", következtében vált 
szét. A rege úgy mondja, hogy első László királyt, midőn 
kiséret nélkül lovagolt, szétbarangoló kun harczosok 
vették űzőbe ; s már szinte beértek, de fohászára szét
nyílt a hegy, és üldözői túlfelől maradtak. Mindenki előtt 
ösmeretes Garay csinos legendája e tárgyról:

„Csatavesztve tébolyog László király“ stb.
ö t óráig barangoltunk a tordai hasadékban, de 

sok évig fogok visszaemlékezni a hatásra, melyet rám e 
nagyszerű jelenség gyakorolt.

RÉTHI LAJOS.

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

( F o l y t a t ó  s).

NEGYE DIK FEJEZET.

Az ofees ®pa.

Hagyjuk elmélkedni, ábrándozni, hitetlenked
ni . és elszörnyülködni, nemes Kecskevár városát a 
valóban rendkívüli újdonságon, mely mint égzengés 
vagy az épen ott mulató englisch-reiterek harsány- 
trombitái csakhamar eltölté a várost, s legalább 
perczekre, mindenki érdekeltségét a legnagyobb 
mértékben foglalkodtatá; hagyjuk tervezgetni a 
most már még a teinsasszonyságot is litymáló Szabó 
Jakabnét, palota hölgyével — ne zavarjuk a kis 
Tercsiké ábrándjait minden tudó barátai a kert bok
rai és fái között, hadd dúdolgassa Sári szomorú 
dalait, hadd elmélkedjék a méla Antal, hadd hatá
rozza el Szabó Jakab uram. hogy lássák — ő bizon 
az egész dologba nem elegyedik — mi kaposzkod- 
junk fel a sebesen haladó szekér bakjára, s utaz
zunk az utazókkal Hótudvarra.

A Hétudvary-ak ősi fészke, melyet tatárjá
rástól, kuruczvilágtól, adóexecutióklől stb. stb. hí
ven megőrzött családi krónikák és hagyomány sze
rint, az első Hétudvary, akkor még Gö c s  ma
gától Zalántól foglalt, azon korszakban midőn még 
a Hétudvariak is udvartalanok volnak — (s általá
ban ritka volt az udvar Hunniában) nem több, mint 
6 óra járásnyira fekszik Kecskevár szabad királyi 
várasától.

Hat óra nem sok idő- Nem biz a Jánosnak 
(maga a kocsis), kinek mély meggyőződése, hogy e 
6 óra csak neki 6 óra, s a ki nem kívánna egyebet 
megérni az életben mint csak egyszer meglátni azt 
az embert, ki ezt az utat nyolcz órán alól megtenni 
képes legyen. De sok volt ám a Pista gyereknek, 
ki már a sz.-páli zökkenőnél, a mi pedig, általános 
közhit szerint, épen fele útját képezi e nevezetes 
állomásnak már olyan állapotban volt, mintha 7 nap, 
és 7 éjjel színét sem látta volna az ételnek. Magá
nak Csókának sem volt sok a kit talán mondanunk 
sem kell, hogy igen mély, és élénk felindulás és 
gondolatok tartottak folyvásti lázban, mert a jám
bor lelkiismeretes férfiú folyvást önmagát vádol- 
gatta a dolgok ezert fordulatával, s pillanatra sem 
szűnt meg, önmagát szemrehányásokkal halmozni 
el, hogy e mint meg volt győződve, szörnyű vesze
delmet nem volt képes elhárítani Gyula urli, s általá
ban a Hétudvary család fejéről.

Mit fog mondani az öreg méltóságos ur ?
Ezt a kérdést intézte hozzá minden fa. mely 

az utszélen elmaradt; pokoli gúnyos vigyorgással 
csak ezt látszottak tudakozódni a törpe bokrok, 
a jajgató szél csak ez iránt töprengett, s még az 
olykor János a kocsisra nézve, oly fájó szemrehá
nyással nyikorgó kocsi-kerekek is esak a felett lát
szottak töprengeni: mit fog majd szólni a dologhoz 
az öreg méltóságos ur ? Csóka megértette a kiván
csi fákat, a gúnyolódó bokrokat, a résztvevő szel
lőt, s a roszatsejtő kerekeket s hosszú mély sóhaj
tásaival csak azt felelte nekik: hogy hát, hisz épen 
ő is azért dörzsölgeti annyit baj-edzett homlokát, 
de isten látja lelkét, hogy ő az egész dologban ár
tatlan ; de hosszú volt ám az ut Gyula uriinak, — 
mert akármit beszéljen János nincs ló a világon 
mely a szerelem paripáival versenyt tudjon futni, 
s azért a mi szerelmes barátunk folyvást nyugta
lankodott, minden ostorpattogtatás daczára lomhá
nak találta a haladást, s csak azért nem nógatta Já
nost, hogy Csóka barátja aggodalmát kímélje — ki 
mint már egy előbbi fejezetben érinteni el nem mu
lasztottuk, iszonyodott a sebes hajtástól. A fiatal 
ember meg volt győződve, hogy csak föl kell tárnia 
szivét atyja előtt, hogy az azonnal, atyai áldást hint
sen a fiatal frigyre, s azért szerelmesekhez illő bol
dog álmok és tervezgetések között, s legkisebb 
aggodalom nélkül tekintett a hétudvari erdőre, mely 
már igazán nem több kis fél óránál, a sokszor ne
vezett helységig.

V égre a hat óra e ltelt, s Jánnos diadala csak 
azért nem volt tökéletes, a hétudvari torony órája 
csak azért nem vert. hatot, midőn a curia kapuján 
behajtottak, — m ert am in ta fü rkészőC sókaaz tazon -

nal fölfedezte a hétudvari tononynak nem volt órája. 
Na de óra volt Jánosnak maga a falu, s holmi inas, 
paraszt, vándorlólegény s különösen kocsisnak nem 
tanácsolnám, hogy János jelenlétében midőn ez 
Kecskevárról érkezik ez óra pontosságában kétked
jék; rósz szokása volt az effajtáju kétkedőket el
döngetni. Az öreg méltóságos ur épen a reclorral 
tartlizott a tornáczon, nagy palaczkok társaságában, 
melyek iránt rektor uram már állásánál fogva ha
gyományos előszeretettel viseltetett, midőn János 
ki mester volt a fordulásokban, (s csak ritka ese
tekben fordult fel) nagy ostorpattogással a tornácz 
elé vágtatott. Az öreg ur látható örömmel fogadta 
fiát és Csókát, de nem Így a rektor ki egy titokteljes 
sejtelemnél fogva az érkezett idegenben, azonnal felis- 
meré jövendőbeli vótélvtársát, a jövendőbeli tárt- 
listát ; innen az a fanyor mosoly, melylyel Csóka ur 
barátságos jónapját fogadta, s innen azon mohó 
buzgalom, melylyel mig az öreg ur fiát megölelte, 
egymásután 2 pohár hélfaludit küldött le oda, hon
nan zarándok nem tért vissza soha.

Na de a feszes merevségnek a rector és Csóka 
között az öreg méltóságos ur, ki ha jó kedve volt, 
nem tűrt közelében komor arczot, csakhamar véget 
vetett. A két tisztes férfiú nem sok idő vártatva 
megértette egymást, s bizony nem a rectoron múlt, 
hogy azonnal nem ivott bizalmas baráti poharat Csóka 
barátunkkal, kit miután egy véletlenül elejtett sza
vából értesült, hogy tárklizni nem tud, s hogy mi 
a poharazást illeti, ebben is mélyen alatta áll, egé
szen más embernek kezdett tartani.

Az öreg méltóságos ur egészen a viszonlátás 
örömének engedte át magát, s oly jóságos gyöngéd
séggel foglalkozott fiával hogy Csókának aggodal
mas fellegei kissé oszlani kezdtek bárha még min-̂  
dig nem kis rettegéssel várta a felfedezés pillanatást, 
noha előtte is úgy látszott, hogy a kedves vidor 
öreg ur mit sem lesz képes megtagadni fiától.

A végzetes pillanat sokkal hamarább bekö
vetkezett, mint sem gondolta volna, mert Gyula nem 
bírta fékezni türelmetlenségét, s alig hogy a rector 
azon ürügy alatt, hogy a gyerekek már várják az 
iskolában (tulajdonképen pedig, hogy jót húzzon a 
kazal aljában) kisurrant a szobából, azonnal kijelen
tette kedves atyjának, hogy valamely fontos életbe 
vágd ügyben óhajtana vele értekezni.

Csóka barátunk ismert szerénységével azon
nal fölkelt hogy a fiút és apát e bizalmas beszélge
tésre magára hagyja, (az igazat megvallva az öreg 
ur haragjának első fellobbanásáról is tartott) de az 
öreg méltóságos ur azon megtisztelő kijelentéssel 
ültette őt v’ssza székére, hogy úgy tekinti őt mint 
családja tagját s azért előtte mit sem akar titokban 
tartani, Gyula pedig épen kérte őt, hogy maradjon, 
s támogassa kérését kedves ura atyja előtt amaz 
életbe vágó fontos ügyben.

A fiatal ember e szavakat oly magas drámai 
pathossal ejtette ki, s hozzá oly ünnepélyes komoly 
arczot öltött, hogy az öreg urnák azonnal be kelle 
látnia, hogy rá nézve is okos elővigyázati rendsza
bály leend atyai szigort ölteni arczára, azért egy 
hörpentéssel kiürítette kávés csészéjét, hátra dőlt 
karszékébe,' uj pipát töltetett magának, s azután 
az ünnepélyes bevezetéshez illő komolysággal érté
sére adá fiának, hogy beszélhet, hallgatja őt.

De az elhatározó pillanat, s atyjának e ko
moly szigora megdöbbentették s nem kis mérték
ben zavarba hozták a fiatal emberi; bátorsága las
sanként hanyatlani kezdett, s bár útközben gyönyörű 
beszédre készült el, melynek véleménye szerint ok
vetlenül megkellend nyernie atyát, s melynek érveit 
alig lehetend megtámadni, most midőn a döntő 
perez elérkezett, mindezen szép okoskodások értel
metlen zűrként forogtak agyában, s a gondosan 
elkészített s hibátlanul betanult beszédből egyetlen 
szó sem jutott eszébe.

Az öreg ur darabig szóHanúl várakozott, s 
azután felbátorító hangon ismétlé; Nos fiam. hall
gatlak !

Kedves jó apám! kezdd móhón a fiatal em ber, 
de e m egszólításnál azután h irtelen elakadt és sok 
idő kellett hozzá mig csak annyira is sikerü lt le
csillapítania fölindulását, hogy csak érthető leg  is 
e lmondhassa azt, m it u ra  atyjával közleni akart.

Csóka ki a dologba bevolt avatva, épen nem 
csudálkozott Gyula zavarán és felindulásán, de az 
öreg  ur, kinek legtávolabb sejte lm e sem volt a be
szélgetés tárgyáról, s a legrosszabb esetben is m ind
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össze is valamely összegű eddig titkolt adósság be
vallását várta, nem kis mértékben megdöbbent fia 
viseletén. Megdöbbent és elszomorodott. Tebát oly 
kevéssé birja 11a bizodalmát ? Minden szerelete és 
jósága mellett, mellyel őt mindig elhalmozni töre
kedett, oly idegen rideg távolságban áll tehát fia 
szivéhez, hogy ennek nincs bátorsága bevallani 
előtte valamely ártatlan, közönséges tévedést, mi 
majdnem minden fiatal ember életében előfordul, s 
mi talán csak az önvád szemüvegén át tekintve bir 
oly nagy fontossággal ? Mikor mulatta ő magát fia 
irányában szűkkeblűnek? Nem igyekezett-e, minden 
csak ellesett vagy megsejtettvágyát is teljesíteni, s 
mikor mondott nemet fiának valamely kérésére ?

valamely nagy történeti eseménnyel tudta össze
szőni, s azon szokása sem volt előtte ismeretlen, 
hogy a délutáni kávé után rendesen a festvényen me
rengve szokott álomba szenderülni. Valóban az 
öreg ur, bár korához és helyzetéhez képest elég 
szabadelvű volt, s politikai tekintetben az újabb 
eszméknek is volt barátja, a „vér tisztaságát" ille
tőleg (ez volt saját kedvencz kifejezése) kérlelhet- 
len volt, s büszkén rámutatva a nagyatyja által ritka 
utánjárással összeállitottHétud vary-családfára „mely
nek- törzsét semmi fattyú-hajtás nem szennyezi“ (ez 
is az öreg ur kifejezése) tartózkodás nélkül nyilvá- 
nitá, hogy a mi a családok „tisztaságát és vérve- 
gyületét" illeti, ő a régi módi emberek közé tarto-

ezen teremben legtöbb, mondhatni minden vendég 
megfordult, kit jó sorsa csak valaha Hétudvarra ve
zetett. Hadd lássák, hadd tudja a világ, hogy kik és 
mik azok az igénytelen G. és B. nélküli Hétfaludiak, 
s ha váljon az az egy pár ezer esztendő, a mivel 
vénebbek mindenkinél, nem ér-e többet azon üres 
G. és B. czimeknél, miket olykor kétes jellemű szol
gálatokkal ki lehet érdemelni.

E nagy jelentőségű festmény különben , ki
vált ha az ember elmélkedő szemmel vizsgálta al
kotását, nem is látszott annyira fának mint inkább 
valamely, az örökké valóságot jelképző allegóriának, 
melyet valamely őskori lángész készített a világ 
épülésére és a Hétudvari-ház dicsőítésére.

&  t o n d t a n . t  p a r t a m © n t b & £ 0

Mind ennek meggondolása az öreg urat nem kis 
mértékbén hangolta le, s ennek folytán bizonyos 
szomor és izgatottság volt hangján és arczán ész
revehető, midőn habozó fiát ismételve bizalomra és 
nyilatkozatra hívta fel,

Gyula ez újabb felszólításra már majdnem erőt 
vett felindulásán, midőn egy közbejött véletlen kö
rülmény újólag megzavarta. Egy csekélység, egy 
semmi jelentőséggel (nem bíró esetleg volt ez, de 
a mi a fiatal ember előtt jelen helyzetében igen 
is gonosz jelentőségű előjelként tűnt fel. Amint 
ugyanis vallomását megkezdendő atjyára pillantott, 
észrevette hogy az öreg ur székében hátradőlve 
merev tekintetével a vele épen szemközt függő 
család-fán mereng,shogy szemeiben és máskor oly 
nyájas vonásain bizonyos komorság ul, mi nem kis 
mértékben megdöbbenté őt.

Pedicr a dologban nem volt semmi rendkívüli. 
Gyulának nem egyszer volt alkalma tapasztalni, ura- 
atyja mily előszeretettel viseltetik ezen -  mint 
mondani szokta -  mindennél becsesebb családi 
kincs iránt, melynek minden egyes agat hajtását

zik, s azt tartja, hogy „kutya kutyával, macska 
macskával.“

Elképzelhető tehát, hogy mily nagy becsben 
és tiszteletben állott a háznál a vén festmény. Ina
sok cselédek mindig bizonyos titokteljes borzalmas 
kegyelettel közeledtek felé s midőn a portól tiszto
gatni kellett, mindig halálos aggodalmat állottak ki, 
nehogy valami utón módon baja essék valahogy. 
Maga Gyula is megszokta már gyermek kora óta 
büszkeséggel és tisztelettel tekinteni e vén családi 
ereklyére, mely nem csupán azt bizonyította be, 
hogy a Hétudvaryak vének mint a Duna, hanem 
egyszersmind azt is, hogy soha sem is voltak fiata
lok és ha e fa messzenyuió gyökereinek hinni 
lehet, a Hétudvariak lulajdonképen soha sem is 
kezdődtek, hanem mindig voltak; őket a téremtő 
legyen szava már készen találta; maga Adám is 
csak sokkal később gyuratott; e már akkor isten
tudja mennyi százados úri családnál. A tiszteletre 
méltó fa családi hagyományos szokás szerint foly
vást az étteremben állott felfüggesztve, részint mert 
az egész palotában ez volt a legnagyobb és legte
kintélyesebb terem, részint pedig és főként mert

Az izmos tölgy gyökerei (mert ha már fa, 
akkor nem lehet egyéb tölgynél) Ázsiában nőttek ki 
legelőször, midőn arról volt szó, hogy magyarul 
beszélő népek is alakuljanak, s utolsó hajtásában a 
kis Gyulával koronáztatik meg, s igy nem csak a 
múltat hanem a jelent is jövőt is képviseli, amint il
lik is egy tiszleséges családi fának a kit olyan nagy 
becsületben tartanak a háznál.

llyeténképen állván a dolgok, bizony épen 
nincs mit csodálkozni rajta, hogy Gyula urfi oly 
nagyon megijedt, midőn észrevette, hogy atyja a 
végzetes pillanatban épen e csodálatos festményen 
mereng s ilyetén módon érzi és keményíti szivét 
minden lehető elgyöngülsek és ellágyulások ellen, 

Pedig ez aggodalom e pillanatban még idő 
előtti volt. Az öreg urnák még csak legkissebb 
sejtelme sem volt fiának szivbeli hullámzása felől s 
igy minden utógondolat nélkül kereste fel tekinte
tével a nagyrabecsült fa ágos bogait.

Na de Gyula, kinek megriadt képzelődése 
most már rémeket kezde látni, e véletlen tekintet
nek egészen más jelentést és magyarázatot adott, 
s ennek folytán mind jobban jobban megzavarodva
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csak alig megérthető szavakban volt képes értésére 
adni atyjának a mit az olvasó tud, tudniillik hogy 
szerelmes, és hogy atyja jóváhagyásának reményé
ben már meg is kérte a leányt.

Csóka, ki fiatal barátjának zavarát és aggo

dalmait teljes mértékben osztá, midőn Gyula ez 
elhatározó lépését atyjával tudata, már alig vala 
képes többé felindulását fékezni, arcza oly fehér 
lön mint a kávés csésze melylyel reszkető ujjaival 
játszott, s zavarában egymásután két nagy pohár

hétudvarit ürített ki friss viz képében. A jámbor 
férfiú oly izgatott és szórakozott volt hogy e csa
ládi értekezlet alatt tudtán kívül leitta magát. 

(Folytatása következik).

V e g y e s  r o v a t é  Is:.

Iskola és egyház.
— A helybeli ágost. evang. gymnasiuinban a beí

rások és fölvételi vizsgák sept. 1-én az előadások 4-én 
veszik kezdetüket.

Egyleti tudósítások.
— A m ű e g y l e t  kibocsátotta uj felhívását. A 

részvényesek 5 ft. 25 krt fizetnek évenkint s ezért be
cses műlapot kapnak, a három évre belépők, évenkint 
két számmal játszanak az egylet által megvásárolt fest- 
vényekre. Ez évben mülapul T h a n  Mór „Ujonczozási 
jelenet“ czimü műve jár. Befizethetni Pesten, Feldunasor
8-ik szám, az egyleti irodában; vidéken az ügynökségek
nél. Ez egyetlen honi műegyesület kissé több pártfogást 
érdemelne, mint minőben részesül.

— B. Nyári Gyula, és Girókúti F. terménykiálli- 
tást rendeznek a nemz.muzeum helyiségeiben, s az illető 
honfiakat minél több tárgy beküldésére kérik föl. Jutal
mak is fognak osztatni, a kiállítás mely nov. 1-től 15-ig

> tart, jótékony czélu.
. — A m a g y a r  f ö l d h i t e l b a n k  felállítása 

felsőbb helyen megengedtetett.
— A zenede részéről, 1862-re kitűzött pályáza

tok eredménye következő volt: az első jutalmat (10 
arany), F e i g  1 e r Geiza nyerte, a második (5 arany) 
T e r ű  Károly szerzeményének Ítéltetett oda.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Megjelent a „Budapesti szemle“ e kitűnő, ma

gyar tudományos és szépirodalmi revue 50-ik füzete. A 
szerkesztő egyúttal előfizetést hirdet újabb 10 füzetre. 
Dijak: az egész folyamra 10 frt, félévre 5 füzetre, 5 fo
rint. Az előfizetési pénzek a szerkesztőhöz Sándor-utcza 
17-ik sz. küldendők. Mikor jelenthetjük már, hogy kö
zönségünk e kitűnő vállalatot méltólag pártfogolja !

— Kis-Kőrösön felállították a Gerenday által 
készített P e t ö f i - e m l é k e t .  Az emlék 14 láb magas, 
tetejében Petőfinek fehér kőből faragott mellképe. A fel
írás következő : „Petőfinek Kis-Kőrös és vidéke.“

— 'Az aradi „Alföld“ szerkesztését K ö r n y e i  
János fogja átvenni. A kolozsvári „Korunk“ szerkesz
tője pedig K ő v á r y  L á s z l ó  ismert történészünk 
leend.

— A s b ó t h érdekes emlékiratainak Il-ik fü
zetét a helytartó tanács fölmentette a lefoglalás alól.

— P o m p é r y  ur szabadon bocsáttatván, nem 
sokára élére áll „Ország“ czimü nagy politikai lapjának. 
A programmot közelebb veendi az olvasó közönség.

— M a r ó  s-V á s á r h e l y t  állandó színház épí
tését tervezik.

— A bekövetkezendő őszi idény a nemz. színház 
látogatóit néhány újdonságban fogja részeltetni. Ezek 
közt jelesen, M o s o n y i  „ Á l m o s “ czimü dalműve, 
melynek szövegét Sz i g l i ge t i  irta, pár eredeti dráma 
(fiatalabb Íróink művei) s nehány angolból fordított vig-

Kereskedelmi, gazdasági és ipar moz
galmak.

C s e r n o v i t s  Péter mácsai uradalmát, gr. 
K á r o l y i  G y ö r g y  vette meg.

— A már említett muzeum környékén történendő 
építkezésekhez Almásy Pál pompás nyári lakkal járul.

— A „Beimel és Kozma“ czimü nyomda ezentúl 
csak Kozma Vazul neve alatt működönd, miután neve
zett maga vette át a nyomdai intézetet.

Személyi hírek.
— A r a n y  J á n o s  és M a d á c h  I m r e ,  a 

szliácsi gyógyfürdőben időznek.
— V a d n a i Károly munkatársunk a napokban 

indult el külföldi útjára.

_A népszínházi bizottmány elnökéül S z é c li e-
n y i Ödön gróf Ion megválasztva.

— A borszéki regényes fürdőben két magasan 
kiálló sziklacsucsot D e á k  Ferencz és T e l e k i László 
nevére — két látogatott de eddig nevtelen barlangot pe
dig J ó k a i Mór és T ó t h Kálmán nevére kereszteltek.

Házasságok.
—  E lapok szerkesztője, m. hó 15-én jegyzé el 

B o g n á r  V i l m a  kisasszonyt, a magyar nemz. színház 
tagját.

Halálozások.
— R a g á l y i  Károly Tornavármegye 18G1—62- 

ben volt főispánja, a sárospataki főiskola gondnoka stb. 
stb., aug. 10-én éltének 53-ik évében, Jákfalván elhunyt.

— T h u r z ó  I r é n ,  f. hó 19-én Berettyó-Ujfa- 
lun elhalálozott.

— P e t i  József ref. theologiai tanár m.hó 22-én 
ifjan elhalt.

Hazafias áldozatok.
— Gróf M i k ó Imre 10 drb aranyat ajándéko

zott az Oláhországban Ploesten építendő magyar, reform, 
templomra.

— H o l l ó s  y K o r n é l i a  a pesti Ferencziek- 
templomának egy zöld szövetű értékes mise mondó ruhát 
ajándékozott, a zárdafőnök igen szép levélben köszönte 
meg a t. művésznő ez adományozását.

Megjelent uj könyvek *).
Lauffer és Stolpnál:

— „M agyarország fö ld r a jz a ,“ irta Vincze 
Paulin. Tanodái kézikönyv mely most második kiadás
ban jelent meg. Mint tudjuk iskoláinkban jó sikerrel 
használják. Ára 48 kr. o. é.

„ N a p ó l e o n i  eszm ék “ irta IlI-ik Napóleon* 
Francziából H u s z á r  Imre. Hogy e könyvnek kelete 
lesz, kezeskedik róla a szerző neve. Ára 80 kr. o. é.

„ N a y a d “ fürdői album, szerkeszti R ó zsa á g i  
és többen. Szép kiállítású gyűjtemény, mely nehány si
került beszélyen kívül,hazánk jelesebb fürdőinek leírását 
tartalmazza. Ára 2 frt. o. é.

— „ E m l é k k ö n y v  a m a g y a r  i r o d a 
l o m b ó l “ (?) összeszedte Deák Farkas. Olyan antholo- 
gia-féle lenne, magyar irók jeles mondásaiból. A kiállí
tás csinos. Pest. Osterlamm Károlynál 1862. Ára 1 ft 
50 kr, kötve 2 ft 40 kr o. é.

Nemzeti színház.

— Aug. 22. Ma ülte meg a színház negyed-év
százados megnyitási ünnepélyét. A ház minden zugában 
megtelt. Az ünnepély igen érdekes részletekből volt ösz-

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

szeállitva.Kölcsey Hymuussaeléneklése utánJókaiué Jó
kai ez ünnepélyre irt remek p r o l o g j á t  szavalta el, 
szépen, meghatón. Bognár Vilma és Füredi páratlan nép
dalai zajos tapsokban részesültek. Azután eléadatott 
Vörösmarty „ Á r p á d  é b r e d é s e “ s egy jelenet 
„ H u n y a d y  L á s z l ó b ó l “ a legszebb magyar dal
műből. Sajnálattal kell leírnunk, hogy e szép örömün
nep ép azoknak szerzett keserűséget kik 25 éven át fá- 
radhatlan, hű tagjai voltak az intézetnek. így, Lendvai— 
Latkócziné, — a mindig emlékünkben levő művésznőt nem 
hogy felléptették volna, de az előadásra is csak saját 
pénzén vásárolt jegygyei mehetett be ; szívesen akarjuk 
ezt némi akaratlan tévedésnek tekinteni s nem tesszük 
fel, hogy a kik mindig megkívánják és egyedül értik be
csét szégyenteljes mulasztással kötelességüknek ne tar
tanák gyakorolni a — kegyeletet. Részleteket mai szá
munkban egy nagyobb czikk hoz.

Budai népszínház.

— Aug. 24-én. Először : „Egy óra egy házaspár 
életéből“ vigj. 1 felvonásban. Francziából B. Jósika 
Kálmán. A népszínház személyzete most ismét együtt van, 
s az első uj darab melyet színre hoztak némi reményekre 
jogosíthat. Mulattató kis vígjáték, melyben főleg a hely
zetek képezik a comicumot. Alapja, iránya nem igen van. 
Egy jó öreg nagybácsit (Dósa jelesül személyesité) hoznak 
mindenféle kigondolható zavarba, hogy csakhamar ismét 
kibékitsék. Mindazonáltal, ha ennél roszab darabot nem 
hoz színre, az uj darabokban mindig bővelkedő népszín
ház, a közönségnek soha sem lesz oka elégedetlenül tá
vozni. Ha megengedi, a rendezőséget két dologra va
gyunk bátrak figyelmeztetni: A felvonások közti zené
nek mindig előkészitőnek kell lenni, a bekövetkezendő 
játékra, ne kínozzák tehát társalgási vígjáték előtt, „Ör
dög Róbert“ rém nyitányát. E tekintetben a népszinház 
né kövesse a nemzeti színházat, hol ha a zenéből a já
tékra kellene következt.tni,holmi özönvíz előtti dolgokra 
kellene gondolnunk, miután ott egyszer úgy mint más
szor, antidiluvialis darabokat húz az elkeseredett orchcs- 
trum. Másodszor, a ezukrászfiunak jó lenne megsúgni, 
hogy monoton „tessék fris vizet“-jével ne járkáljon épen 
a földszinten és zártszékek között, ha már épen meg kell 
lenni sétáljon fel a karzatra. Nagyon rontja az illusiot. 
Ebben is kár a nemzeti színházat követni.

A szerkesztő postája.

— J —u Miklós lelkész urnák. Köszönettel vet
tük becses dolgozatait, s igyekezni fogunk, hogy mielőbb 
rajok kerüljön a sor.

TARTALOM : Hugó Viktor. — Tiz nap története. — 
József. — Természettudományi eszmék, 
rovatok.

A nemzéti színház negyedszázados örömünnepe. — 
— A londoni parlamentház. — S z é p i r o d a i

Hazánk borai s borvidékei. — A  nap hősei Amerikában, — Salvador 
m i c s a r n o k :  Kósza Péter. — A  visszatért fecske. — Vegyes
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