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A szépirodalom és pub- 
licistika terén egyaránt ér
demteljes írónk, főleg az 
utóbbi időben nem kis mér
tékben keltette fel maga 
iránt a közönség érdekeltsé
gét. Első fellépte óta, minde
nütt, és mindenben a legbe- 
csülendőbb, üdvös tevékeny
séggel működik.

Született 1821-ben jun.
19-én Miskolczon. Tanult 
elébb Miskolczon, majd Pes
ten, végre 1838-ban Eper
jesre ment a jogi pályára.
Itt ismerkedett meg Sárosy- 
val, Riskóval, kik mint bará
tai folyvást buzditák irodal
mi kora törekvéseit. így tör
tént, hogy miután 1839-ben 
a magyar nyelvmivelő tár
saság egyik ülésében egy ki
sebb műve tetszésben része
sült, önbizalmatnyerve, 1841 - 
ben az „A thenaeum ban“
L a u r a  czimü művével lé
pett föl, Á l d ó  i/n év  alatt.
1843-ban Pozsonyba ment
ekkor irta pz „Életképekbe“
Y o 1 e pozsonyi leveleit, 
számra 30-at, melyek mint 
a fejlődő magyar tárczairo- 
dalom jobb czikkei, nagy 
figyelmet ébresztettek.

Ugyanakkor a „Honde
rűbe“ több költeményt és 
beszélyt irt. 1845-ben az 
„Életképekben“ E l e t  czi- 
műbeszélye pályadijt nyert 
„Ervin“ álnév alatt, melyet 
később is használt. — Iro
dalmi pályáját több beszély 
és humoreszkkel folytatta, s 
több lap levelezője volt. 1848- 
ban a belügyministeriumnál 
lön alkalmazva mint titok- 
nok, 1849-ben a jászkú- 
nok túrkevi kerületéből kép
viselőnek választatott. 1850- 
ben a „PestiNaplóba“ több beszélyt és czikket irt. 1852- 
ben a természettudományokat, különösen a vegytant ta
nulmányozta s nehány idevonatkozó czikket irt („Köz
lemények az iparról“). 1853-ban kiadta beszélyeit. (Be- 
szélyek, irta Pompéry János. 2 kötet 1853. Pest), melyek 
közt a „Clarissa“ és a „Két hölgy szerelme“ Dr. Fáiktól 
a „Belletristisches Lesekabinetben“ német forditásban is

A „Magyar irók segélypénz
tára“ ügyében is hasonló 
erélylyel járt el, s általában 
az irodalom és nemzeti inté
zeteink érdekei felett éber 
figyelemmel őrködött. 1856 — 
57-ben, a már akkor tekin
télyes „Pesti Naplót“ szer
kesztette. Mint vigjátékiró
1859-ben „Teíivér“ czimű 
vigjátékával megnyerte az 
akadémia száz aranyos ju
talmát. 1859-ben akadémiai 
1. taggá lön megválasztva, 
igen érdekesbeköszöntőt tar
tott „A v í g j á t é k i  j e l 
l e  m r ő 1.“

1861-ben ,egy uj nagy 
politikai lapot indított meg, 
a még most is fenálló „Ma
gyarországot. “E lapot kitűnő 
tapintattal, szabadelvüséggel
1862-ik évi május 16-ig szer
kesztette. E lap egyike volt 
legjobb, legelterjedettebb po
litikai nap ilapj ainknak. J elen- 
leg az első magyar általános 
biztositó társaság igazgató
ságának jegyzője.

A „Magyarország“ szer
kesztésétől visszalépve, Octo
ber 1-én, elébbi valamennyi 
munkatársainak közremun- 
kálásával „Ország“ czimü 
nagy politikai napi lapot 
indít meg , melynek meg
jelentét a közönség már 
is nagy érdekkel várja; 
a késedelem eddigi oka a — 
fogság volt, melyre mint 
szerkesztő ítéltetett, de me
lyet most már mindnyájunk 
örömére elhagyhatott. Mint 
tudjuk, a szépirodalom mú
zsájának sem mondott örök 
istenhozzádot. Az ő szépiro
dalmi műveit forrongó áb
ránd, világfájdalmas hangu
lat jellemzik ; néha a humor 

vidám ruháját is felölti, minta „Tardi ház“-ban. Minden 
sorát tisztult nemes ízlés lengi át, távol van minden köl- 
tőietlen szárazságtól vagy fárasztó dagálytól, műveltebb 
női körök kiválólag kedvencz irója. Mint szerkesztő és 
czikkiró a közönség fris emlékében él még, ezért Pom- 
péryt mint ilyet bővebben nem jellemezzük. B.

megjelentek. 1855-na „Pesti Napló“ újdonságirovatát ke
zelte, s e téren komoly nemzeti irányban nagy erélyt 
fejtett ki.

Ő pendité meg először a „G a r a y-á r v á k“ ügyét 
s oly fényes eredménynyel izgatott érdekében, hogy 
a Pesti Naplóhoz8496frt 30 kr és 15 drb arany, a többi 
szerkesztőségekhez pedig 1786 frt és 48 kr gyűlt be.
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A mormonok.
(Történelmi rajz).

Ha társaságot óhajtasz látni és tanulmányozni, 
mely minden eddigi vallás és társadalomtól valamit el- 
kölcsönözgetett, amellett minden társadalmi elméletből 
valamit létesített vagy, legalább létesíteni s keresztül
vinni iparkodik; ha egy látványban kívánod szemlélni 
az ó-héberségnek istenuralmát, ihletett prófétával vagy 
főpappal; a kelet vallásainak kárhoztató kizáróságát, a 
mahomedán többnejüséget és a fegyverreli téritgetés el
vét ; a communisticus vagyonközösséget, munkakötele
zettséget és átalános ellátottságot, a hajdani görögök él
vezetes és vigadó isteni tiszteletet, a régi egyiptom lélek- 
vándorlási álmokat, a szerelem v. i. a nemek legfurfan- 
gósabbul szentesített közösségét, s az anyagi nyomornak 
elvbeni megszűntét, az emancipált nőt, s a népfőnök ke
zében gyilokkal fegyverzett titkos rendőrséget vagy ban- 
ditaságot, ha, mondom, mindezt egy látványban, egy tár
sulatban kívánod szemlélni, kelj át az átlanti óceánon, 
azután,-Missisippi és Missouri folyamán, fáradj az ezen- 
tuli elláthatlan térségeken, mig a hegyeken túl Utahterü- 
letre vergődve a sóstónál megállapodol, és ott a Deseret 
nevű államban a mormonokkal találkozol. Ezen mormo
nok azon uj nép, mely az imént elősoroltakat magában 
összepontositja, intézményei s közéletében gyakorolja. 
E különös, mondhatni, államcsaládról akar a jelen czikk 
egyetmást köziem a t. olvasóval.

Az északamerikai egyesült államokban majdnem 
számtalan a hitfelekezet, de ezek között ismét a legne
vezetesebb és legkülönösebb a mormonok társulata, ho
lott ez a m u n k a  és é l v e z e t  elvein alapszik és a 
s o k n e j ü s é g  mellett a n ő em  a n  ez i p a ez  i ő t 
is tartja törvénynek, mig egyúttal az i s t e n i  i h l e t t -  
s é g b e hisz, és egy ily szentlélektől megihletett prófé
tának, vagy főnöknek majdnem vakon engedelmeskedik.

Valóban oly tünemény a mai társadalmak sorá
ban, miszerint vele bővebben megismerkednünk nem csak 
nem érdektelen, hanem szükséges is azon esetben, ha 
az emberi szellem s társadalom tanulmányozása komoly 
szándékunk.

A mormonok egylete 1823-ban keletkezett, kezde
ményezője az akkoriban csak 18 éves Joe Smith volt 
Manchester falujában, Palmyra mellett, New-York álla
mában. Joe Schmith azt állitgatá: Neki egy angyal je 
lent volna meg, s egy szekrényt mutatott légyen a Pal
myra közelében lévő Cumorah nevű hegyen, de a melyet 
csak 1827-ben szabadott felnyitnia, s abból az arany 
táblákon leirt mormon-könyvet kihoznia, miután szivét 
minden bűntől tökéletesen megtisztította. Ezen könyv 
azt tanítja: hogy a vízözön után Amerikába jámbor zsi
dók vetődtek, és az üdvözítő nálok is megjelent volna, 
hanem hogy azok vétkeik miatt háromszor ki lettek 
volna irtva, és közülök egyetlen Mormon fennmaradt lé
gyen, ki ama könyvet arany táblákba véste.

A könyv már 1830-ban jőve ki a sajtó alól, s rop
pant hatást tett. De midőn a táblák után kérdezősködtek, 
azokat senki sem tudta előmutatni — elenyésztek, vagy 
inkább nem is léteztek soha. A könyvről pedig beszélik, 
hogy azt valami Spaudling nevű kedvtöltésből megírta 
és holta után a kézirat egy könyvárusnál maradt, mig 
valami Sidney Rivdon az élelmes és ravasz Joe Smith- 
vel egyesülve azt nyomtatásban kiadták s neki a csudás 
isteni eredetet tulajdonították, hogy az illető közönséget 
elámitsák, megcsalják, s annál nagyobb nyereségre szert 
tegyenek. A terv várakozásukon felül sikerült. A külön
ben unalmas könyv elég hivőre talált, elannyira miszerint 
Smith agyában egy uj hitfelekezet eszméje is ébredhetett, 
melytől nyugodni sem birt mindaddig, mig a tervvel el
készült és tettleg a nagy munkához foghatott.

1830-ban egyesült vele Pratt, kitűnő hitszónok, 
és 1831-ben megalapíthatta első egyházi községét Kirt- 
landban. Innét Independanceba költözött Misouri állam 
határinál, de e helyről egész gyarmatával elüzetett, nem 
csak azért, mivel a józan eszü Yenkeek ezen uj szentek 
pöffeszkedő magok viseletét el nem türheték, hanem leg
inkább, mivel a mormonok a rabtartásnak elszánt ellenei 
valának. Ezek megkisérték ugyan 1834-ben Independan- 
cet fegyveres kézzel vissza foglalni, de a vállalat nem si
került. Itt nyilványult először a mormonok bajnok szel
leme, s azon mozlemfajta hajlam, a világot fegyverrel is 
téríteni meg. Ok magokat utolsó vagy itéletnapi szentek
nek nevezték (Latter-day-saints) mert azt hitték, hogy 
ők hivatvák, kiirtani az istenteleneket, és az Isten országát e 
földön megalapítani. S már ekkor 50,000 hívet számlál
tak, de a missouriak őket uj telepitvényeikből közös erő
vel Clark tábornok vezénylete alatt elkergették. Az uj 
hitfelekezet iránti gyűlölet missiouriak szivében határta
lan volt

A mormoni8mus valami varázsos hatást gyakorlott 
a kedélyekre, vagy ellenállhatlan bűvölvén azokat magá
hoz, vagy kiengesztelhetlenül eltaszitván magától. Smith 
és Pratt egyébiránt csupán ösztönszerüleg követék a kor
szellemet, midőn a yankeeség önző szellemének vallásos 
szint és szentséget kölcsönöztek, nem szenteskedő és 
bűnbánók többé, hanem emelt fejüek, bátrak s jókedvüek 
valának; a sejtelmi túlvilágra való utalást elvetették, a 
mennyországot közvetlen a földön létesítették, és mago
kat már idelent boldogultaknak kinyilatkoztatták. Min
den ember, ki társaságukba lépett, már ez által minden 
gondtól mentve lett. A munkára ugyan köteleztetett, 
minthogy a lustát, tétlent körükben nem tűrték; de ki is 
kapta ám a maga földrészletét, s teljes jogot egyenlően 
részesülni élvezeteiben azon jólétnek, melynek az egész 
község örvendett. Életök folyvást derült és vidám volt, 
S isteni tiszteletök lényeges részét a mulatságok éstáncz- 
vigalmak tették.

Missouriból kiüzetve az 1838. és 39. közti zor
don télben Illinoisba vándoroltak, s ez utón a Mis

sisippi bal partján borzasztókat szenvedtek. Az Illi
nois népessége részvéttel volt irántuk, és megen
gedte nekik, hogy Nauvooban megtelepedjenek. Itt több 
éven át békében éltek, a vadon földet termékeny s kies 
kertté változtatták szorgalmuk által s 1842-ben nagy
szerű templom építéséhez fogtak. De külünczködéseik, 
büszkélkedésök, s kivált a kétkulacsos játékuk a politi
kai választásoknál, majd a democrata, majd a respubli
kái párt részére, átalános gyűlöletet és utálatot támasz
tott ellenök Illinoisban is úgy mint azelőtt Missouriban. 
Éhez pedig még a prófétának azon fenhéjázó elbizako- 
dása is járult, melynél fogva ő magát vashingtoni elnök
jelöltnek feltolni merészkedett, hogy ezen központból s 
ezen fő tekintély és hatalom eszközével az egész uniót 
mormonisálhassa.

Végre a próféta némely tekintélyesebb mormo
nokkal is ütközött össze, kiket, mivel szebb nejeiket neki 
át nem engedték, a községből száműzött, s kik ezért 
bosszút forraltak ellene. A próféta, személyének biztosí
tására d a n i t á k rendét hozta be, az egykori assasi- 
nokhoz hasonlót, kik, testőrjei gyanánt, mindent merné
nek, mit ő nekik parancsolni fogna. Ford, Illinoit kor
mányzója Smith prófétát elfogatta, hogy magát a sok 
vád ellen védje és igazolja. Smith bízván a törvény 
szentségében, megjelent, de, várakozása ellen, Cartlia- 
góban fogságba tétetett, hol a felbőszült nép véletlen rá 
rohant, s őt, Hiram testvérével együtt kegyetlenül meg
ölte junius 27-én 1844.

Halála után B r i g h a m  Y o u n g  választatott 
utódjául, kire, a mormonok hite szerint, a prófétaszellem 
szállt örökségül, s ki a theodemokraciai községben Is
tennek korlátlan helytartójául maradandó. Nehány ver
senytársa, irigységből odahagyta a községet. Azonban a 
mormouállamot még sokkal veszedelmesebb ellenségek 
fenyegették kívülről. Dühöngő népcsoportok Nauvoot 
nagyrészt elhamvasztották. A mormonok fegyverhez 
fogtak ugyan, denemreményelketvén, az aránytalan szá
mosabb ellenséggel daczolhatni, Ford kormányzóval 
egyezkedtek, ki nekik biztosságot Ígért, mig az 1846. 
tavaszán mindnyáján az államot elhagynák.

A mormonok bátor, s életrevaló népe elhatározta, 
hogy igen is eltávoznak és Utah területbeköltöznek, vagy 
is az unió egyik messze nyugoti vidékére, hogy ott, távol 
a többi emberiségtől, a sóstó melletti magányban meg
telepedjenek. Az egész télen át készültek a nagyszerű 
egyetemes kivándorlásra, s nem kevesebb mint 12000 
szekeret szereltek fel. Az első előcsapat 1600 lélek, 
1846 febr. 3-án indult a nagy s bizonytalan útnak, a be
fagyott Missisippin keresztül, a végtelen, laktalan, mi- 
veletlen térségekre, (prairiek) és nem csak legyőzte az 
útnak mindennemű Ínségeit, hanem szántott és vetett is, 
hogy az utána jövők érett életet találjanak.

A mormonnép zöme, prófétájával együtt csak má
jusban hagyta el Nauoot, de ellenségeik gyűlölete oly 
dühre gyuladt, hogy a kevés hátramaradtakat megtámad
ták és kiverték. Az üresen hagyott lakokba az fészkelte 
magát, a kinek tetszék. A  mormonok nagy és különös 
belsejit templomukat már elmenetelök előtt ürítették ki, 
de a vadbuzgó nép 1848-ban azt is felgyújtotta és le
rombolta. Kiköltözésük a zsidók egyiptomi) öli kitakaró- 
dásával hasonlittatott össze. Iszonyú sok úti kellemetlen
ség, viszontagság, nyomor s Ínség kíséretében is ők foly
vást vígan s bátran valának, indián törzsökkel barátsá
gosan s testvérileg köziekedének, és őszszel 500 fegyve
rest küldöttek, hogy a Californiabelieket a Mexikóiak 
ellen a harezban segítsék. A telet a Missouri partján 
földalatti tanyákban töltötték. Itt még elegendő élelmük 
vala. De miután 1847. april havában ismét útnak ered- 
dek, s ezt sebes menetekben megtéve, s Utah hegységen 
átbajlódva, a sóstónak termékeny, de akkor még nevelet
len völgyébe, leértek, élelmi czikkeik hiányozni kezdő
nek s rá első vetéseiket 1848. tavaszán szörnyű sáskase
regek megrontották. Ok azonban segítettek magukon 
ezen első éhség idején, és 1849-ben bőven arattak.

Ezen uj hazájukat a mormonok D e s e r e t -  
(mézméh) államnak keresztelték, és az egyesült államok 
elnöke Fillmore megengedte a prófétának, hogy az unió
hoz tartozó uj földet, mint kormányzó igazgassa, de úgy 
ám, hogy oldalánál 6 hivatalnok, mintegy ellenőrködjék, 
kik között három nemmormon vala. Ezen intézkedés, 
sehogy sem illett bele a mormonok kizáró hierarchiájába, 
minél fogva ama három hivatalnok tekintetbe sem vé
tetett. Ihlettnek egyedül az elnök ismertetett el. Ő hir
dette és osztogatta a jóslatokat és istenieknek vélt pa
rancsokat. Mellette két papság vitte a kormányzatot, az 
Aaroni, mely püspökök, papok, tanítók és diákonokból 
állott, kik az istenitiszteleten és oktatáson kívül, az igaz
ság rendőrség s pénz-ügyét is kezelték, meg a melchi- 
zedekféle, melybe a vének, a főpapok és a 12 többnyire 
külföldön téritgető apostol tartoztak. Világi hivatalnokok 
nem léteztek. A próféta kitűnő ildommalkormányzott. 500 
harezosa bajnokul vitézkedett Mexicóban és dicsőséggel 
tért haza, á kaliforniai aranyásás varázsát nagy erkölcsi 
erővel mind magában, mind népében legyőzte. A Smith 
által Missouriban elkövetett politikai balfogásokon s ezek
ből háramlóit szomorú tapasztalatokon okulva, megta
nulta Young azt, miszerint eszélyesebba rabszolgaság el
leni buzgalmat — az abolitionismust — kisssé mérsé
kelni. Ennek folytán a négereket Kain utódjainak, s 
mint ilyeneket a rabszolgaságra teremtetteknek, nyil
vánította. Azonban csak ekkor jutottak az emberek annak 
nyomába, miszerint a mormonok között a s o k n e j ü 
ség meg van engedve, s halkal átalános szokássá s er
kölcsösé válik. 1852-ben hirdette ki először Pratt a kije
lentést, mely Smiththel már 1843. istenileg közöltetett, s 
melynél fogva a soknejüség engedtetett légyen, és pedig 
1-ör mertaz ó-szövetségpatriarchái több nőt tartottak egy
szerre, 2-or mert Krisztus is ahárom Máriát kedvelte, 3-or 
mert minden nő avval a joggal születik, hogy férje legyen, és 
félj nélkül nem is boldogulhat a másik világon sem; 4-er

mert s z e n t e k  — már mint mormonok — csak a tör
vényes házasságban születhetnek, azon kívül ellenben 
csupán boldogtalanok és kárhozattak. Ezen hitbeli s tár
sadalmi elvvel természetes összefüggésbe hozatott azon 
dogma is : hogy a szentek istenülhetnek s az istenülés
ben folyvást haladhatnak, az az, hogy a szentek az Isten
hez egyre közelednek, sőt istenekké is dicsőülhetnek és 
világokat alkothatnak ; mig a boldogulatlanok, a nem
mormonok és házasságon kívül nemzettek a lélekvándor
lás utján visszaesendők, és büntetésül csupán mint indi- 
ánusok, négerek, vagy állatok ismét születendők. Hogy 
pedig annál több hívőt lehessen a mormonismus részére 
toborzani — téríteni — a keresztség a halottakra is ter
jesztetett ki, vagyis : az uj hívőnek kívánatéra megke
resztelteitek az ő meghalálozott szülei, testvérei s roko
nai is, hogy szinte szentesitessenek. Végzetül azonban 
igen csábitó, s egyszersmind veszéles volt, a mormonok
nál az úgynevezett l e l k i  h á z a s s á g ,  (lelki nősü
lés) vagy is a pogányokkal, vagy méltatlan férjekkel 
összekelt nők azon joga, melynél fogva azok, a prófétával 
vagy más akármely szenttel lelki házasságba léphetnek, 
velők lelkileg egybekelhetnek, hogy saját lelkeiket meg
mentsék. Ennek következtében mindenki a mormonok, 
között, ha úgy tetszett, s szerét tehető, több nőt vett, ős 
nemsokára látható volt, mikép egy férj két három, négy 
öt, sőt több hitvesével e g y  házasságban éldegélt. A 
próféta és a magasabb rangú papok e tekintetben is el- 
sősködtek s gazdagabban látták el magokat a szépekkel. 
De nagyba is megeredt ám a nők kivándorlása minde- 
nönnek, a mormonokhoz. A hitelv : „hogy minden nőnek 
féijülnie k e l l . “ sokakat édesgetett, s viszont, minél 
többen érkezének annál szükségesebbnek látszott és ter
mészetesebbé lett a több nejüség. Nem csak az egye
sült államoknál, hanem Európából is jövőnek számosán 
az uj hivőnők, a sóstóhoz. A mormonok apostolai min
denütt megjelentek, de nem mindenütt sikerült törekvé- 
vésök: csupán Angolhonban s Skandináviában lett sze
rencséjük, ezen országokból nagy csapatokban történtek 
a bevándorlások.

Taláikoztak a mormonok közt, kik William 
Smith s Gladdon püspök vezénylete alatt, a többnejüsé
get elvetették, de, nagy kisebbségben lévén, Deseret- 
ből kihajtattak. Young kinek magának már 50 neje volt, 
nemcsak vadbuzgóan védelmezé a többnejüséget, hanem 
danitáit is használta az ellenpárt elnémitása s megsem ■ 
misitése fejében. Midőn fenérintett három nemmormon 
biztos hivatalnok, erélyesebben mert bele avatkozni 
az uj egyházállam ügyeibe, a nép kinevette és elűzte 
őket. Az unió tekintélyének ezen megvetése, meg a sok
nejüség botránya feltüzélé az összes egyesült államok 
népeiben ama gyűlöletet és bószut, mely eleinte csak a 
Missoury és Illinois népe táplált a mormonok ellen. A 
mormonállam ugyanis teljes függetlenség után töreke
dett, ellene szegezte magát a többi államoknak, sugy mutat
kozott, mintha a többit, ha tehetné, mind meg akarná hó
dítani. Szóval e mormonelem egész maliometanismus volt a 
maga soknejüségével s hódítási vágyával. Az egész észak 
amerikai világ kívánta, követelte a mormonok megalázta
tását s ha lehetne, kiirtását, és az elnök kénytelen is 
lett 1857. hadat küldeni ellenök. Azonban Young sem 
veszteglett, népét nagyban felfegyverkeztette, a körülla
kozó nehány indiántörzsökkel szövetkezett, az egyesült 
államok klildönczeit mormonok földjén Kaliforniába ke
resztül járni nem engedé, minden közlekedést megakasz
tott, és a területét környező járatlan hegyek szorosait 
úgy látta el, hogy az államok hadát, ha majd nagy útjá
ról fáradtan elérkezik, sikerrel megtámadhassa, vagy 
legalább az átmenetben soká akadályozván ; azt nagy 
tettekre tehetetlenné tegye. E készületek közt a mor
monok levél s okirat-tárát óvatosságból elhamvasz
totta, hogy abban az esetben, ha ügyök roszra fordul 
ne legyen ellenök semmi hiteles, s megczáfolhatlan bizu- 
nyiték. A respublikái párt az unióban sem a rabszolga
ságot nem akarta tűrni sem a soknejüséget, a demokrata 
párt ellenben védé a rabszolgaságot ama frázissal: „a 
házi ügyekbe s intézményekbe senki se avatkozzék, 
senki se avatkozhatik. Ezen szemfényvesztő mondattal a 
mormonok is védék az ő többnejüségöket. Buehanan el
nök, mint a , demokraták elnöke, uyomatékot akarván 
adni a rabszolgaság és többnejüség közti különbségnek, 
hadat rendeli Class és Scott parancsnoksága alatt a mor
monok elnyomására. De a hadjárat egész 1857. őszig 
késett. Class és Scott tábornokok kénytelenek voltak 
150 mérfóldnyire a sóstótól téli tábort ütni', s e telelés 
alatt a hideg és éhség által nagy veszteségeket szenved
ni. Csak a bekövetkezett tavaszon kaptak segítséget, 
Cumming nevű Deseret számára küldött kormányzó kí
séretében, ki Young helyett igazgasson.

A mormonok nem mertek csatába ereszkedni, 
inkább remenylették, hogy ha idején engednek, az unió 
megengesztelodik, melynek tulhatalma alatt elvégre úgy 
is megtörtek volna, ügyesen tehát kikerülték az első 
csapást az által is, hogy ideiglenesen, mindegy színre, 
délre költözködtek és az egyezkedésre készeknek mu
tatkoztak. Ennél fogva Buehanan két békebiztost me
nesztett hozzájuk: Powell és Culloch-ot, s ennek követ
kezteben bele is egyeztek a mormonok abba, hogy az 
Utahnak szánt uj helytartó Cumming a Só városba bevo
nuljon. Oda jött Kané Tamás is, az északsarki átjárás 
híres felfedezőjének testvére, és a kibékülést eszközölte. 
A hadjárat 15 millió dollárba került, és a kiküldött kor
mányhivatalnokok borzasztó szemtelenséggel lopták és 
csalták az uniót. Ezen milliók meg a Cumming évi fize
tése 4000 dollár, valának az egész tüntetésnek egyedüli 
hasznai. Az Utah-területen maradt hadak sokkal gyön
gébbek s az uniótól messzebb állanak, mintsem hogy 
magokat sokáig tarthassák, a mormonok pedig csak szin- 
leg simultak,Cumming soha sem parancsolhat nekik töb
bet, mint a mennyit ők magok jószántukból akarnak tel- 
jesitni. Majd meglátjuk. Mr
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Tiz nap története.
September 4-én.

Hogy Londonban járt valaki már nem is dicsek
vés tárgya, alig érdemes a szóra — de hogy ott nem járt 
valaki, csaknem szégyenné vált. Szerencse hogy föl sem 
teszik az emberről, mintha a világ csodáinak roppant 
tárlata idejét Pest pora rengeteg ködében töltötte el. Kü
lönben az ily boldogtalannak szava sem járna. Az olyan
nak tárczát sem szabadna írni, ki azt sem látta tulajdon 
szemével, mi az angol kristály palota, közélet, múzeumok, 
életrevalóság és szabadság.

Azonban bármint legyen a tárczairó dolga, mint a 
nap krónikáinak szerény följegyzője el nem hallgathatja, 
hogy a lefolyt nyárszak legnagyobb eseménye volt, hogy 
oly számos hazánkfia vándorol ki országokat — s világot 
látni. Csáki Buda-Pestről a kivándorlás nagyszerű volt. 
Fővárosunkból férfi és nő, öreg és i§u karavánonként 
kerekedett föl, s tiz közűi egy ismerősét találta itthon : 
a múlt cholera óta nem hagyták ide oly számosán Buda
pestet.

Hányán meggyőződ&k, kik eddig nem vagy csak 
homályosan tudták, hogy nincs semmi oly m u l a t v a  
o k t a t ó  tanulmány, mint egy utazás 1 A magyar leg
kevesebb veszélylyel tehet kirándulásokat a föld bárme-, 
lyik idegen tájaira. Nem tarthatunk tőle, hogy az idegen 
vak bámulatában megfeledkezik hazájáról. Azon ha- 

J  gyományos mondás, „extra Hungáriám non est vita“ — 
(nincs élet Magyarországon kívül), örökre épen marad 
közöttünk azon értelemben, hogy a kiben magyar szív 
van, ha akarja sem képes a hazán lcivül keresni boldog
ságát. Csak tanulmány kedvéért vándorol ki a haza 
gyermeke, — e tanulmány dolgában már nem vallja 
többé az „extra Hungáriám“ elvét.

Sehol sem oly érdekes járni és szemlélődni a ma
gyarnak, mint a britek nagy hazájában, melynek a mi
enkkel leginkább rokon alkotmánya és intézményei annyi 
hasonlósági vonást eredményeznek a magán és családi 
életben is. Csakhogy ott a szerencsés helyzet s szeren
csés viszonyok századok óta egy hatalmasabb fejlés stá
diumára jutatták a nemzetet, mely hatalom, erkölcsi erő, 
szellemi és anyagi virágzás dolgában első a föld minden 
nemzetei között. Az angol legconservativabb nemzet — 
leghívebben megőrző történeti hagyományait s az ősi 
szokásokat, de egyszersmind legfogékonyabb a czélirá- 
nyos és szükséges reformok iránt. Sehol sincs több ma
radványa a réginek, sehol sincs több csodája az újnak.

A nemzetek e legbölcsebbike, s egyszersmind leg- 
vállallcozóbbja a legtöbb tanulságot s a legtöbb buzdítást 
adja a föld más népeinek. S vájjon nem ltöszönhet-e a 
magyar már is igen sokat az angoloknak ? Hogy csak 
egy közvetett érdemet említsek, nem N.-Britania volt-e 
azon iskola, melyben a magyar nemzetnek egy újjá al
kotó szelleme vette az ismereteket és nyerte a buzdítást 
a vállalkozási erélyre ? Széchenyi a természet ajándé
kozta lelki tehetségeken kívül e tanítójának, Angolor- 
szágnak köszönhet legtöbbet. '

Ha egyetlenegy, habár rendkívüli lelki tulajdo
nokkal felruházott magyar képes volt amaz iskolából 
szellemileg és anyagilag merőben uj korszakot kezdeni a 
magyar nemzet sok század évi történetében, ha tevékeny 
életének nyomai s közvetett hatásai örökre megma
radnak, lehet-e merőben eredménytelen köz- és társa
dalmi életünkre nézve ama nagy ország oly tömeges lá
togatása, melynek' kivált ez évben tanúi valánk?

A magyarnál a gondolkodásra, józan ítéletre nem 
hiányzott soha a tehetség s e tekintetben restnek sem 
mondható: csak az ismeret anyag volt szűkén kimérve 
számáras csak azon emelkedettebbnézpontok hiányzónak, 
melyekről szélesb látkör nyílhatott előtte. Mindkettőre 
nézve üdvös iskola azon egyetem, melyből Széchenyi 
oly fényes t e s t i m o n i u  m ó k á t  hagyott fel közéle
tünk csaknem minden téréin.

Ama nagy mester szelleme mily sok téren mun
kás közöttünk mai napig is, s lesz mindig növekedő 
arányban. A vállalkozási szellem, mely húsz évvel ezelőtt 
az ő hatalmas buzdítására is oly nehezen birt meglen
dülni, ma már közvetlen unszolásai, kérlelése és dorgá
lásai nélkül is magától terjed tovább. Alig győzzük kró
nikába foglalni csak a közelebbi nehány hét uj meg uj 
eseményeit e téren. Alig mondá ki egy társulat egy új 
m a g y a r  g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g  eszméjét, 
alig vettük örvendetes hirét a f ö l d h i t e l i n t é z e t  
engedélyezésének, egy uj vállalat létesül túl a Dunán, — 
a magyar földközi tenger, a Balaton szabályozása. Fél 
század év óta vitatják, tervezik, s eredményre jutni nem 
tudának, A 48előtti korban, ugv mondják, a megboldogult

nádor, József főherczcg tett legtöbb ellenvetést rá, s neki 
tulajdonítják e mondást: „A Balatont, az O r s z á g  
T ü k r é t  kár lenne nagyszerűségében kisebbíteni.“

Az Ország Tükre azonban csak szabálytalan és 
hasznavehetlen segélyeit veszti el, s kövér legelőknek, 
hűs berkeknek, arany kalászú földeknek ád nagyobb tért. 
A mit a tükörből veszítünk, kárpótolja a valóság. Ezen 
vállalatot ürvendetesebbé tette egy hazánkfiának, hg. 
E s z t e r h á z y n a k  tetemes áldozata is : régen nem 
tudtunk irni semmit, hogy a hazafias phrasis ott ne le
gyen ; ma minden tettünkben, még a vizszabályozásban 
is t e t t l e g e s  része van annak. Élő eszme már a mi 
egykor phrasis volt: azért-e, hogy kevésbé emlegetjük 
minden alkalommal ?

Királyhágón- túl, hol az anyagi vállalatokban oly 
mostohán volt hagyva a magyar korona legszebb földje, 
a vállalkozási és áldozási készség uj tápot nyert. Alig 
van más esemény, mint a királyhágón át Brassóig veze
tendő vasút mellett oly rég táplált óhajtás tettleges ki
fejezése. Egész egy mozgalom uralkodik ott. Községek, 
egyesek ajánlják földjeiket, pénzüket, erdeiket e vasút 
létesitésére.— Fényes példában akarják kimutatni, hogy 

Magyarország népei mostoha viszonyok közt, szegény
ségben és elhagyatottságban is magok tudnak gondoskodni 
magokról. Sehol sem volt példa rá az európai continen- 
sen, hogy oly országos intézeteket, minők tanodáink, 
Akadémiánk, országos színházunk, a közönség adako
zásából alapitottak és tartottak volna fenn: a magyar 
fő- és közrend áldozat készsége, mely már meglepte Eu
rópát 1848-ban a jobbágyok fölszabadításával, az angol 
után első abban, hogy a közügyekért, az az j ól é r t  e tt  
ma g á né r de ké r t  áldozni tud.Hogy'ez'áldozatoknak nem 
volt mindig teljes sikere, nem ez áldozatok csekély vol
tát okozzuk. A rendszeresítés hiánya, mely gyakran az 
igen nagy buzgalommal járó sietségből és mohóságból 
eredt, az iráuyadás és vezetés' körüli szervezetlenség 
okozta, hogy az eredmény nem volt mindig arányban az 
áldozatokkal. Ez az, miben az angol nagy mester, s mit 
Széchenyi főleg hirdetett, s végre mi a legnagyobb figyel
met kívánja minden vállalatunkban. Minden óhajtásunk, 
hogy valamint egy szellem lelkesít az áldozatokban, úgy 
legnagyobb egység legyen cselekvésünkben ! Ettől függ 
a siker.

Az erdélyi vasút ügyében nem hiányzik, a mint 
értesülünk, ez egység a tettben. Az illetékes és befolyá- 
sps emberek e tárgyban tanácskozmányokat tartanak, s 
nem engedik csak mentére a dolgot, hanem vezetni ügye- 
keznek. Kétségkívül nem fognak hiányozni rá avatott 
és tevékeny férfiak, s akkor egy nevezetes vivmánynyal 
gyarapodtunk.

ügy látszik, hogy a cselekvés gyakorlatára nézve 
sokat haladtunk. Mig 48 előtt többnyire a legszüksége
sebb vállalatok is csak úgy létesültek, lettek maradan
dókká, ha egy Széchenyi volt kezdőjük és vezérük, újabb 
korban, a mihez)kezdünk könnyebben meggyökeredzik és 
virágzik, és nagyszerű anachronismus holmi „Önbirála- 
tokban“ Széchenyi erős dorgálásaival állaui elő, melyek 
csak épen a maga korára s az akkori viszonyokra voltak 
számítva.

Magában dicséretes bátran kimondani nyilvánosan 
is a közönségétől tán eltérő nézeteket is : a sajtó a gon
dolat szabadság tere; de gyakran tévednek azok is, kik 
sem többet sem kevesebbet nem mondanak, mint őszinte 
meggyőződésüket. A leghatározottabb nézetek gyakran le
hetnek a legnagyobb csalódások, s vannak oly scrupulo- 
sus önbirálók, kik oly bűnökkel vádolják magokat, me
lyekben nem élnek, kik épen szerfölötti komolyságuk 
által válnak moliérei alakokká.

Sok hibánk van, s közte a könnyelmű mulatozás
— mondja a szigorú öubiráló. Csak azért is egy mulat
ságba vezetem őt. A mulatság színhelye a trencséni fürdő. 
Augustus 20-dikán a templomozás után a virágokkal 
nemzeti lobogókkal diszitett séta csarnokban a megye 
minden rendű honleányaiból és fiaiból összesereglett kö
zönség előtt nehány főrangú hölgy zongorajátékkal bá- 
jolja el a hallgatóságot, egy másik hölgy elragadólag 
szavalt egy magyar költeményt. Utána sorsjáték követ
kezett, — azután nagy lakoma, melyben jó kedv és to- 
asztok sem hiányzottak ősi szokás szerint, s egy czigány 
banda fokozta a magas jó kedvet. Délután színi előadás
— este táncz, melyben a csárdást élethalálra járták, ez 
volt a nagyszerű mulatság, melynek eredménye, hogy 
1200 forint tiszta jövedelem gyűlt be azirói s egé l y  egy 
le t  r é s z é r e ,  indítóját sem tartózkodunk megnevezni, 
gr. N i t z k y  Filoména urhölgyet.

Az Írói segélyegylet egy rövid év alatt, mióta 
engedélyt adtak rá, s mig mielőtt teljesen contrituáltnak

mondhatná magát, már is megalapított intézetnek tekint
hető, s ha még sok van hátra, hogy teljesen kiterjeszt
hesse jótékonyságát és üdvös hatását, egyik legszebb 
példa, mennyivel könnyebben fogamzik meg és virágzik föl 
napjainkban minden szép és jó, mint korábban. Az aris- 
tokratiától a köznépig minden osztályban nagyobb ér
deklődés, részvét a haza közügyei iránt, s ha nem csaló
dunk évről évre növekedőben van.

Ha igaz az, hogy önbizalom s kitartóan munkás 
szellem az, melyben jövendők fözáloga rejlik, most van 
legkevésbbé helye és ideje a csüggedésnek és pessimis- 
musnak. Ha az ismeret s mivelődés csatornái bővebben 
megnyílnak, ha a morális emelkedettség s hazafiság mind
inkább tettekben nyilatkozik, melyeknek hova tovább 
mind jobban emberei tudunk lenni, nem elkerülhetlen 
szükséges a kétséges hasznú támogatás. A gyönge az ő 
mankóival sem oly erős, mint a kinek inaiban megvan a 
megállásra szükséges erő. X.

Thiers „Histoire du Consulat et 
de F Empire“ ez. munkájának 

20-ik s utolsó kötete.
I. CZIKK.

A  W a te r lo o i  c s a ta .

Legközelebb jelent meg Párisban Thiers fenn- 
czimzett világhírű művének 20-ik s utolsó kötete, mely 
kezdetéhez méltólag végzi be azon é r c z n é l  t a r t ó 
s a  b b e m l é k e t . — 22 év előtt, — úgymond az „In
dépendance belge“ egyik szellemdús tárczairója, ezen 
mű ismertetése folytában, — egy égető nyári napon, egy 
auteuil-i házban, melyben a történetiró, minister, elnök 
lakott, fél úton a st. cloud-i palota s a követ-kamra pa
lotája közt, épen midőn az Angolországgali háború kike- 
rülhetlennek látszott, vévé át Thiers, könyvárusa s ba
rátja, Paulin kezéből ezen nagyszerű mű első próba
nyomatait, s még jól emlékszem Thiers környezetének 
mély megindulására ; midőn barátjai, látván azon oly 
jelesen megkezdett dicső vállalatot, fontolóra vevék an
nak fáradalmait, akadályait s veszélyeit. Néma bámu
lattal néztek egymásra, s azt látszottak egymástól kér
deni, ha vájjon ezen rettenthetlen, s oly nagyszerű ügyek 
terhét viselő férfiúnak valóban lesz-e mindvégig bátor
sága s akarata, az elfogadott föladatteljesitésére ? Egye
dül ő ismerte annak terjedelmét s végetlen változatossá
gát, annyi számtalan megújuló fölindulások s csaták 
közt, oly különféle anyagszerek leirhatlan zavarában. 
Mily roppant munka ! iá mennyire bámulta mindenki a 
történetiró hideg vérüségét, ki azt nyugottan s bizalom
mal kezdé meg, oly rettentő események küszöbén !

A consul, a császár, a költő, a Nbiró, a minden
ható, a legyőzetett, a számüzöttnek egész történelme ! 
Összes győzelmei, összes erényei, összes kegyetlenségei, 
összes balesetei ! A Tuileriák és Sz. Ilona, a Tiberis s a 
Beresina ! Austerlitz és Waterloo ! — Ilyen volt a kör, 
melyet be kelle tölteni ezen ékesszóló, kevély s minden
kit megvető csoda-lény nyel, kinek minden szava az egész 
világ által figyelemmel hallgatott parancs volt, ki legje
lentéktelenebb hadi jelentéseinek is a győzelem ékesszó
lását adá meg, s ki szintoly nagynak tanusitá magát sz. 
ilonai szikláján, megfosztatva azon ezer diadaltól, miket 
nélkülözhetett ; mint akkor, midőn azon egész dísz s 
fény által lcörnyeztetve mutatá magát népeinek, melyei 
saját uralmának térségét oly nagyszerűleg tudá emelni. 
Ekkép Thiers-nek legbuzgóbb barátjai is — hogy ugv 
szóljunk — elrémültek azon, az egész világot bejárt had*- 
seregek, ezen névtelen csudatettek, ezen példátlan győ
zelmek, s ezen nyomtalan vereségek fölött. Ugyanekkor 
semmi pihenés a háborúban, s csak egyetlen napi nyuga
lom sincs béke közepette ! Ezen történelem hőse valódi 
tünemény volt ; szava szintoly fáradhatlau, mint kardja; 
szintúgy niiut Julius Caesar, ő is maga irá meg c o in
ni e n t á r j  ai  t. Saját dicsőségének történetírója, had
vezéreinek korlátlan bírája ; a helyzet egyetemét szint
úgy, mint a legkisebb részleteket ismerni óhajtó ; ellen
sége mindennemű szabadságnak ; irgalmatlan saját nagy
ságán kivül, minden más nagyság irányában, barátja a 
rendnek, egyedül azért,mivel a rend saját fontosságának 
egyik föltételét képezé, ment folyvást s mindenhova, a 
nélkül hogy sokat gondolna vele, ha vájjon követik-e 
mások ! Saját önző dicsőségében haladt, itt-ott fölszaba
dítván a rabszolga népeket, megfenyítvén a kényuri ki
rályokat, nem ismervén az álmot s k e v é s  u g r á s o k 
k á  1 oly ismeretlen czélok felé haladván, miket senki 
előtt sem leplezett le ! Birt türelemmel, birt lángészszel, 
bírt ihlettséggel s dicsfénynyel. És annyi királypáleza, 
mit széttört, annyi törvény mit egy napra megalapított, 
annyi katona s hadvezér, annyi hírnév s szerencse, me
lyek vele együtt fénylettek s aludtak ki. Ö róla is el le
het mondani azt, mit hajdan Hannibálról, bámulatának 
dicső tárgyáról mondtak el : „Ó nagyobb volt, mint bal
esetei ; nem diadalmaskodván Róma fölött, diadalmasko
dott a szerencse fölött.“ Ilyen volt ezen Bonaparte Na
poléon, ezen nagy csuda-tevő : ime igy szerzé ő me« 
ezen elveszhetlen népszerűséget ; ime igy hagyá ő hátra 
saját dicsőségét, kárpótlásul három millió katonáért. 
Epén úgy mint előde Julius Caesar, k i  az  e g é s z  
v i l á g o t  p o l g á r t á r s a i  v é r é v e l  ö n t ö z é .

Valóban tekintetbe véve ezen hős-óriás összes 
nehézségeit, méltó nyugtalansággal lehetett annak törté
nelme elé szálni ; s még azok is, kik legjobban ismerték 
a történetíró-államférfi szellemét, világos előadását, oly
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ritka s oly különféle érdemeit, azon szilárd s szigorú te
hetségét, ama minden dagálytól s á z s i a i  é k e s s z ó 
l á s  tró 1 ment nyíltságát s egyszerűségét, alig merték 
emélni ezen dicső föladat szigorú tejesitését.

Már 22 év óta, az ékesszólás s a népek kormány
zata legfáradalmasabb munkáinak közepette, mindegyik 
évnek, példátlan állhatatossággal s munkával, egy-egy 
újabb követ kelle hoznia azon dicső épület számára ; s 
ime most, a mű teljesen be lévén végezve, végső görcsös 
vonaglásaiban szemléljük azon császárt, ki a z  é g é s z  
v i l á g b ó l  ö s s z e s z e d e t t  mindennemű ellenségek 
által vétetik körül. íme itt van egész egyetemében, s leg
kisebb részleteiben, az utolsó, a W a t e r l o o i  c s a t a !  
A történetíró most folytatja s teljesen bevégzi dicső el
beszélését. Könyve végéig folyvást nyugott s derült ke
délyű marad, s valódi történelmi erélylyel ügyesen tün
teti elénk a szemei előtt levő látvány átalános benyomá
sát. Semmi fölkiáltás, semmi fölhívás, semmi olyas, min 
a katonák iskolája látszanék meg. E helyett élénk esz
mék, kiemelve az előadás egyszerűsége által; egy őszinte 
dráma, hol minden világos, gyors s könnyen felfogható. 
Ez egyszerűen történelem! Egykor Yillemain, jeles föl
olvasásai folytában, egy Florus nevű kitűnő latin törté
netíróról igy nyilatkozott: „Az ő könyve úgy ismerteti 
meg velünk a római népet, mint valami halotti beszéd 
ismertet meg velünk egy hőst.“ Valóban a dicséret szép 
dolog; különösen ha Bossuet halotti beszédeire gondo
lunk ; midőn a nagy Condét dicsőítvén, fölemlíti „ama 
rettentő spanyol gyalogságot, melynek zárkózott erős 
zászlóaljai mint megannyi tornyokhoz voltak hason
lók.“ Azonban Thiers— amennyire mi őt ismerjük — 
bizonyosan nem kívánna ily dicséretet. Ő mindenek előtt 
a történelem jogaihoz, s a történetíró kötelességeihez ra
gaszkodik. Legnagyobb bámulatának közepette, ezen 
szinte meseszert! hős irányában, biró akar maradni, s 
meg akarja őrizni ama tekintélyt, mely kikerülhetlen 
eredménye a dolgok becsületes s világos megvitatásának. 
Ő tisztelettel meghajlik a halotti beszéd előtt, — bámul
ván ama dicsfényt a nagy Condét — „az egész emberi
ség diszé“-nek homlokán; de a történelemmel szemben 
állva marad, s azt kikérdezi; hogy igy színvonalán áll
hasson „azon elbeszélésnek, melylyel ajövő századoknak 
tartozik.“

Ugyanekkor a laicus közönség is sokkal nagyobb 
figyelemmel hallgatja a történelmet, mint az ékesszólás 
legnagyobb mestereitől eredt legszebb halotti-beszédet, 
íme tehát Thiers-nek ezen 20-ik s utolsó kötetében, a 
nagy császár még egyszer egészen méltónak mutatja ma
gát az általa kifejtett bámulatos hadi tudományhoz ; ki
ragadván egész Francziaországot nyolczszázezer ellen
ség kezéből, kik még csak alig hagyták el honunk szent 
földjét. Ezen fóltámadottnak szavára ime rögtön öt had
sereg tűnik föl újra: a Pyramisok, az Alpesek, a Jura, 
a Rajna s a Moselle hadseregei. A császár maga megy 
az ellenség elé, utolsó haderejével, válogatott katonái, 
veteránjai, szabad csapatjai, szöv etségesei, s hadvezérei
vel ; mindnyájan lelkesültek s büszkék lévén a hajdani 
győzelmekre, midőn a császár katonái a világ urai vol
tak. Halljuk Thiers-t; ő megmondja nekünk mindezen 
emberek neveit, kik legközelebb meg fognak halni, s 
kik a császárt üdvözlik. — T e , C a e s a r ,  m o r i t u r i  
s a 1 u t a n t. Az ágyukat, a lovakat, a fegyvereket, a 
a zászlókat, a csatatért; ő mindent tud, ő megmutatja 
megmagyarázza s ujjal érinteti velünk ezen ismeretlen he
lyeket, ezen jelentéktelen falvakat, melyeket a szeren
csétlenség .nagyszerűsége s annyi ezer katona halála 
mentett meg a feledésbe menéstől. Történelmünk szemé
ben ezen sereg oly á l d o z a t ,  mely türelmetlenül 
várja, hogy a hon oltárán föláldozhassa magát. 0  ugyan
ekkor megmutatja az angolokat, oroszokat, austriaiakat, 
bajorokat, poroszokat, a belgákat, azon egész ellenséget, 
melyet a császár legközelebb a menykőcsapás váratlan
ságával s„ zajával fog megrohanni.

„ 0 “ — úgymond, — „a legrészletesebb előintéz- 
kedéseket szabá ki arra nézve, hogy az őrtanyákon a ka
tonák minél kevesebb zajt csináljanak, hogy az ezen ha
táron elég számos erdőkkel s magaslatokkal takarják 
magukat; hogy rejtsék el tüzeiket, hogy se egyetlen 
utast, se egyetlen parasztot se bocsássanak keresztül; 
hogy igy közeledésünkről az ellenség minél később nyer
hessen határozott tudósítást.“

A Waterlooi csatának ezen előadásában, melyet 
Thiers remekművének nevezhetnénk, óránkint s per- 
czenkint követjük a császárt. Egyetlen mozdulat, egyet
len gondolat sincs elfeledve vagy elhanyagolva ezen ret
tentő elbeszélésben ; a császárság s a császár sohasem 
tündöklöttek ragyogóbb s gyorsabban kedvelt fénynyel, 
mint ama napon.

A császár jun. 12-én hagyá el Párist; 15-én a 
Lambre mellett rohammal keresztültört az ellenség vo
nalain; 16-án megverte a poroszokat ugyanazon íleurces-i 
síkon, hol már előbb egy oly nagy csatát nyertünk meg. 
Q u a t r e - B r a s n á l  a braunschweigi herczeg a hol
tak közt marad ; Blücher megsebesülve, teljes visszavo
nulásban van. 18-án reggel "Wellington lord már elve
szettnek hivé magát; Napóleon őt ércz-karjaival erősen 
átölelve tartá. Vége lett volna mindennek, ha a hóditó 
szerencse-csillaga teljesen el nem homályosul! De most 
hibák, tétovázások, s talán bűntények is követtetnek el. 
És mégis esti G órakor minden meg volt nyerve, ha 
Grouchy tábornok megérkezik. De nem Grouchy érke
zik meg, hanem Blücher.

Szintúgy a gyűlölet, mint ama roppant becsvágy s 
dicsőítés által ösztönöztetve, melynek irányában még 
a legvadabb természetű egyének sem érzéketlenek, ezen 
durva agg megérkezik már megtört négyszögeink köze
pében, háromszáz ágyú dörgése, s 25,000 lovas dühös 
vágtatásának zaja közt. Oh! minő hihetetlenül dühös 
csata; s mennyi hőslelküség lön eltemetve ezen öldöklő

harcztéren! Mondhatnék, hogy ezen roppant pusztulás 
állott a költő szemei előtt, midőn ezen szavakra fakadt:

„ H a e c  l o c a ,  v i  q u o n d a m  e t  v a s t a  
c o n v u l s a  r u i n a ! “

Ezen gyilkoló csata előadása közben, még a dráma 
vagy a regény heves fölindulásaihoz leginkább hozzá
szokott olvasó sem tartóztathatja vissza fölindulását, 

-fájdalmát s köuyeit! Lehetetlen nem osztoznunk a ha- 
zafi történetíró minden halálos aggodalmában, ezen utolsó 
vihar közepette. Valóban semmisem lehet iszonyatosabb, 
mint egy seregnek ezen egészen lcözelrőli öldöklése, az 
éj, mocsárok s erdők közepette. Thiers elbeszélésében 
egy rejtelmekkel s rémülettel teljes erdővel, a soignes-i 
erdővel találkozunk; hol a legvitézebb katonák estek 
e l ; s ezen erdő egészen hasonló ama komor erdőkhöz, 
(1 u c u s), melyek oly gyakran fordulnak elő a római ka
tonák történelmében. Ezen komor erdők rettentő szere
pet játszanak a költészetben s a történelemben ; s jövőre 
a soignes-i erdő nem kevesbbé nevezetes leend,mint 
hajdan a herugniai vagy colydoni erdő.

Egy hajdankori történetíró, midőn ama gyászos 
balesetekről, mint p. o. a cannei csatáról akar szólni, 
egészen átadja magát fájdalmának. „Oh minő veresség! 
oh minő szerencsétlenség ! az ellenséges vezér, a lég, a 
föld, az ág, s az e g é s z  t e r m é s z e t  ellenünk volt. 
D u x , t e r r a ,  c r e l u m . “ Ha időközben valamely 
áruló vagy valamely gyáva, a legaljasabb érdékeknek 
engedelmeskedve, csata-napon az ellenséghez megy át, 
halljuk csak a latin történetírót: „Örök gyalázat arra, 
ki megszentségtelenité a római fegyverek szent s szeny- 
telen tisztaságát!

Itt egy egész lap declamatióval van telve. A fran- 
czia történetíró nyugottabb ; noha nem kevesebb fájdal
mat érez. Ő erélyesen hallgatást parancsol fájdalmára, 
s ha szerencsétlenségre valamely árulóra talál, ezen 
izmok közepette, arról egészen egyszerűen szól. Azon
ban megvetésteljes szavai legalább is szintoly nagy ha
tást idéznek elő, mint Titus-Livius heves kifakadásai.

„Egy kellemetlen esemény történt,“ úgymond — 
„Gérard tábornok hadtesténél. B o u r m o nt tábornok, 
hadsegéde Olouet ezredessel együtt, azon é l t e  h á t 
r a l e v ő r é s z é r e  n é z v e  v é g z e t s z e r ü l é p é s r e  
határozó el magát, miszerint 15-én reggel, ama percz- 
ben, midőn összes hadoszlopaink kimozdultak, odahagyja 
a sereget. A háborúban erélyes, a polgári életben szelíd 
s okos lévén, a császári seregnél becsültetve, hol szolgá
latai által fényesen kitüntető magát, a royalisták hajdani 
barátjai által visszaóhajtatva, kiknek soraiba egy fényes 
katonai nevet hozott volna magával, s mig ekkép mind
két párt által magához vonatott, mindkettőnek hibáit 
látván s kárhoztatván, de csak nehezen tudván magát 
köztük elhatározni, Bourmont tábornok eleinte vonako
dott szolgálatba állani; noha hajlama őt arra ösztönző, 
s noha vagyonának szerénysége azt rá nézve szüksé
gessé tévé. Végre engedvén azon természetes óhajtásnak, 
hogy pályáját újra megkezdhesse, s Gérard tábornok 
közbenjárása folytán, egy rangjához illő parancsnokságot 
nyervén, azt csakhamar megbánta, arról értesülvén, 
hogy a Vendre fölkelt, s hogy ott szüléi s rokonai szigo
rúan üldöztetnek. A royalisták által szemrehányásokkal 
halmoztatva, rögtön a sereg odahagyására határozó el 
magát, hogy G e n t b e  m e n j e n .  14-én este Hulot tá
bornoknak, legidősb dandár-parancsnokának megizené, 
hogy másnap eltávozandik, a nélkül hogy ennek okát 
hozzátenné, megküldé neki a főparancsnok utasításait, 
hogy azokhoz tartsa magát, Gérard tábornok, barátja, s 
jótállójához mentegető-levelet intézett, erre átment az 
ellenséges előőrsökön, kijelentvén, hogy XVHI. Lajos 
királyhoz szándékozik menni.“

Thiers ennél egy szóval sem mond többet; s az 
elég is ; azon ember el van ítélve. Az, ki ismeri Thiers 
demokraticus érzületét, s ki olvassa könyveiben az an
gol sereg irányábani megvetésteljes bizalmatlanságot, 
mely utóbbi engedelmeskedik uralnak, a nélkül hogy 
csak egyetlen katonája is remélhetné valaha a tiszti váll- 
rojtot viselhetni, teljesen méltánylandja Thiers részéről 
azt, hogy nem declamált, a mint pedig az kétségkívül jósá
gában állott volna, a nemes és vendic-i Bourmont ellen.

A „Consulság s császárság történelmeidnek ezen
20-ik kötetének szinte felét tölti a waterloo-i csata leí
rása. Itt részrehajlatlanul vannak fóltüntetve a legcse
kélyebb események is, a kétségek, a csalatkozások, a 
hasztalan hősiesség, s mindazon halálos aggodalmak, 
miket a változó szerencse egy harczias szívben oly kévé s 
perez alatt gerjeszthet. A végperezben egyetlen nyugta
lanság, egyetlen kiáltás hallatszik ezen kétségbeesett 
seregben: Grouchy tábornok jön !“ Ot remélik, őt vár
ják, őt hívják ; figyelmesen hallgatóznak . . . Fájdalom! 
ő nem jön . . .  A győzelem s a megmentés nagyon későn 
fognak jőn i!

„Grouchy“ — úgymond Thiers - -  „a poroszok 
ellen volt megbízva, hogy azok vereségét teljessé 
tegye, hogy vállalataik fölött őrködjék, s hogy bármire 
határozzák is el azok magukat, mindig áthághatlan kőfal 
gyanánt álljon köztük s az angolok közt. Már minő eshe
tőségeket kelle előrelátni egy ily helyzetben ? A poro
szok, a mint egy perczig az ágyúzásból s a namur-i utón 
talált szökevények előadásából következtették,—Lüttich- 
be juthattak el, hogy igy a Rajnánál a többi szövetséges 
seregekhez csatlakozzanak, vagy pedig Gembloux-n s 
Waore-n át azon útra juthattak el, mely a soignes-i erdő 
keleti szélén megy át, s mely azokat Brüsselen túl az an
golokkal egyesítette volna. Végre még megállapodhattak 
épen Waore-ben, a Dyle mentében, mielőtt a soignesi 
erdőbe behátolnának, azon szándékkal, hogy még az erdő 
előtt csatlakozzanak az angolokhoz. Mindezen föltevések 
közöl egyik sem volt aggasztó; még az utolsó sem, ha 
Grouchy tábornagy nem veszté el fejét; mire még eddig 
sohasem volt eset. Ezen különböző esetekre az utasítá

sok a dolgok természetéből eredtek; s Napóleon, ki uta
sításait sem merité máshonnan — azokat rendkívüli sza
batossággal jelölé ki. Ha a poroszok, mondó a Grouchy 
tábornagynak szánt sürgönyben, a Rajna felé indultak 
útnak, ne gondoljon ön többé velük; s elég lesz ezer 
lovast küldeni utánuk, hogy igy biztosságot szerezhessen 
ön a felől, hogy nem fognak ellenünk visszajönni. Ha to
vábbá azok a waore-i utón át Brüssel felé indultak, ak
kor is elég lesz ezer lovast küldeni utánuk; s ezen má
sodik esetben, valamint az elsőben is, önnek egész had
erejével, felénk kell visszavonulnia, hogy igy közremű
ködjék az angol sereg megsemmisítésére. Végre ha a 
poroszok a soignes-i erdő előtt, Waore-nál vagy máshol 
állapodtak meg, önnek köztük s köztünk kell helyet 
foglalnia, figyelmüket igénybe vennie, őket visszatartóz
tatni, s egy 7,000 főnyi hadosztályt küldeni el oly őzéi
ből, hogy az az angolok balszárnyát hátulról támadja 
meg. Ezen utasítások még akkor sem lehettek volna kü- 
lömbözők, ha Napóleon katonai lángesze nem lett volna 
te oly nagy, se oly biztos, mint aminő volt.“

E szerint s z e r e n c s é t l e n s é g  c s u d á j a  
(ez Thiers szava) kivántatott arra, hogy Grouchy tábor
nok ne érkezzék meg a kijelölt órában; s z e r e n c s é t 
l e n s é g  c s u d á j a  kivántatott arra, hogy ne találjon 
meg ezen a legfölebb 5—600 fr. mérföldnyi szélességű 
harcztéren, az ágyúzás zaja után, egy százezer főnyi 
sereget! Szerencsétlenség csudája! . . .  Húsz évi háború 
alatt sohasem volt a szerencse annyira szigorú a császár 
lángesze, bátorsága s akarata irányában 1 De most már 
minden tönkre jut s teljes zavar áll elő. A z  e m b e r i  
d ü h  l e g r e t t e n t ő b b  t u l á r a d á s a  közepette, 
Ney tábornagy tizenegyszer egymás után vezeti újra 
előre saját tízezer lovasát; s azalatt Gérárd s Pajol tá
bornokok, hallván a csata-zajt, hogy úgy szóljunk, pa
rancsolták Grouchynak, hogy menjen segélyére a végső 
szorultságba jutott császárságnak. „Menjünk,— mondák 
— menjünk a császár felé. — Grouchy, mint n e m e s  
e mb e r ,  rósz néven vévé ezen nem igen illő modorban 
adott tanácsokat. Gérard tábornok, kinek már természe- 
tileg igen heves vérét a meggyőződés s a hazafiasság 
még inkább fölheviték, minden újabb ágyudördülésre 
tüzbe jött, s az egyetlen tüzérségi parancsnok kivételé
vel, az összes tábornokok támogatók véleményét.“

— íme egy egyszerű udvariasság hiány miatt 
veszett el minden:

„Pruchy tábornagy vitéz s udvarias egyén volt, 
mint egy h a j d a n i  n e m e s  e m b e r ;  — de érzé
keny, szűkkeblű, s udvariassága alatt rerdkivüli makacs
ságot rejtő — s é r t v e  érezvén magát alvezéreinek 
m a l m a  által, elkeseredve azt válaszoló nekik, hogy az 
általuk javaslott hadműtételek talán helyesen van kigon
dolva ; de valódi utasitásainak körén kivül e s ik ; — 
hogy utasításai a poroszok üldözését, nem pedig az an
golok fölkeresését szabják ki eléje; — hogy a poroszok 
igen valószínűleg Waire-nél állanak, s hogy neki azokat 
oda kell követnie ; — nem vizsgálva, ha vájjon nem te
hetne-e több hasznot Mont-Saint-Jean felé ; — hogy 
minden esetre Napóleon oly hadvezér, kinek utasításait 
nem szabad kijavitni akarni. Ezen iratokra Gérard tá
bornok azt válaszoló, hogy nem Napóleon utasitásainak 
terjesztéséről vagy kijavításáról, hanem azok megérté
séről van szó hogy midőn jobbszárnyát a poroszok 
követése végett küldé el, s annak egyszersmind megpa
rancsoló, hogy mindig összeköttetésben legyen ő vele ,__
a poroszokat nyilván távol akarta tartani magától, s 
jobbszárnyát folyvást maga közelében tartani; — hogy 
igy azt szükség esetében visszahívhassa; hogy a jelen 
perezben nem tudhatni pontosan, mi lett a poroszokból, 
azonban azok bizonyosan vagy Waire felé szándékoznak 
nyomulni, hogy igy Brüsselbe juthassanak el, vagy pe
dig a soignesi erdő széle hosszában haladni előre, ho*y 
igy az angolokkal egyesüljenek s hogy mindkét esetben 
legbólesebb eljárás lenne, a z  á g y u s z ó  i r á n y  á- 
b a n n y o m u l u i e l ő ........... J

„D e a szerencsétlen tábornagy semmi okosko
dásra sem akart hallgatni, s alvezérei boszusága, s Gé
rard tábornok fölgerjedése daczára, folyvást Waire felé 
tartott.

„Vandamme s Gérard tábornokok csapatjai, 
Exelmans lovassága által megelöztetve, folytatók elő
nyomulásukat, 8 két óra előtt kevéssel Vandamme is 
egy Ravague nevű helységbe költeztek meg. Útközben a 
valódi helyzet mindiokább kiderült, — valóban az er
dők tisztásain keresztül észre lehetett venni, hogy mi 
történik a  Dyle túlpartján; porosz hadoszlopokat lehe
tett látni Mont-Samt-Jean felé. Barthezine tábornok 
Vandamme egyik hadosztályának parancsnoka, azt meg
üzenő Grouchy tábornagynak ; kit azonban ezen ér
tesítések nem terítettek más véleményre“
. . . »Ezalatt mindinkább rettentően hangzott a wa- 
írei ágyúzás , s mindenki meg volt róla győződve, hogy 
csak becses ver pazaroltatik el oly menthetetlen állások 
előtt, miknek bevetele külömben semmi hasznot sem 
hajtana.

A szerencse mindvégig engesztelhetlen volt Ezen 
oly nagy hevvel előkészített, s oly nagy lángészszel ki
gondolt csata roppant végromlással végződött. Nem ke- 
vesebb, mint Grouchy tábornagy elvakultsága (a va- 
*“ dl  ° k  G r o u c h y  t á b o r n a g y  v o l t ,  s Ney 
tábornagy lassúsága, k i f é l  é n k k  é 1 e t t  n e m az  
e l l e n s é g ,  h a n e m  a s z e r e n c s e  e l ő t t , — 
kivántatott meg arra nézve, hogy ama csata elosztassék 
s hogy a császárság s a császár tönkre jusson. De mit I 
„az eredmény kárhoztató a legyőzöttet, a z  e r e d 
m é n y  o l y  v a s  i s t e n ,  k i t  a z  e m b e r e k  
i m á d n a k ! “

„Minden esetre a Napóleon által annyira óhajtott 
csata bizonyos volt. Vájjon Waterloonál is, mint az Lig 
ny-nél történt, inkább reggel, mint délután kellene mű-
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ködui ¡igyekezni? — Ok! igen kétségkívül, ka előre le- 
lietett volna látni, kogy (irouchy kclyett, ki oly közel 
állott, 60,000 porosznalc elég ideje lesz megérkeznie, a 
nélkül, kogy Groucky meglátná őket; mi d ő n  az  
e g é s z  t e r m é s z e t  födetlenül látta őket előnyomul
ni, embereket, lovakat s ágyukat! Azonban ilyes vala
mit egyátalában nem lehetett előre föltenni, s e közben 
a tüzérségnek lehetetlen lévén hadmozdulatokat tennie, 
szükségkép várni kellett négy öt óráig, hogy ezalatt a 
meglágyult föld újra, megszilárdulhasson. Az emberek 
legjobbika s legbölcsébbike, Drouot vigasztalhatlan volt 
a miatt, hogy a csatának néhány órával elhalasztását ta
nácsié ; noha az iránt igaztalanul vádolá önmagát. Va
lóban ezen évszakban bátran lehetett 11 órakor küzdeni 
meg a Waterlooi csatát, midőn a ligny-i csata csak d. u. 
3 órakor kezdetett meg, mi nem gátold meg annak meg
nyerését.“

„Minden szerencsétlenül ütött k i; még maguk 
Ney tábornagy bámulatos hőstettei is.“ Nehezen lehe
tett ennél rettentőbb vereséget idézni. N o n  t e me r . e  
f r e d i o r  c l a d e s !  (Plures.)

Ezen e p i c u s elbeszélésben a történetiró vég
ítélete egészen kedvezőleg hangzik ama nagy hadvezérre 
nézve, ki a csatát closztá. A történetíró, föladatának 
végén hű maiad hőséhez, kit az egész világ elhagy. Sze
reti s bámulja ő t ; nem akarja, hogy dicsőségét illessék, 
s ha később a csatatérek véres porából hatalmas hangok 
emelkedtek, hogy őt vádolják, s hogy egy oly nagyhírű 
legyőzöttet átkozzanak , hű történetirója megfelel azon 
vádakra, oly pontossággal, mintha mindenütt, Olasz-, 
Spanyolországban, Madrid, Moszkaubau, Élbe szigetén 
s Sz. Ilonában, a császár bizalmas közelében, annak sát
rában s tanácsában lett volna, ugyanakkor még a két 
Waterlooi győzőnek is igazságot szolgáltat: az egy BIü- 
chernek s a nemes Wellingtonuak, s noha nem örömest 
dicséri őket, tartózkodandik a z  i s m e r e t l e n s é g 
b ő l  k i e m e l k e d e t t  k é t  ü g y e s  f ő n ö k n e k ,  
vagy a s z e r e n c s e  k é t  s z ő r ű  y-k e g y e n e z é -  
n e k nevezni.“ O ily dühös kiszakadást Marius és Sulla 
történetírójának, hogy Thiers szelleme győzelemben s 
vereségben, egyenlően mérsékli magát. Hiában sietteti a 
végzet egész dühével azon szörnyű napot; s i c  p r a e- 
c i p i t a n t i b u s  f a t i s .  Hiában egészíti ki a rémü
lés s a rendetlenség azon vereséget oly gyorsan, m intha  
az e g y e t l e n  h á z b a  l e t t  v o l n a  l e t é v e .  A 
történetiró hősét elkisérendi egészen ama perczig, mi
dőn az a szerencsétlenségbeni bátorság s egyszerűség 
által, Sz. Ilonában diadalmaskodik a börtön utolsó bün
tetése fölött. U l t i m o  c a r c e r i s  s u p p l i c i o .  
(Justin) De erről majd egy másik czikkben szólandunk.

TÓTH DÉNES.

Néhány szó a legszebb tárgyról.
Midőn e lap szerkesztője fölszólított, hogy Írnék 

valamit a szerelemről, kétségkívül megtisztelve érzém 
magamat, hogy eszemnek annyi rugonyosságot és lele
ményességet tulajdonit, miként e kopott themaról, ha 
bár nem is új, de legalább tűrhető variatiokat közölhetek; 
más felől, nem tagadhatom, hogy e megtiszteltetés a leg- 
szomoritóbb bizonyítványa annak, hogy szivemet a sze
relem sajgó s mégis oly édes tusái többé nem izgatják.

Különben kétségkívül nem engem bízott volna 
meg e kényes feladattal — mert ha készek volnánk is el
hinni, hogy midőn valaki szivét eljátszta, nem mondott 
le egyszersmint eszéről is, tagadhatlan igazság, hogy 
szerelmes soha sem elmélkedett még helyesen a szere
lemről.

De nyugodjanak meg olvasóim, e lap szerkesztője 
nem csalódott e tekintetben bennem, s ha okoskodásaim 
alaptalanoknak mutatkoznának, ez csupán normális ité- 
lőtehetségem hibájául volna felrovandó.

„Mi a szerelem ?“
Könnyű kérdés, de nehéz ám megfejteni.
Homertől Shakespeare-ig s a lángész Dii Majo- 

res-étől le egészen Halmdefínitiojáíg majd nem mindeniró 
egy-egy uj értelmezéssel gazdagította az eszmék szótárát.

De hiában fáradoztak mindannyian — mert a 
ki még soha sem volt szerelmes, meg nem érti, holott a z, 
ki csak egyszer Ízlelte e mennyei érzést, ékesenszolóbb 
fólvilágositást meríthet saját szivéből, mint a világ leg
híresebb bölcsei magyarázatából.

Legjobb barátim egyike, egy nagy érdemű tanár, 
ki nem csekély számú ellenséggel dicsekedhetik (a tu
datlanság soha sem békül ki az észszel) tankönyvet irt 
volt a logikáról, s irigyei nem akadhatván másként bele, 
hibájául azt rótták, hogy mért nem kezdé munkáját e 
kérdéssel: „Mi a logika ?“

„Uraim, felelt a bölcselő, hiszen ha a tanuló meg
tudná helyesen fejteni e kérdést, akkor ő adhatna lecz- 
kéket e tudományból s könyvemre semmi szükség sem 
volna.“

A mondottakból kitűnik, hogy nem lehet törekvé
sem kifejezni három szóval, azt mi igénybe veszi éltünk
nek legszebb felét s még hátralevő részén át is elég 
anyagot nyújt a gondolkozásra.

Meghatározni, hogy tulajdonképeu mi a szerelem, 
annyit tenne, mint a lélek működéséről vagy az életerő
ről kielégítő íölvilágositást adni.

A ki megszokta magasan sodortatva hintázni a 
légben egy könnyen el nem szédül, az olvassa el Hegel 
delinitioját, ő aztán megmagyarázza, hogy tulajdonképen 
mi a szerelem.

Részünkről ily merész feladatra nem válalkozva, 
e rejtélyes érzelemnek inkább csak eredményeiről szó
landunk.

A civilisatio előnyei daczára annyi rosszat szült, 
hogy a mostoha sors után nyomban azt kárhoztatjuk, 
mihelyt valami bánt s ínyünkre nem fér.

Gyakran hallók már bölcsclkedő szépek ajkain

sóhajt ellebbeni, s midőn e sóhaj okát fürkésztem, beval- 
lák, hogy a férfiak könnyelműsége, benső érzelem hiánya 
sérti — e finom, divatra szabott férfiak ! kik elsajátítva a 
civilisatio minden tulajdonait, bűneit és erőtlenségét — 
méltatlanok a női szívre.

„Mit akarnak önök dámáim ? szóllék rémülten, 
az embert eredeti, ős erejében ! az athletát, ki lesújtja a 
párduezots járatlan még a földművelésben és szere
lemben ?“

„Igen, igen, kiálta föl az ábrándos nő, e nemes 
keblű oroszlányt, bár ha szilaj, s épen azért, merttompu- 
latlan szive van !“

„Ön tehát nem tágít ?“
„Hajszálnyit sem.“
„S elfogadja ezt az embert napégette arczával, 

vállán végig omló hajsodraival, durva kezével ?“
„El uram, el.“
„Látom már, hogy női leleményessége kitalálta a 

házi szert, mely e bámult vonaloknak kedvezőbb szint 
adjon, s miután a legtömöttebb haj sem állhat ellen egy 
kis aczél ollónak, ön e segéd eszközökben bízik. De meg
gondolta e asszonyom, hogy a félbárbárnak még más sa
játságai is vannak?“

„Melyek közt első helyen a tántorithatlan hű
ség áll!“

„Még eddig önnek Van igaza, mert athletánk 
keze, ha ráspolynál durvább volna is, szelíden simulna 
az önéhez s nem sértené föl átlátszó kék ereit, a mi pe
dig a hűséget illeti, ez ellen semmi kifogásom.“

„De hát nem kielégítő e gondolat? s óliajtkatnék- 
e még egyebet ?

„Bizonynyal nem kielégítő — s hogy a kérdést 
részrehajlatlanul eldöntsük, saját meggyőződésére hivat
kozom — de mielőtt kérdéseimre felelne, tegye szivére 
kezét.“

„Kopott gondolat.“
„Nem vitatom, azt sem bánom tehát, ha e ketyegő 

gépet azon ponttal helyettesítjük, hová a görögök a lel
ket helyezők — s most feleljen őszintén.“

„Szervezze kérdéseit.“
„Tégyük föl, hogy egy vadonba tévedt, s az er

dők sűrűjében az említettem athletával találkozik, ki 
megpillantja, eldobja bárdját és tompulatlan szive ösztö
nétől ragahtatva, térdet hajt ön előtt — nyílt, őszinte 
tekintetével föltárja lelkét, s ajka, mely még soha sem 
hazudott, tanúságot tesz szerelméről . . . .  Mit cselek
szik ön? elfogadja e vas kezet, mely kétségkívül meg- 
védendi a leopárdok ellen — leigázza e szilaj tekintetet, 
mely mint a sas hunyoritás nélkül nézett a napba — osz
tozni fog e szív minden dobbanásában, mely együgyű 
szeplőtlenségében még senkit sem szeretett — s végre, 
ringatva a hűség biztonsága és változatlansága közt, a 
csüggedés és féltékenység nem háboritandják önököt.

De boldog lesz-e ön e félbarbár karján, kit meg
szelídített s kit gépies engedelmességre oktatott ? visz- 
hangra találand-e csak egyetlen ábrándja, megértendi-e 
amaz a gyönyörtől ittas lélek csapongásait, a költészet 
sajgó, de mégis kéjes szenvedését, melyek iránt a civi- 
lisált ember minden ingatagsága és hibái mellett, gyak
ran fogékony ! S épen e túlcsapaugó követeléseknél, a 
rajongó lélek felcsigázott igényeinél fogva (nevezzük be
teges kedély hangulatnak) ön a legszánandóbb s a leg
szerencsétlenebb teremtés volna. . . . “

A fiatal nő hallgatott, de méla mosolya és szótlan
sága állításomat támogatták.

Ama sápadt férfiak, kik néha igen bő adagban hör- 
pöltéka gyönyör nectarját, e csak nem sybarrita szoká
sok közt tengődő faj, a nem egészen mindennapi arszlá- 
nyig, könyelmüségök és hibáik daczára, olykor bámulandó 
erélyre és gyöngédségre képesek.

Mert a tapasztalat bebizonyította, hogy az a kéz, 
mely egy nehéz buzogányt már alig birna föl, néha elég 
erős a keblére szegzett pisztolyt elsütni.

S ez ama képesség, mely önök képzelődését csik- 
lándoztatja s melynek öllentállhatlan varázsa van.

Mert bár mint ámítsuk magunkat, nincsen nő a 
tizenkilenczedik században, kit, habár ingatag, de koron
ként fogékony s olykor végletekig lelkesíthető férfi sze
relme boldogabbá ne tenne, mint ama minta teremtések 
egyike, kik szeplőtlen egyiigyüségnél egyebet nem adhat
nak a rajongó léleknek cserébe.

Ha művelt, vagy helyesebben szólva költészettel 
és ábrándokkal táplálkozó nő oly férfira talál, ki teljes 
szívből szereti, de nem képes az illusiok varázsáv al 
ékitni szerelmét, e nő türhetőleg elégült tán igen, de bol
dog soha sem lehet.

Ha ellenben két lény találkozott, ki szelleme 
iránya és sajátságánál fogva megértheti, hibái vagy fer- 
deségei daczára megszerette egymást, az áltatás vagy 
való egyetlen perezében, e rövid hézagok alatt a nő Uta
sabb gyönyört élvezett mint egy háborítatlan örökléteu 
át a másikkal. Mert akár úrnője, akár rabja lett e fér
fiunk, megizlelték kölcsönösen ama szellemi gyönyörök 
elleutálhatlan csábjait.

Ez a civilisait elmék hátránya vagy előnye, de 
mindenesetre kizáró sajátsága a pukkadásig egészséges 
alkatunk vagy aczél izmok felett, melyekkel hajdan az 
athleták bírtak.

A lovagkor a szerelemnek magasabb lendületet 
adott, a civilisatio érzelmeink húrjait a lehetőségig fe
szítette.

Beteges, izgatott hangulatja-e a léleknek, vagy a 
szerelem eszménye ? nem vitatom.

De annyi tagadhatlan, hogy mióta testünk erőtle
nebb, mióta szellemi életünk kifejlődött és képzelődé
sünk megmérgezé vérünket, a küzdelmek izgatottabbak, 
a vágyak féktelenebbek s a kedély minden szenvedése 
vagy boldogsága tetőpontra hágott.

„Ön elferdíti a szerelmet, mondhatnák olvasóim, 
mintha bizony nem léteznének a tizenkilenczedik szá

zadban is naiv lelkek, leiknek képzelő tehetségét az áb
rándok még nem villanyozták föl, az olvasmányok nem 
vesztegették meg.“

Nem vitatom, hogy léteznek — de ezek rendesen 
csak statistak is maradnak a szerelem escményteljes 
drámáiban.

Ezzel nem azt akarom mondani, mintha a szere
lemben legtöbb észszel, legszebb diadalokat vívhatnánk 
ki, sőt ellenkezőleg, az ész csaknem felesleges.

De annál szükségesebb a fogékonyság bizonyos 
neme — nem szólok a színlelés mesterségéről, melynek 
babérjai, mint a legjobb színészé, mulékonyok és hervata- 
gok — hanem szólok ama delejes érzékenységről, mely 
nemcsak megérti a szerelem vezényszavait, sőt lelkese
déssel követi Iegtitkosb gondolataiban.

A férfiak gyakran igazságtalanul kárhoztatják a
nőket.

Számtalanszor hallottam már megbotránkozni oly 
nő Ízlésén,ki a legszebb vagy legeszesebb férfit mellőzte, 
hogy amaz alig ismert, igénytelen külsőjü és szikrázó 
elmésséggel épen nem bővelkedő egyént ábrándosán 
szeresse.

A sejtelmes hölgy kétségkívül nem csalódott vá
lasztásában, mert a nőknek bámulatos tapintatuk van 
fölfedezni azt, a kinek lelkülete és gondolkozása kedé
lyükkel öszhangzasban áll.

Századunk sajátságos irányt adott a szerelemnek, 
de ki tagadhatná azért érzelmeink ezer árnyalatát mely 
nem csupán saját egyéniségünk által föltételeztetik.

Vannak nők, kiknek vonzalmuk kies árnyat és 
enyhét nyújt.

Mások varázsa élénkebben hatott reánk, s még 
sem oly állandó.

Amaz elbűvölt, bájos álmokba ringatta képzelő
désünket, de e fátyol képek szétfoszlottak, mint a dé
libáb. S mit szóljunk azokról, kildliliom kezökkel lesuj- 
tának, kik több fájdalmat mint ittas gyönyört halmoztak 
reánk, s kiknek minden adományát, a legsanyarúbb osz
talékot is, zúgolódás nélkül fogadtuk.

Ki tagadhatná a női befolyást, az élet minden vi
szonyai közt, cselekedeteink és érzelmeink felett? Ki ne 
emlékeznék gyönyörrel ama perczekre, midőn egy nyájas 
tekintet, egy véletlenül ejtett sző pályánknak czélt s él
tünknek irányt adott!

S mégis daczára e szép emlékeknek, daczára ama 
félelemnek, hogy hálátlanság bűnébe esünk, kéutelenek 
vagyunk bevallani, hogy a szerelem átalában többet ár
tott, mint használt az emberi nemnek.

Érzem, átvagyok hatva ez axióma merészségétől, 
mint midőn valaki szentesített dogmát feszeget, kegye- 
letteljes ereklyét ócsárol, s mégis kimondom nézetemet.

Jól tudom én mind azt, mit a női befolyásnak kö
szönhetünk: tudom hogy Laura szerelme nélkül Petrarca 
soha sem irta volna sonetjeit, tudom,hogy Dante phantá- 
siáját Beatrix tüzelte föl halkatlan rímekre, nem vita
tom, hogy Shakespeare teremtő géniuszára a szerelem 
befolyással ne lett volna, hogy a szerencsétlen' Chamo- 
ens történetében az üldöztetés és sanyaruság fájdalmai 
közé a szerelem panasza szövé legszebb accordjait, hogy 
Ticiano élő eszmény képeken lelkesült, s hogy mind azt, 
mit a szobrászok márvány alakjaiu leginkább bámulunk, 
egy bűvös perez emléke idézte elé !

Tudom mind ezt, s mégis tagadom a lélekrázó 
szenvedélyek jótékony hatását, tagadom átalánosan, va
lamint egyes esetekben.

Mert valóban, ha szétpillantunk az életben, meg
döbbenünk e befolyások jelenségein.

Ott látjuk a zsenge keblet megtörni fájdalomban; 
ott a lángészt, eldobva hivatását, könyörögni egy moso
lyért ; ott a fiatalságot a csüggedés s öngyilkosság esz
méjével ; a derék iparost, kiből közepes költő lesz ; a 
szorgalmas ügyvédet, kit a paragraphusok többé nem ér
dekelnek, a sebészt, kiből hideg észlelő helyett ábrándos 
gyakornok válik.

Ezek a szerencsétlen szenvedélyek példái, de fé
nyesebb eredményeket, megnyugtatóbb sikert biztosit- 
nak-e a viszonzott érzelem csábjai ? Nem önkényü úrnő 
gyanánt rendelkezik-e a szerelem felettünk, nem poly- 
pusi életerővel terjeszti e szét gyökeit szivünk minden 
rétegén, nem irigy árnyként követi minden léptünket, 
nem érzi-e jogosítva magát minden perezünkre s nem 
önkényt áldozzuk e föl oltárán azt, mi a becsület után 
legszentebb sajátunk — az időt!

S hogy most az előbb idézte, kivételes, nagy pél
dákra visszatérjünk, merész arczezal kérdőm, mit* vesz
tett volna az utókor, ha Petrarca Lauráját meg nem 
énekli ? Néhány dicső sonettet, igaz, melynek minden 
ríme bűvös melódiaként ömlik el lelkűnkön — de végre 
is, Petrarca kitűnt volna, ha a Colonna családdal soha 
meg sem ismerkedik, csak hogy valószinüleg más irány
ban . .  . Dante divina comediája helyett más, de bizony
nyal halkatlan művet irt volna — Beethoven ha a bécsi 
aristokratiába be nem vezettetik s egy magas rangú nőbe 
belé nem szeret, tán szebb, s lialehetségesmég elragadóbb 
sonatakat szerzett volna, melyek mellőzve merőben az em
beri küzdelmeket, csupán a teremtés csudáiról s az Isten 
végtelenségéről beszélnének! S képzelhető-e, hogy maga 
Shakespeare, e szellemi athleta — ha nem szeretett és 
szenvedett volna, vagy ha saját tapasztalatait és csalódá
sait nem szövi lélekreható inetapliorákban drámái közé
— képzelhetö-e mondom, hogy ez az óriás lángész, ki 
szint oly kiképzett ügyvéd, történész valamint bölcsész 
vala, eredménytelen henye módjára tespedett volna?
— Sőt nem lehetséges, nem valószinü-e hogy egész lel
kierejét összeszedve, más tárgyakon ijszpontositja ? — 
Hogy például szintoly világhírű csillagé *z leende, mint 
a milyen drámairó volt — mert kétségbe vouhatlan 
hogy lángesze épen oly világosan olvasanda a csillagok
ban, mint az emberek szivében — s hogy buvárlataíuak 
eredményei Newtont megszégyenítők vala !
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„De hát nincs-e a szerelemnek semmi érdeme ön 
előtt!“ kiált föl annak tüzes védője.

„Nincsen, uram.“
„De hát nem nyujt-e cserébe semmit ennyi rend

bontásért ? s nem kárpótolja-e az e g y é n t  szenvedései 
és küzdelmeiért ?“

„Igen uram, nyújtja az emotiot (mely Bentham 
szerént a boldogságnak egy neme) az öröm ritka per- 
czeit, a szenvedés költészetét!“

Mi volna az élet szerelem nélkül ?
Önök tudják, mert, kétségkívül tanulmányozták a 

csillagászatot s midőn a planétáik súlyát méregették nem 
kerülte el figyelmüket az sem, hogy egy sugárnak hány 
színe van, s mi történnék e földön akkor, ha a napfénye 
csupán egy szinben özönlene le reánk. Szomorú képlet 
volna, nemde ? mert a harmat csöp elvesztené báját, a 
mosolygó természet változatosságát, a tenger színe hul- 
ámragyogását s mint Litrov mondja; az egész földre

ezen urak — olykor összejőve — a múlt arany időkről 
beszélnek, s ilyenkor már régen jobbvilágra költözött 
pályatársukra emlékeznek, a legnagyobb szeretettel, s 
elismeréssel mondja el mindenik, a mit róla emlékébe 
vésett. Az egyik magasztalja szép, gyöngéd, érzésteljes 
zongorajátékát; a másik kiemeli alapos zenei művelt
ségét ; a harmadik sokra becsüli zene költeményeit; a 
negyedik melegen szól, mint a társas körök müveit fiáról, 
salonok kedvelt vendégéről, kinek tudománya nemcsak 
tiz ujjának gyorsaságában, s Kirnberger, Marpurg, Al
brechtsberger, s a későbbi ellenponttudósok ismeretéből 
állott, hanem a szó teljes értelmében, mint müveit világ 
fia, a társadalom bár-minő rétegében otthon találta ma
gát. Az ötödik nem győzi dicsérni, mint alapos zongora 
tanítót, kit szigorú lelkiismeretessége daczára minden 
tanítványa kedvelt, még azok is, a kiknek néha — ama 
szigor következtében — a körmükre koppantott. A  ha
todik meghatólag adja elő, hogy W. A. K. az elősorolt

müveivel rontsák a levegőt. Igaz, hogy Beethoven halá
lát a vizkór okozta, de a halál vég perczeire. jutott heros 
igy szólott környezőinek, kik a viz miatt feldagadt testén 
sajnálkodtak „Ne bánják önök ! sokkal jobb ott, mint a 
toliamban!“ Sok zeneköltő mennyire ellenkezőleg gon
dolkodik.

W. a tanítói téren szintén korának legjeleseb- 
bike volt. Tanítványai közöl csak kettőt említek : Me l 
l é r t  ki európai hírű művész és zeneszerző lett, de 
kénytelen volt magának jobb hazát keresni; és Zellner 
Fülöp doctort, ki nem rég halt meg, s a kit, mint zenei 
tekintélyeink egyikét — még mindenki ismer.

A derék Angelusról e szép tulajdonai mellett sok 
adomát beszélnek, melyek azt hiszem későbbi korában, 
vagy ártatlan kedélyességéből, vagy szórakozotságából 
veszik eredetüket.

József nádornak udvari zongora művésze volt ha
lála napjáig; ő tanította a közönség szeretetét, s tiszte-

Csetrrtekftegyí Yasúíftrert<ii k e tc ste p, M u n k ács m e l l e t t .

csupán fehéres fény áradna, mely alatt elhalványulna a 
virág s lefoszlanék az élet pirja az ifjúság arczairól.

De mint e szinek hiányával úgy a szerelem káp
rázatos ábrándja nélkül is kétségkivül látnánk, s nem 
borulna éj szemeinkre — sőt tán magasabbra emelked
nének a tudomány és emberi szorgalom művei!

B. HORVÁTH MIKLÓS.

Csernekhegyi vazúlrendi ko
lostor, Munkács mellett.
Munkácstól e honunknak annyi történeti érdek

kel biró helyétől — éjszak keletfelé fekszik a Latorcza 
folyó jobbpartján egy dombon a vazúlrendi kolostor.

E kolostort a Liihvániából beköltözött és nagy 
Lajos király által e vidéken fekvő Munkácscsal meg
ajándékozott Koriatovits Tódor orosz herczeg 1360-ban 
építette; tehát nem régiben (1860. évi oct. 28-án) 5 
százados fönállásának örömünnepét ülte.

A dombról — melyen a kolostor áll — gyönyörű 
szép kilátás nyilik a munkácsi várra és városra.

M. Gy.

Zenészét.
J e le s e b b  zen e  - ta n i t  ó ink.

v.
W U Í K H L I R  A P Í d i L U S  K A E $ @ L V .
Pest korunkbeli jelesebb zenei tekintélyei több

nyire mind ismerték a derék Winkhler Károlyt. — Ha

szép tulajdonok mellett még szintoly szépekkel birt, t. 
i. magaviseleté szerény, pályatársaihoz nyílt, egyenes, 
őszinwHiarátságos, önzéstelen.

lm előttünk áll Winkhler Károly, a zenészei 'St. 
Georges lovagja; s ne gondolja az olvasó, hogy a derék 
maestrot pályatársai csak halála után két évtizeddel ca- 
nonizálták ily egyhangúlag. Igaz, hogy valakit életében 
is ennyire kedvelni ritka eset; de épen azért, mert az is 
szintoly ritka, hogy valaki ily közelismerésre s szeretetre 
méltó lepem És ha szinte az advocatus diaboli-nak vala
mi kifogása lenne is emez apotheisálás ellen, nem mond
hatna oly súlyos vádakat, melyek eddig Írott soraimat 
kitörölhetnék.

Winkhler egy nemes családból született Bajoror
szágban, Baldernben. (1786). Hogy mikor lett magyar
honi polgár, erre adatom nincs ugyan, de valószínűleg 
már fiatal korában honunkba jött, S folytonosan itt élt 
utolsó pérezéig. Meghalt 1844-ben 58 éves korában.

Zongora műkoltéai^nyeinek száma mintegy nyolcz- 
van darab, melyeknek egy része zenekar kísérettel vau 
szerkesztve. E művekben nem látjuk ugyan a kősziklá
hoz lánczolt Prometheus fájdalmait, kinek mindég meg
újuló szivét a sasok tépték szét, nem látjuk a tenger közt 
hánykodó Columbust a zenének egy ismeretlen Ameri
kája felé törekedni, és daczolni az elemekkel; de meg
találjuk azon szeretetre méltó naivságot, idylli kellemet, 
melyből W. egész lénye állott. Teknikája alapos tanul
mányra mutat, s azon nemrégi iskolához tartozik, mit a 
mai modem szorított ki helyéből. W. műveit ma is sokan 
játszák, kivált a régibb iskola még élő növendékei, s oko
sabban teszik, minthogy B a y e r, V o s s, Ba d a r -  
z e w s k a (szüzek imája) s több ily vizkóros szerzők

letét biró Hermina főherczegnőt, kinek nevét viseli a 
város-ligeti kápolna. A föherczegnő szépen zongorázott.

Munkás életét 1844-ben végezte be, harmadszori 
szélhüdés következtében. Hamvai a váezi sirkertben 
vannak; szerény emlék-kövét Wagner műárus emeltet
te. Sírját nemcsak barátai, hanem Magyarhon széplelkű 
nádornője is meglátogatta.

BARTALUS ISTVÁN.

A v í z ö z ö n .
Keleti források után.

Alig van érdekesb tanulmány, a gondolkodó előtt, 
az emberiség őstörténelménél, melyet a rég lezajlott 
idők, rég letűnt események titokszerü homálya fed: s 
melyet annál inkább törekődik, az okiíyomozó történész 
eloszlatni, hogy a hajdankor csodaszerii nagyságát, kel
lőleg feltüntethesse, az újabb nemzedék előtt.

De a hajdankor eseményei, az óriási erőlködések, 
melyeket az ősök véghez vittek, hogy az emberiséget 
emeljék ; azon törekvések, melyekben az emberi szel
lem végessége, '& vég okkal ölelkezni akart: ma már a 
mese köntösében, a mythosz ködfátyolában jelennek meg.

A mesét kideríteni, a mythoszt tagadni, nem oly 
könnyű dolog, miként az első pillanatra látszik lenni; 
mert a hol tagadunk, ott tényleges valamit a tárgyilagos 
valót kell a tagadott helyébe állítanunk, hogy a tagadott 
homályát tönkre tegye a tárgyilagos ténylegesség dics
fénye.

Midőn a történelem, a hit honából, és igy saját 
gyermekségéből kilép, s fejlődése okokat igényel ala-
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pul, a történelem előtti kor eseményei, rege alakban tűn
nek fel, s ősregék neve alatt léteznek. Dy egyik ős rege 
neve alatt léteznek. Ily egyik ősrege, a vizozonrol szol, 
melyet némely változatokkal legtöbb néptudataban lelle
het találni , , ,  „

Legtisztább, legeredetibb előadást Mózes első 
könyve ad, melyet bővebben tárgyalni nem szándokom. 
Az északi regék, és a vogul földiek, más eseményekkel 
hozzák azt kapcsolatba. Átalában az időt, mikor volt e 
vagy több ; s egyszerre támadott e vagy különböző kor
ban, ma már meghatározni nem lehet:

Klaproth (Asia Polyglotta 34.1). négy különféle 
vizözönről beszél, s az időrendet következőleg állítja 
össze:

1. Noahi vízözön (a hébereknél) ) 307S kr e
Káli Juga (az indoknál) )

2. Typhon vagy Xisuthrus özöne ) 2297
Khinai vízözön ) ” ”

3. Ogyges attikai király alatti v iz-) 17g6
özön. ) ” ”

4. Özön Deukalion idejében T hes-) 152x
sáliában. ) ” ”

Mózesnél a hegy neve, melyen a bárka megállott, 
az Ararat; ez Arméniában van, az Araxes déli részén, 
s melyen népmonda és szájhagyomány szerint, Noah 
bárkájának maradványai, még láthatók. A Kaukaz la
kói azt hiszik, hogy a hajó előbb Elbrusz csúcsán, a Ku
bán forrásánál állott meg, s innen ment odább az 
Araratra.

Tibetben Buddhala zárda Chassza mellett egy 
„ H a j ó  v i v ő “ nevű magas hegyen fekszik; s Hum
boldt Amerikában is a vízözön mondáját, a hajóval és 
hegycsúcscsal találta egybe tartozónak. A mózesi elő
adás Indiában is, más szereplőkkel, de lényegileg egye
zően feltalálható, tehát a zsidók és indok, egy forrásból 
kapták e regét.

Az ind rege ez : Mialatt Brahmá nyugodott, egy 
dámou vagy óriás, Kanagakszeu *) vagy ind nyelven 
Haja-Griva a vedákat ellopta, t. i. azon szent könyveket, 
melyeknek tartalma Isten ajkairól folyt, s elnyelte azo
kat. Elvesztvén az emberi nem az i steni tanitásokat, 
egészen elromlott, kívevén a hét Risit és Szatjavratát, 
Dravíra királyát és fejedelmét, mely tartomány vagyon 
Karuátetől a tenger mellett délre.

Elhatárzá ekkor Visnü, a bűnös és elromlott em
beri nemet, vízözön által kiirtani. Midőn Szatjavrata ki
rály, a hullámokon lebegő szellem **) szolgája, kinek 
egyetlen tápláléka a viz volt, egy napon a Kirtamála fo
lyamban fürdött, áldozandó, egyszerre csak kezében egy 
kis halat lát, melyet észrevétlenül a vízzel együtt ragadt 
meg. Midőn a király visszaakará őt dobni a vízbe, igy 
kezdett szólani a h a l: „Oh! király, te ki hajlamot tanú
sítasz az elnyomottak iránt, miként hagyhatsz eugemet 
ezen folyamban, hol én, a mérhetlenségnek, mint gyönge, 
ellen nem állhatván, folytonosan félelemmel vagyok el
telve ? — A jámbor Szatjavráta, álmélkodván e csoda 
felett, s sejtvén ki az, ki a hal alakját felölté, egy edény
be tévé őt, melyet magával hordott; de a hal benne úgy 
meg nőtt, hogy nemsokára nagyobbá kellett áttennie. De 
ez is majd csak szűk lett. Ismét másikba kellett tennie, 
s mivel a hal mindig nagyobbodott, ismét másik edény 
szükségeltetett. Végre elhatárzá a király, kétségesked
vén, hogy számára találhat-e elég nagy tavat, hogy a 
tengerbe viteti. Ez megtörténvén következőleg szólt a 
halhoz : — „Ki vagy te, hogy engemet e fölvett alakkal 
zavarba hozasz. Soha sem hallottam emlittetni oly nagy 
vizlakót, mely mint te, egyetlen nap alatt, egy nagy ki
terjedésű tengert betöltene. Bizonnyára teBhaglivat vagy, 
s megjelensz előttem, te vagy Héri, kinek lakása a hul
lámokon van, s most szánalomból szolgád iránt, a mélység 
lakóinak alakját öltöd magadra. Dicséret Is dicsőség 
neked, Oh ! első, a teremtés megtartás és rombolás ura. 
Valahányszor valamely felvett alakban lépsz le e világ
ba, mindannyiszor több lénynek adsz létet. De nagyon 
szeretném tudni, miért öltéd fel ez alakot. Oh ! ne hagyj 
engem, te lötöszszemü, hiában közeledni egy istenség lá
baihoz, kinek határtalan hatalma mindnyájunkra kiter
jed ; s taníts meg engem arra, miért mutatod magad, 
álmélkodásunkra oly testalakban, mely nem létezik“***).

Ekkor igy szólt a mindenség ura : „Én vagyok 
Visnü, imáitok tárgya. Irántami tiszteleted, s az élőlé
nyek iránti részvéted, kellemesek előttem. Halld tehát 
mit mondandó vagyok. Jelentem neked, hogy két nap 
alatt a Dina-Kalpa megsemmisül. A mindenségben egy 
nagy forradalom leend, a tenger elözönli a földet, s a 
három világ a halál egy óceánjába sülyed. Minden, valaki 
engem megsértett, kiirtatik. De elhatárzám, hogy meg
mentsetek téged, leged s a hét őszt. Ez eshetőségre te
hát készüljetek. Szándokom számotokra egy elég térés 
és csudálatosán épült hajót küldeuem, mely a romboló 
hullámok tetején álland eléd. Lásd el ezt bizonyos meny- 
nyiségével gyümölcsöknek, gyökereknek és magoknak, s 
azután lépj bele a hét szent által kisértetvén s környezve 
az oktalan állatok minden fajának egy-egy párjával. A  
hajó viend téged a vizen, s biztosit a habtorlat ellen, egy 
fénynélküli mérhetlen óceánon, kivevőn egy szent tiszta
ság erős és törekvő fényét. A nap és hold e forrás alatt 
elvesztik fényüket: de én titeket vészek és idő, halak és 
hüllők ellen védelek.

Ha valamely alkalmatlan vihar meghintálja hajó-

*) A mongoloknál 1. Üligerün dalai =  hasonlatok 
tengere czimü mongol rege gyűjteményt; s a Hunfalvy 
Pál közlötte vogul regét Numi Táromról.

**) Lásd : Gen. 1, 2.
***) Altai regék az özönvízről némely vonásban 

egyezők, a sinaiak merőben eltérők, lásd : Dsü-csi Com
ment.

dat, s föl akarja dönteni, mit se félj, hanem fogj meg vala
mely nagy tengeri kígyót, s avval együtt kösd hajód ár- 
boczát szarvamhoz. Melletted leszek én s hajódat veled s 
követőiddel együtt húzandom: tehát a te kedvedért, s 
azért, hogy téged Bráhma fölébredtéig életben tartsalak, 
lön, hogy halnak alakját öltőm föl. Egy más indító okát 
ez átváltozásnak megtudod, ha kegyelmem által mind
azon kérdésekre feleletet nyersz, s szellemed a legjobban 
leend értesülve.“ így szólván, a hal eltűnt.

Szatjavrata engedelmeskedve az isteni parancsnak, 
ellátta magát mindenféle gyümölcsösei, gyökerekkel és 
magokkal, mind saját tápjául mint veteményül a megúju
landó világ számára. S a hetedik nap végén *), megnyi- 
latkozának az egek csatornái, s a felhők oly mennyiség
ben önték az esőt, hogy a tenger elhagyá medrét s el- 
árasztá az egész földet. De mindjárt az eső kezdetekor 
egy hajó érközék meg a vizen **) s belépett Szatjavrata 
a hét ősatyával együtt ***).

Visnü védelme alatt úszott a hajó a vizen, miként 
a hal megmondotta; s az Isten, ki e nyolez személyt oly 
láthatólag védte, egyszersmind egy időben ezzel, őket 
sokra megtanitá. Elmúlván a vízözön, a Írirály bajtársai
val együtt elhagyá a hajót, s együtt imádák Istent, meg- 
mentőjüket. Bráhma fölébredt, s ismét kezdő népesíteni 
a világot; Visnü pedig, még mindig a hal alakjában, 
megölé Haja-Griva óriást, szarvával felhasitá gyomrát, 
abból az általa elnyelt négy védát kivette, s vissza adta 
Brámának.

így szól az ind hagyomány. A sinai (helytelenül 
khinai) hagyomány, több történelmi alappal bir, s követ
kezőleg hangzik:

Fu-,Csi idejében, egy Kung-Kung nevű forradal
már vizözönt okozott. Kung-Kung a rósz szellem neve. 
Dsuan Csiőval vetélkedött az uralomért, s dühében Pu- 
Dseu hegyet szarvával úgy meglökte, hogy az eget tartó 
oszlopok szétzuzódtak, s a föld kötelékei szétszakadtak. 
Az ég éjszak-nyugatra esék ; s a föld délkeletre viteték; 
ez által támada a nagy vízözön.

A másik vizárról, az úgynevezett Typhouról a si
nai hagyomány igy szó l:

Jaő császár uralkodásának 61-ik évében (2297 
kr. e.) az elözönlő vizek nagy károkat okoztak. A császár 
tanácskozók e fölött birodalmának nagyjaival, kik Kuenre 
bizák, hogy csapolja le a vizet. Kuen kilencz évig hiában 
dolgozott, s e miatt élethossziglani börtönnel büntette- 
tett. Helyébe fia Jü lépett, 2278-ik évben szerencsésen 
lecsapoló az özönt, s tudósitá erről a császárt.

Meng-Dsii sinai történész, az ötödik században 
Kr. e. igy ir :

Jaö idejében a vizek nagy rendetlenséget okoz
tak, s a közép birodalmat (Sinát) ellepék : kígyók és 
sárkányok lakták ezt ekkor. A nép nyugtalan volt és 
vándor; a kisebbek fészkekben a nagyobbak barlangok
ban laktak. Ezért szól igy a S u - K i n g :

„Az elözönlő vizek megbüntetnek minket, s egy 
mindent ellepő özönt okoznak.

Jü csapoló ie s csatornákat ásott, melyek a vizet 
a tengerbe vitték.

Ő irtá ki a kígyókat és sárkányokat, s szétrontá a 
nádas mocsárt a hol ők laktak.

A vizek már most rendes medrekben folytak, s 
ezek voltak a Kiang, Suai, SS és San.

A vész elmúlt, s a kártékony madarak s vadálla
tok elpusztultak, s ismét az ember birá a lapályt s mű
velhető azt“ *).

Másutt igy szól Meng-Dzü:
„A világ rég támadott, majd rendeztetett, majd 

rontatott.
♦ Jaö idejében még nem volt nyugodt.

A hatalmas folyamok kiáradtak, s előzönlöttek 
mindent.

Fű vek és fák magasra buján nőttek, zsibongtak 
a madarak és vadak s az ötféle gabnanem **) csírázott. 
A madarak és vadak megragadák az embert, s a közép 
birodalomban keresztül-kasul száguldoztak.

Jaő elbusultában Sünt nevezé uralmi társául.
Sün I-t tette a tűz elnökévé, mely a heg) eket és 

mocsárokat kiégnie, úgy hogy a vadmadarak és áüfltok 
szétfutának, s magokat elrejték.

Jü rendezte el a kilencz folyót, a Dsa és Tha fu
tását kijelölte, s őket a tengerbe vezette. ]

A Sü és Sannak medret ásatott, a Suait “ s Szüt 
folyóvá tévé, hogy azokat a Kiangba vezethesse.

S ekkor lehetett ismét élelmi szerekre szert tenni 
a közép országban.

Jü már nyolez éve volt künn, kapuja elé három
szor jött, de be nem lépett.
, Mennyinek kellett véghez menni, mig ismét aratni 
lehetett!“

A Dsü-Csi értelmezésében erről még ezek vannak:
„Az öt gabnanöm, rizs, búza, árpa, zab, rozs.
A kilencz folyam neve :
Tü-Sai, Tai-Szi, Ua-Csie, Fu-Fu, Su-Szu, Kian, 

Kiéi, Kempan, Kedsin.“
San folyam vizét Jü a Kiangba vezette, a Su és 

és Szüét a Suaiba, s ezeket a tengerbe. Hogy e négy fo
lyó a tengerbe folyt volna, a ipsében hiba.

Eddig tartottam érdekesnek közölni a vizözönről 
a keleti, ritkább, s az olvasó közönségnek nehezebben 
hozzáférhető előadásokat: ha közleményeimnek at.,szer
kesztő helyet ád, máskor többet. Ifj. KUN PÁL.

*) Gén. 7, 4.
**) Gén. 7, 7.
***) Puráná H. A keleti távolabbi fölfogást a víz

özön felől (Japán) s a sémi meg mohamedán hagyomá
nyokat más alkalommal.

*) Neumann Fr. J. Hoanglische Manuscripte.
**) Nőm — genus, nem =  non 1. Lugosy. Szó 

családrendszer és nyelvészeti egymásután. Pest. 1856.

A tlizokádó hegyek történe
téhez.

Vedere Napoli, e poi móri (Nápolyt látni és meg
halni), igy szól egy olasz közmondás — és valóban e vá
ros és környéke oly varázszsal bir, minővel a világ egy 
városa sem. És mégis veszélyes föld az, a melyen tünde 
bájjal és fénynyel ragyog az élet és mely fölött a forró 
délnek minden sugarai öszpontosulnak. Nagy vulkán 
fölött terjed el Európának e legvigabb városa, melynek 
zsibaja és lármája atűzhegy bensejében hangozik vissza 
— nagy vulkán fölött, melyet köröskörül fölbugyogó me
leg források, kitörő füst és tüzes láva jelölnek, és me
lyeknek tisztán kivehető nyomai a Vézuvtól a phlegraei 
mezőkön keresztül Procida és Ischia felé vonalként észak
kelettől délnyugot felé húzódnak.

Az említett határok közt a vulkáni erő kitörési 
pontjai egyenlőtlenül vannak felosztva ; de legnagyobb 
része a főkráterre, a Yézuvra szorítkozik, mely Nápoly
iéi mintegy 2'/a órai távolban a sikból kúpalakban emel
kedik Vesove és Somma nevű két csúcsával és körülbelül 
3500 láb magasságú. A keresztény időszámítás előtt a fő
kráter pihent. Akkori időben Ischia (Pythecusa) volt ret
tentő rázkódások színhelye, melyek, úgy látszik, a szom
széd Procida Prochyta) szigetre is kiterjedtek, mert Strábó 
egy mondát beszél el, mely szerint ez utóbbi Ischyától 
elszakadt volna, Plinius pedig (Hist. Nat. 3, 6). nevét 
onnan származtja, hogy egy kitörés alkalmával Ischiá- 
ból folyt volna ki. A földrengések és vulkáni kitörések 
Ischian oly erősek voltak, hogy a .régiek alatta Typhon 
nevű óriást hitték eltemetve, „kinek szemei és szájából 
tűz jött ki, és ki tompa moraj között köveket hajított ég 
felé.“ A sziget mostani kö'rülete a vizszín felett 18 angol 
mértföld, hossza nyugattól keletre mintegy 5 és szélessége 
északtól délre körülbelül 3mértföld. Azon görög gyarma
tosok, kik ott Krisztus születése előtt letelepedtek, kény
telenek voltak a szigetet a gyakori erős kitörések miatt 
elhagyni. Először, mind mondják, az Erythraeieket, ké
sőbb a Chalcedoniakat kényszerítők a földrengések és 
vulkáni kitörések gyors futásra. Későbben, körülbelül 
380-ban Kr. előtt tyracusi Hiero alapított gyarmatot, de 
midőn az uj telepvényesek épen egy kastell épittését be
fejezték volna, egy kitörés elől menekülve, többé visz- 
sza sem tértek.

Ischia népessége 25000 lélekre tehető. A lakosok 
főkép szőlőtermelés után élnek. A sziget magos központi 
hegye, az Epomeo vagy S. Nichola, Visconti trigonomet
riai mérései szerint 2605 lábnyira emelkedik a tenger 
színe fölé. Nemsokára válság állott be a Yézuv vulkáni 
működésében. Az első görög gyarmatoknak alsó-olasz- 
honbani letelepedése óta a Vézuv, vulkáni természetének 
más jelét nem adá, mint melyeket a természetbúvárok, 
alkatának más vulkánok alkatávali hasonlatosságából 
következtethettek. Ezt felismerte Strábó, de Plinius nem 
említi a Vézuvot a tűzhányó hegyek között. Os kúpja 
igen szabályos alakú volt, és nem két csúcsban, mint je
lenleg, hanem laposan végződött, a régi, ^majdnem egé
szen beomlott kráter maradókai által képezett kis hor
padással, melynek belső lejtői szőlővel voltak beültetve , 
feneke pedig terméketlen lapály volt. A hegy lejtői ter
mékeny, jól miveit földekből állottak, és tövében két né
pes város terjedt el, Herculanum és Pompeji. De végre 
meg kellett szakadnia a hosszú csendnek. A Vézuv vul
káni ereje ujraébredtének első jelensége Kr. utáni 63 
évben földrengésben mutatkozott, mely a szomszéd váro
sokban nagy kárt okozott. Ez idő óta egész 79-ig kisebb 
rengések észleltettek, melyek ugyanazon év augustus ha
vában mindig gyakoriabbak és erősebbek lőnek, mig vég
tére kitörést vontak maguk után.

Augustus 14-én délutáni egy órakor a hegytől 
több római mérföldre eső városokban egy különös alakú 
felhőt láttak a Vézuv fölött lebegni. Pontosabb vizsgálat 
után roppant nagyságú füstfellegnek ismerték föl, mely 
a Yézuv kráterjából egyenesen emelkedett és csak a ma
gosban terjeszkedett ki. Majd fehér, majd sötét, majd 
pedig szennyes színű volt. Egy a természettudományok
ban jártas férfiú, idősb Plinius, ki a tengeröbölben fekvő 
hajóhad parancsnoka lévén, épen a környéken tartózko
dott, a tüneményt közelebbről akarta szemlélni. Meg
ijedt kísérőinek lebeszélései daczára megparancsolá a 
hajósoknak, hogy az öböl ellenkező partjára, hol a Vé
zuv feküdt, vigyék át. Útközben számtalan menekülők
kel találkozott, kik bámulták a bátor férfiút, ki oly csüg- 
gedetlenül megy a veszély elébe. A hamu már szaporáb
ban hullott alá, és minél közelebb jutott a hajó a part
hoz, annál sűrűbb és tüzesebb lett; tüzes kövek is rep
kedtek már körül és csapkodták jobbra, balra a vizet. 
Egy pillanatig tétovázott; de azután e kiáltással: „Au- 
daces fortuna juvat 1“ egyenesen a közel part felé töre
kedett. Egy itt fekvő városban kedves barátja élt, kinél 
az éjt tölteni szándékozott. De megérkeztekor már az 
egész ház zavarban volt. Plinius, hogy felbátorítsa őket, 
fördőt kért, étvágygyal evett és mindenféle tréfát űzött. 
E közben a kegy több oldalából lüzoszlopok törtek ki és 
lángok hasították át a sötétséget. Daczára a mindig fe
nyegetőbb veszélynek, és a perczről perezre borzasztób
ban felcsapó lángoknak, Plinius nyugodtan lefeküdt, 
mig a ház többi lakói ébren maradtak. Nehány óra múlva 
felkeltették, mert attól féltek, hogy a mindig sűrűbben 
hulló hamu és kövek szobája ajtaját elzárják. A föld 
min<Jig erősebben ingott, mindig attól tartottak, hogy 
a ház Összedől. Végre menekülésre határozták magukat. 
Mindenki vánkost kötött fejére, védőimül a kövek ellen, 
és ki a sötét éjbe! a rabszolgák fáklyákkal legelöl. Mi
dőn Plinius, ki igen testes ember volt, két szolga vállára 
támaszkodva előre sietne, izgatottsága következtében 
szélhüdést kapott, és rögtön holtan rogyott össze. A töb
biek gyorsan tovább siettek, a veszély elől menekiileri-
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dőlt és csak néhány nap múlva találták meg holt tetemét. 
Plinius unokaöcscse, ki szinte tanúja volt e borzasztó 
természeti tüneménynek, két levelet hagyott hátra, me
lyekben azon napok eseményeit leírja. Misenumban is, 
mely a Yézuvtól a tengeröböl által volt elválasztva , a 
földrengés óráról órára annyira nagyobbodott, hogy a 
házakban a bútorzat is inogni kezdett. Plinius éltes any
jával az országúira menekült. Midőn igy előre sietének, 
még egyszer visszatekintett, de mint megijedt! midőn 
látá, hogy sürü sötétség lepi el mögöttük a vidéket, és 
rohanó árként követi őket. Egyszerre éj lett, ámbár még 
délelőtt volt, és a nap még az égen állott. Leirhatlan a 
borzasztó zavar, mely most támadt. A szülék gyermekei
ket keresték ; ezek szüleik után kiáltoztak. Egyik a má
sikat hangja után akarta felismerni. Ez saját sorsát si- 
ratá, amaz rokonaiét, és ismét mások megrettentségük- 
ben a halált hívták szabaditóul. Sokan esengő kezeiket 
ég felé emelték ; mások azt hitték, hogy az Istenek el
hagyván őket, az Ítélet napja következett be.

Emberek és állatok összetévedtek, kocsik ösz- 
szeakadíak és vad tolongás között az árkokba zu
hantak le. Végtére nappalodott; a szerencsétlenek azt 
hivék, hogy e sokáig nélkülözött fény egy távolban levő 
tüztől ered. Ismét sötét lett, a hamu oly sűrűén esett, 
hogy időről időre le kellett azt magukról rázniok, ne 
hogy a teher alatt összeroskadjanak. Kevés idő múlva 
tűnni kezdett a sötétség, mig mindnyáj a örömére a nap 
ismét a sűrű ködön áttört, de oly gyengén világlott, mint 
a halavány hold. A környék annyira meg volt változva, 
hogy többé rá nem ismertek. A szép vetések, a dús sző
lőkertek vastag hamuréteggel valának födve, minden ki
holt volt, szürke lepel takarta el az egész természetet, 
így volt ez több mértföldnyire a vulkántól. Mennyivel 
rémitöbbek lehettek a pusztítások annak közelében ! Oly 
állapotban is találták azt, midőn a kitörések és földren
gések hevességének csillapodásával ismét a Vézuvhoz 
közelegni mertek. Az egész vidék megváltozott, növény
zetnek nyoma sem vala található, de a legkülönösebb és 
legborzasztóbb volt, hogy a közel fekvő két város, Her- 
culanum és Pompeji eltűnt. E két városról azon hiede
lemben voltak, hogy a föld nyelte el.

Megfejthetlen, hogy Plinius, kinek leveleiből vet
tük ezen leírást, sok természeti tény körülményes leí
rása mellett, Herculanum és Pompejinek, e két nagy és 
népes városnak rögtöni eltűnéséről említést sem tesz. 
Egyátalában meglepő, hogy az ókor felvilágosodott írói
nak munkáiban sokszor a legnevezetesebb események 
meg sem érintetnek. Tacitus, Plinius barátja és kortár
sa, midőn ez eseményről átalában ir, csak azt mondja, 
hogy a városok „a föld által elnyelettek, vagy a láva ál
tal elfödettek.“ Suetonius, ki a kitörést mellékesen 
érinti, a városokról nem tesz említést, és csak Dio Cas
sius, ki másfél századdal későbben irt mint Plinius, 

T - hozza fel azokat névszerint is.
79-ben, úgy látszik, a Vezúv nem vetett ki lávát; 

a kihányt anyagok talán lapilli, homok és régibb láva
darabokból állottak. Az első hiteles tudomás egy láva
kifolyásról az 1036. évből szól. Ez időtől egészen 1306-ig 
nehány kisebb kitörés történt. Ezen bosszú időszak alatt 
egymástól távól eső pontokon két kisebb kráter nyilt. A 
monda szerint 1198-ban aSolfatara tört volna ki, ámbátor 
ezen eseményről részletes tudomásunk nincs. A Vézuv kitö
rése 1306-ban történt, ezen idő és 1631 között egyetlen 
egy csekélyebb kitörés tapasztaltatott. Ezen egész idő
szak alatt az Aetnában rendkívüli mozgalmat vettek ész
re, mi azon eszmét támasztá, hogy e nagy siciliai vulkán 
némelykor azon folyadékok és lávák számára, melyek 
különben Carapaniában szoktak előjönni, elvezető csa
tornául szolgál.

Ezen nagy szünetet mind azon által egy neveze
tes esemény szakasztottá félbe. A pblograei mezőkön 
t. i. 1588-ban uj hegy képződött, miről akkori Írók hite
les tudósításaival bírunk. Két évvel előbb Puzzuoli kör
nyékén gyakori földrengések éreztettek, de csakl588-iki 
September 27-én és 28-án érték el a hevesség legfőbb 
fokát, a midőn 24 óra alatt 20 rázkódás történt. Végre
28-ikán éjjel, két órával naplemente után Tripergola vá
roska, és közel fekvő, igen látogatott fördői között mély
ség szakadt. Egy széles hasadás roppant zajjal közele
dett a város felé és tajtkövet, olvadatlan lávadarabokat, 
vízzel vegyitett lávát, sőt időről időre lángokat kezdett 
kivetni. A szomszéd Puzzuoliból a lakosok mind meg
menekültek. A tenger rögtön 600 lábnyira visszahúzó ■ 
dott és medrének egy része kiszáradt; sok tapasztalat 
pedig kétségen kívül helyezi, hogy akkor az egész ten
gerpart Monte nuovotól Puzzuoliig több lábnyira emel
kedett a földközi tenger szine fölé, és hogy e helyzetben 
meg is maradt. Október 3-án megszűntek a kitörések, 
úgy, hogy az uj hegyet, melynek egész tömege egy nap 
és egy éj alatt képződött, és melynek csúcsán tölcsér- 
alakú kráter találtatott, megmászhatták. Ezen uj hegy
nek (monte nuovo) magasságát újabban Pini, olasz ás
ványász, 440 angol lábra teszi az öböl színétől számítva; 
tövének körülete 1300 öl volt. Pini a hegy kráterének 
mélységét, csúcsától számítva 421 lábra teszi; és e sze
rint csak 19 lábbal fekszik feneke magosabban a tenger 
színénél. Hiteles iratokban azt állítják, hogy a monte 
nuovo részben a lucrini tó fölött áll, mely az 1588-iki 
kitörés alkalmával majdnem egészen betöltetett.

A monte nuovo keletkezése óta közel egy évszá
zadon át a Vézuv folytonos nyugalomban maradt. Brac- 
cini, ki az 1631-iki kitörés előtt meglátogatta a Vézuvot, 
következő érdekes leirást közöl annak kraterjerol. A 
kráter körülete 5000, mélysége közel 1000 láb ; lejtői 
bokrokkal födvék, és feneke sík mezöseg, melyen állatok 
legelésznek. A harasztokban gyakran vadkanok tartóz
kodnak. A sík egyik, hamutól ellepett részén három kis 
mocsár találtatik, melyek egyike forró és keserű, másika 
igen sós, harmadika pedig forró izetlen vízzel telt. Egy
szerre azonban ezen harasztok, és legelőkben dús sik-

ságok a belső tűz által felemésztve légbe vettettek és 
hamvuk a szelek által szóratott szét. 1831-iki deczem- 
berben két lávafolyam tört a kráterből, minek következ
tében a hegy lejtőjén és tövében fekvő falvak elárasz- 
tattak. Resinát különösen, mely részben a régi Hercula
num fölött épült, egészen elpusztította a romboló láva. 
Ez időtől egészen 1666-ig csend uralkodott, ezután pedig 
rendszerint minden tiz évben kisebb kitörések történtek.

Az 1779-iki kitörés előtt a Vézuvot oly sűrű le
vegő vette körül, hogy a nap sugárzó fénye egészen eltűnt 
és ezen égitest halovány vörös tekéhez hasonlított. 
Egyes jelenségek már előre hirdették a megfélemlett la
kosoknak a bekövetkezendő katastrophát. A kráter, és 
Tőrre dél Greco város közt dörgő zajjal füstoszlopok 
törtek elő. Junius 12-ikén oly erősen rendült meg a föld, 
hogy a casertai királyi palotában minden csengetyű meg
szólalt. Ez, és még egy három nappal későbbi földrengés 
jelentette a bekövetkezendő természeti eseményt.

A Vézuv felől ropogó zaj, egymást követő dörgé
sek hallatszottak, füst emelkedett ki belőle és mellette 
tűzoszlop mutatkozott. Egyik oszlop a másik után lob
bant fel. Tüzes kövek, salak és hamu esett le a magos
ból. Meglepő, ámbár iszonyú látványt nyújtottak a begy 
minden oldalából kitörő tűzoszlopok, melyek csak nagy 
magosságban egyesültek, úgy, ho?y a hegy óriásnagy
ságú égő fáklyához hasonlított. Dörgés, hasonló ahhoz, 
mely ágyúknak egymásutáni gyors elsütése által támad, 
dühöngés és tombolás, milyent a tenger sziklákhoz ütödő 
hullámai okoznak; sikoltás, fütyülés és mindenféle ijesztő 
hangok tölték be az egész légkört. A kráterből sűrű kén
gőz emelkedett, és mázsás kövek képzelhetlen magassá
gig repültek. Augustus 7-ikén éjféltájban oly roppant 
tűzoszlop szökött föl a kráterből, hogy világánál 7 angol 
mértföldnyi távolra a legcsekélyebb tárgyakat ki lehete 
venni. Megrázkódtató rengés után következő estve új 
tűzoszlop jelent meg, mely 10000 lábnyira emelkedett. A 
Vézuv csúcsa a Somma begy és a kettő között fekvő völgy 
lángtengerbe borult, melynek hevét nagy távolban érezték.

Végtére megszűnt a hegy dühöngése, és békés 
csend állott be az elemek rémitő harcza és a félelem 
után, mely a lakosok kedélyeit elfoglalta.

Az 1794-iki kitörés, mely a legborzasztóbbak közé 
számittatik,, Junius 12-ikén kezdődött. Éjjeli 11 óra 
felé a hegy oldalán több széles kráter nyilt. Éjfél felé a 
vulkán rángódásai a lehető legnagyobb fokra hágtak, ki
sérve két óra hosszat tartó iszonyú dörgéstől. Junius 
16-ikán reggeli egy órakor az összes megrémült lakosság 
bucsújáratokat tartott.

A láva folyam — ár, mely a hegyen lefolyt, annyira 
növekedett, hogy irányát megváltoztatván, egy közel mély
ségbe zuhanva, egy fél olasz mértföld szélességű tüzes 
zuhatagot képezett, mely az útjába eső templomokat, 
zárdákat, nyárilakokat stb. elsodorta. A szép Tőrre dél 
Greco város elpusztítása után messzire hallható szi- 
szegéssel a tengerbe folyt, hol félszigetet képezett. E ki
törésnek kevesen estek áldozatul, mert ideje volt a la
kosságnak menekülni.

E kitörés alkalmával kifolyt láva összekötötte a 
Vézuvot Ottojano és Somma helyekkel, melyek között 
eddig kupalakban állott. Ezen egyesülés következté
ben ismét két csúcsban végződik a hegy, mint az ókorban 
a tulajdonképeni Vézuvban (északi csúcs) és a Sommá
ban (déli csúcs).

Az 1858-iki legújabb kitörés még mindenkinek 
fris emlékezetében van.

A. A.

Válasz Aknász Péternek.
Úgy hiszem nem fogsz neheztelni, ha e lapok 16-ik 

számában hozzám intézett barátságos megjegyzéseidet, 
melyekre ugyancsak e lapok hasábjain közlött tanulmá
nyaim az újabb materialisnms elvei körül, szolgáltattak 
alkalmat — hasonló barátságos észrevételekkel kisérem. 
Őszinte barátja lévén a higgadt, az illem határai között, 
minden szenvedélyesség nélkül folytatott vitatkozásnak, 
mint a melyben igen nagy mező nyílik a kölcsönös oku
lásra: örömest ragadom meg az erre kínálkozó alkalmat. 
Ezen első felszólalásodból azt látom, hogy te képes vagy 
az ily szellemű eszmecserére ; nem vagy elfogult, nin
csenek rögeszméid, melyek szenvedélyességre vezet
hetnének, mit kerülni annyival nagyobb kötelességünk, 
mert a vita nem négy szem közt, de egy nagy publicum 
figyelő jelenlétében történik, mely meg lehet maga is 
szeretne okulni, s a fölvetett kérdések körül felvilágoso
dást szerezni.

Mindenek előtt értesíteni kívánlak, mikép elmo
solyodtam azon állításodon, miszerint bátorságot látsz 
abban, hogy az újabb materialisnms elvei körül gyűjtött 
tanulmányaimmal síkra szállani mertem. Ugyan mért 
volna ez valami különös bátorság? . .  Irodalmunkban egy 
üdvös gyakorlat jött divatba, mely szerint egyik s mási
kunk bizonyos tárgyak körül szerzett tanulmányait nem 
kívánja véka alá rejteni, de kiáll azokkal az irodalom 
mezejére. így egyik államgazdászati, másik, harmadik 
stb. Shakespeare, Horácz, Montesquieu körül szerzett 
tanulmányait közli az olvasó közönséggel. Hogy mekkora 
borderével biruak az efféle tanulmányok az ismeretek 
és eszmék tömeges terjedésére, azt mutogatni felesleges
nek tartom. Elmondhatni, hogy az ember tanul a más 
eszével. Ezen üdvös divatnak hódolok én is, midőn az 
újabb materialisnms elvei körül gyűjtött tanulmányaimat 
közölni elhatároztam. Az újabb materialisnms kérdései, 
tanai egy egész külön irodalmat idéztek elő a külföld iro • 
dalmában ; ezt ismertetni mért volna valami különös bá
torság még akkor is, ha ezen ismertetés a meggyőződés 
hangján volna előadva ? ! Egy észirányt, mely mozgásba 
hozza a kort, izgalomban tartja a kedélyeket — még ha 
merő tévedésekből állana is — ismerni kötelesség. Az

tán mint első czikkemben is kifejeztem, azért is látom 
szükségesnek az újabb materialismus eszméinek meg- 
penditését, mert a magyar józan, előítéletektől nagy mér
tékben ment értelmi erőt illetékesnek tartom arra, hogy 
azok körül Ítéletét hallassa. Sokat átlapoztam ama polé
miákból, melyek az újabb materialismus elvei megezáfo- 
Iására lelkészek, bölcsészek, sőt természettudósok tollá
ból is eredtek : de meg kell vallanom, hogy az uj tan 
egyetlen állítását sem látom azokban megczáfolva, telje
sen lerontva. Mily szép volna, ha igénytelen czikkeimmel 
alkalmat adnék arra, hogy köztünk magyarok közt támadjon 
a Vauban, ki az újabb materialismus erődítményeit ha
lomra bombázza. Hanem figyelmeztetlek tisztelt barátom 
miszerint ha neked ereszkednék kedved e bajnoki szerep
lésre : nem elég a declamatio, az élezek tüzétől ragyogó 
stílus : hanem tényekkel kell magadat fölfegyverezned 
— máskülönben hiú fecsegőnek fogunk tartani. Aztán 
mi, kik alkotmányos életet élve egykoron megszoktuk a 
politikai ellenvéleményeket: türelmetlenek lehetünk-e a 
tudományos ellenvélemények irányában ? ! Nem bará
tom . . . elhidd nekem, mikép a magyar irodalomban 
lépni fel a materialismus kérdéseivel, ahoz semmi bátor
ság nem kívántatik.

Hozzám intézett soraidnak mindjárt az elején kö
vetkezetlenséget vetsz szememre, állitván, hogy én, ki az 
életerőt tagadom, hogyan beszélhetek physicai, vegytani, 
mechanicai erőről? Nem estem következetlenségbe, csu
pán elmulasztottam egy csillag alatt vagy zárjelben meg
jegyezni : hogy valahányszor czikkeim szövegében az 
„erő“ szót használom, mindannyiszor az általam kifejtett 
értelemben vegye azt az érdemes olvasó. Közleményeim 
harmadikában elmondottam az okokat, melyek az újabb 
materialistákat azon állításra jogosítják: hogy mindaz, 
mit mi erők neve alá foglalunk, tulajdonképen nem egyéb 
az anyag bizonyos tulajdonánál vagy állapotánál. Meg
vártam volna tőled, hogy minden figyelmeztetés nélkül, 
czikkeimben e szónak „erő“ ily értelmet adj, mely eset
ben nem vethetnél szememre következetlenséget. Itt 
eszembe jut egy magában nem igen fontos, de szóban 
forgó tárgyunkkal érdekes vonatkozásban álló esemény. 
Egy fejedelmi család tagja incognito utaztában hosszabb 
ideig mulatott egy kis városban, melynek természeti fek
vését, társas köreit igen szive szerént valónak találta. A 
társas körökben Arthur név alatt vezettette be magát. 
Bőkezűségéről vagyonosságot eláruló megjelenéséből 
azon hiedelemben éltek a kis város társas körei, hogy az 
érdekes utasban egy gazdag tözsérhez van szerencsé
jük ; egy furfangos egyéniség azonban kikurkászván ki
létét, azt elmenetelekor köztudomásra juttatta. A  feje
delmi utas elment, csak emlékét hagyta maga után a tár
sas körökben, hol daczára annak, hogy tudták ki létét, 
mindig Arthur név alatt emlékeztek róla ; jobban esett 
a körében eltöltött kedélyes órák emlékét e névhez kötni. 
Ilyen formán vagyunk az erő elnevezésével is, azzal a 
különbséggel, hogy ti idealisták vagy dynamisták egy 
felsőbb fejedelmi származást láttok ő benne ; a furfan
gos materialisták ellenben kikurkászták, hogy az nem is 
polgári, hanem pór-eredetü: az anyagnak örök idők óta 
elválhatlan tulajdona. S miért tartanánk uj kereszte
lést ? . .  . a név megmaradhat, csupán más fogalmat kö
tünk ő hozzá. így értelmezvén az erő elnevezését, nem 
fogsz zavarba jőni, hogy melyiket tartsd elsőbbnek : a 
sót vagy a benne rejlő sóerőt, az anyagot vagy tulajdonát 
a vonzerőt ? ! Azon városnak, melyben fölnevekedtem, 
sajátságos egyéniségei közé tartozott egy kis törpe, kit 
Salamon Ferencz barátom egy koszoruzott beszélyében 
derekasan megénekelt. Ennek kíilönczködő sajátságai 
közé tartozott, rendkívül nagy karimáju kalapban járni. 
Emlékszem, mennyit kötődtünk a szegény törpével; el- 
állotttuk útját s miután mellettünk elment, utána kiabál
tuk : hová viszed te kalap azt az embert ? hanem a mint 
ezt kimondtuk, meg is kellett iramodnunk, mert bizonyo
sak voltunk, hogy a bántalmazott megkerget, sőt köveket 
is dobál utánunk. Hogyisne kergetett volna meg; hát 
nem ő vitte-e a kalapot, nem méltatlanság volt-e azt ál
lítani, hogy a kalap viszi őt ? így járnál te is tisztelt ba
rátom, ha az anyag szólani, vagy még inkább cselekedni 
tudna; bizonyára űzőbe venne azon méltatlanságért, 
hogy az erőt, mely nekie csak kalapja; elsőbbnek tartod, 
ő magánál. Nem akarom Büchnert menteni — ki egyéb
iránt a mekkora érdemeket szerzett magának első fellé
pésével, épen akkora árnyat vetett jellemére egy máso
dik müvével, melyben az elsőben kifejtett' tanait sok te
kintetben módosítja, sőt némileg vissza is vonja, — nem 
akarom, mondom, menteni, de ha ily értelmet adsz „ Kraft 
und Stoff“ czimü művében előforduló ezen kifejezések
nek „physicai, mechanicai és vegytani erő:“ kevesebb 
ellenmondásokra fogsz benne találni.

ügy tetszik, mintha az életerő oltalmára akarnál 
kelni. Hagyjuk békében szenderegni a halottat; egyéb
iránt te is egy hatalmas göröngyöt vetsz koporsójára a 
nagy Humboldt műveiből vett idézéseiddel, melyeket — 
bár mennyire boszankodjék is egy némely olvasóm az 
idézésekért — alkalom szerént felhasználni el nem mu- 
lasztandom. Hogy csakugyan nem tartozol az életerő túl
zott bálványzói közé, kitetszik onnan, hogy helyben ha
gyod Reclamnak ama tények alapján tett észrevételét, 
miszerént az állati testben legalább, az életerőnek tulaj
donított hatást az idegekre lehetne átruházni. Azon in
dítvány megtételére : hogy ideg helyett az ér szót hasz
náljuk, vagy helyesebben őket egymással felcseréljük, 
nincs szükségünk Reclamra ; magunk is figyelmeztethet
jük erre hazai physiologusainkat. Részemről szívesen 
beleegyezem, hogy a nervusokat ne idegeknek, de erek
nek nevezzük: ér, értelem, érzés szavainkban mily szépen 
ki volna fejezve azon viszony, mely valósággal létezik 
a nervusokból álló agyvelő, a gondolat és érzés közt. Oly 
rendkívüli fontosságot azonban nem tulajdoníthatok e 
névcserének. Nagy igaza van a jeles Proudhonnak, midőn 
azt mondja : hogy az leend a befejezett bölcselem, mely
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az átmenetet az agyról a szellemre ki fogja mutatni, — 
de hogy „ér“ szavunk képes volna az átmenetet meg
adni : kereken tagadom. Nem szavak — ha bár száz
szorta termékenyebb és hajlékonyabb volna is „ér“ sza
vunk — do tények fogják ezt ahidat valaha fölépitlietni. Va
lameddig nem tudjuk, hogy mi történik ott benn az agyban 
a gondolat és érzés keletkezése alkalmával: mindaddig 
nem lesz e hid fölépítve. Mert hogy történik ott benn 
valami — anyagváltakozás, rezgés vagy villany — árom- 
lás-e ? nem tudjuk, — az előttünk materialisták előtt 
kétségbevonhatlan.

Őrizkedjünk a puszta szavakra alapított bölcselkedés
től ; tények, elvitázhatlan adatok képezhetik alapját a valódi 
bölcselemnek. Azaz igazi philosophálás amilyennekjellem- 
zed igen helyesen a nagyHumboldtgondolkozásmódját; a 
tények valódi eredményre, a szavak ürességre, hínárba : 
a hínárba való német speculatio mocsáros hínárjába 
vezetnek. Súgd meg ezt Földi bajtársunknak is, ki termé
szettudományi czikkeket indított meg e lapok hasábjain. 
Nem szeretem, hogy oly nagy fontosságot helyez a sza
vakba, hogy oly kényelmes játékot őz any, csillany, vil
lany, stb. szavainkkal; hogy elveti lábai alól a tények 
zsámolyát, különösen a világosság „micsodája“ kimagya- 
razásánál. Ki afféléket mer állítani, hogy „a fény nem 
más mint az égő testnek végső terjedvénye, finommványa 
s ennek szétömlése,“ hogy 1000 mázsa olajból ugyanannyi 
mázsa fény any t kapunk az elégetés után, hogy naprendsze- 
rünkbolygói a nap világossága kiáramlásából veszik szár- 
mozásukat stb. az vagy nem ismeri vagy ignorálja a mai 
természettan álláspontját. Hát nincs-e kétségtelenül be
bizonyítva az interferentia, polarisatio stb. jelenségeivel 
Hyggensnek azon állítása, hogy a fény nem anyagáram
lás, de az aether hullámzó rezgése? férhet-e ehez többé 
kétség, miután a mai természettan módokat talált a kü
lönböző színek hullámhosszának valóságos megmérésére.

Nem akarok e tárgy körül hosszasabban időzni, csu
pán figyelmeztetni kívántalak, mikép Földinek a fényről 
irt czikke a leg-eclatansabb példa annak belátására, mily 
tévútra vezeti az embert a tények számbavétele nélküli 
speculatio.

Fogadd baráti kézszoritásom.
MENTŐVICH FERENCZ.

Az emlékező tehetségről.
Szellemi életünknek összefüggése és összetartása 

emlékező tehetségünktől van feltételezve. Minthogy pe
dig csak a jelenben élünk és csak a jelennek percze a 
mienk : létünknek múltját egészen szemünk elől tévesz
tenék, ha azt emlékező és visszaidéző tehetségünk meg
őrizni képes nem volna. Minden perczban. újonnan kez
denénk élni és így egész életünk nem lenne egyéb, mint 
az egyenkénti és eloszlott perczeknek sora, minden ér
telem és összefüggés nélkül. Ilyen esetben azután akár 
egy perczig élnénk, öntudatunkra nézve mindegy volna, 
mivel minden következő perczenetben az előbbi már el

felejtve volna. Minden szempillanatban mimagunkban uj 
egyéniséget kellene látnunk.

De az emlékező tehetség nélkül nemcsak szemé
lyünk egységéről nem volna öntudat, hanem a bennünket 
környező tárgyak is újaknak és ismeretleneknek látsza
nak. Az emlékező tehetség nélkül semmi összefüggő 
munka, semmi következetes vállalat nem volna lehetsé
ges. Minden tanulás az iskolában vagy az életben szük
ségtelen, vagy jobban mondva lehetetlen volna. *

Az emlékező teketségnek két foka van : egy al
sóbb és egy felsőbb. Az alsóbb az egyszer elfogadott be-' 
nyomásoknak az emlékező tehetségekhezi tapadásában, 
vagyis azoknak az abbani megtartásában áll. Az emlé
kező tehetségnek magosabb foka pedig abban áll, hogy 
az a megtartott benyomásokat akarata szerint képes visz- 
szaidézni. Mert számtalan tárgyakat tartott meg emlé
kező tehetségünk, melyeket minden perczben tudomá
sunkra hozni nem bírunk. Nagynehezen bírunk gyakran 
valamely szóra, névre, vagy személyre emlékezni, mely 
emlékező tehetségünkben szunnyad — mi bizonyítéka 
annak, hogy az abbani megtartás és visszaidézés kétféle 
cselekvésmód, melyek közül az előbbi az utóbbi nélkül is 
megállhat.

Az emlékező tehetségnek alsóbb fokát, vagyis az 
egyszer elfogadott benyomásoknak csupán megtartását 
már a természetben is feltalálhatjuk, és pedig nemcsak 
szerves, hanem szervetlen, sőt életnélküli teremtmények
nél is. Tessen joggal említi lélektanában, hogy az emlé- 
ző tehetség nem a lélek tulajdona csupán, hanem 
átalános tulajdona az idegeknek is: sőt bizonyos értelem
ben az életnélkülieknek is tulajdoníthatunk emlékező 
tehetséget, a mennyiben az általuk elfogadott benyomások 
rajtuk fognak és benyomásokat hagynak hátra. A lég
nemű és híg testekről nem áll ez, de áll többé vagy 
kevésbé minden szilárd testről. Az emlékező tehetségen 
alapul például a hangszer igazítása és ama tisztaság 
és könnyűség, melyei minden hang jól felhangolt hang
szeren előadatik. Ha valamely fuvola hamisan van han
golva, akkor lehetetlenség azon tiszta hangokat előhozni. 
Ha valamely hang szokatlan módon hozatott elő, ezt ké
sőbben is csak igy, és nem a szokott módon lehet eszkö
zölni. A fának paráuyai a szokott lebegéseket idézik elő. 
A mit pedig a fa képes tenni, azt az idegek természete
sen nagyobb mértékben képesek előidézni. Minden be
nyomás az idegekben nyomot hagy hátra, és minél gyak
rabban és erősebben térnek vissza e benyomások, annál 
könnyebben és mélyebben vésik be magukat, mivel min
den utóbb következő az előbb elhaladtnak nyomában 
nyitott útra lel.

Az idegek ezen tulajdonán alapul a s z o k á s 
n a k  ereje, alapul a k é s z s é g e k n e k  elérése is
mételt gyakorlat által. Az idegeknek ezen emlékező te
hetségén alapul a művészek és hangversenyzőknek igen 
gyakran csudálatos készségök, melylyel művészi játékai
kat előadják, legyen ez kötélén, lovon, vagy hegedűn és 
zongorán stb.

Az i s m é t l é s e n  kívül egyszersmind az elfo
gadott benyomások e r e j e  az,, mely által azok megtar
tása féltételeztetik. De minthogy a benyomásnak ereje  
részben a figyelem azon fokától, melyet arra fordítunk, 
és ez ismét a résztvevős és az érdeknek azon fokától 
függ, melylyel iránta viseltetünk, kitűnik, hogy mily nagy 
befolyást gyakorol az elfogadott tárgyak m e g t a r t á 
s á r a  az, ha irányukban r é s z v e v ő s s e l  és érdek
kel vagyunk.

Minél nagyobb az érdekünk valamely tárgy irá
nyában , annál gyorsabban és könnyebben tartjuk meg 
azt és annál mélyebben véssük be azt emlékező tehet
ségünkbe.

Innen lehet megmagyarázni, hogy miért van sze
mélyünket illető jó, és baleseteinkre nézve oly jeles 
emlékező tehetségünk.

Hogy azt, vájjon ki vagy mi mozdított elő, vagy' 
gátolt meg életünk pályáján, hogy ki volt barátunk vagy' 
ellenségünk, és hogy sorsunk mely fordulatai voltak 
kedvezők vagy nem kedvezők : ezeket nem oly gyorsan 
feledjük el.

Az érdeknek eme befolyásából az emlékező tehet
ségre az is kiderül, hogy miért van az, hogy gyakran a 
régebben történteket előbb tartjuk meg és idézzük vissza 
emlékezetünkbe, mint az újabban történteket.

Ez onnan van, hogy amazok élénkebben érdekel
tek, mint emezek. v

(Vége következik.)

Budavára 1603-ban.
A régi magyar királyok dicső lakhelye, századok 

óta áll, az alatta hömpölygő Dunáratekintve, mint hírne
ves erőd, s díszes építmény. Azon időben is, melyben egy 
hiteles rajz után jelen képünk ábrázolja, tán külsőleg 
kevésbé diszes, de belső építményeire ép oly hatalmas 
nagy volt mint jelenleg. A palota magában véve dísze
sebb volt, mindegyik lakójá igyekezvén azt bizonyos te
kintetben emelni. A vár, hosszúkás, kerekded magában 
álló 32 ölnyi magasságra épült, gyakran hatalmas ostro
mok által látogatva sokat megszenvedett, s csak 1686- 
ban hozatott vissza ismét oly diszes állapotába, mint volt 
azon időben, melyben e rajz mutatja. Az egészet diszes 
kert keríti, s nagy épületek közt kiválik a fegyvertár, 
melynek csak 1-ső emeletében 60,000 darab fegyverre 
van hely.

Ézenkivűl mint középületeket megemlíthetjük a 
helytartótanácsot, és kamrai épületeket.

A lakosság most különösen vegyes, s nem kis 
élénkséget nyer az ott tanuló műegyetemi számos hall
gatóktól. A mintegy fölötte őrködő öreg sz .: Gellért
hegy csúcsán áll a c s i l l a g d a ,  a pesti kir. egyetem 
tulajdona — mely használatba vétetve, mind a látpontot 
illetőleg melyei bir, mind szerelvényeire nézve bármely 
hasonló épület mellett megállhat.

i.
B ra n k o v la n u  K o n s ta n t in  *)-

Népies ballada. 
Brankovianu Konstantin. . . .
Ős bojár, nagy keresztény ; —
A mily nagy volt ős hatalma 
Annyi irigy járt utána. . . . 
lm csütörtök hajnalára 
Közelgett az ő halála;
Alig hagyta el nyugágyát 
Megmosó szép — tisztes arczát,
Hálát adott a nagy égnek,
S az ablakon, hogy kinézett,
A látványtól szive vérzett.

A még alvó három fiát,
Felkölté és ekkép kiált:
„Gyermekim föl! gyorsan lábra ! 
Gyásznap ébredt jó hazánkra 
Nézzetek ki az ablakon 
Mit szemléltek a zöld halmon ?! 
Harczra . . . .  fegyvert fogjatok!
Ránk törtek a pogányok. . . .
Ágyúk állnak csata készen 
Gyermekim föl, — föl jó vérem. . .

Alig szól a tisztes öreg 
A pogányok rájok törnek; —
Küzdnek bátran — elszántsággal.. . . 
De ki bír oly sokassággal. . .  ?!
Mind a négyet megkötözték 
S égy hajóra elvezették, —
Vitték őket messze tájra 
Tenger mellett régi várba.. . .

, Brankovianu Konstantin 
Ős bojár, nagy keresztény!

*.) B. Constantái Havasalföld — Románia fejedelme a 
18-ife század vége fele ', a török által trónjától megfosztva - 
m egöletett Constántinápolyban. G. J .

Tagadd el most ős hiteded, 
Légy muzulmán ha szereted, 
Gyermekidet s a te élted 
Mert különben jaj tenéked.. .‘

„Gaz tatárok, vad pogányok 
Egyre — sorra pusztulnátok!
Jó fiaim, bár sajnálom,
Haljon inkább mind a három ;
Haljak én is — készen vagyok, —
Ős vallástól el nem állók.“

A nagy basa „ h a l á l t “ intett,
És a dühtől arcza égett.
Megjelen a sötét bakó 
Borús arcza veszélyt jósló ;
Három ifjút rendre nézi 
Választ egyet és int néki.

Bátran megy a nagyobb ifjú 
És arczát nem fedi bú;
Vérpadon áll kötött szemmel------
Sújt a bakó és vér szökell. . . .
Bú leverten a jó apa 
Égre nézett és sóhajta:
„ L é g y e n  é g n e k  a k a r a t a ! “

Újra lép be már a bakó . . .
Int a szőke szép ifjúnak 
Gyász álványra im feljutnak.
Vérpadon áll kötött szemmel. . .
Sújt a bakó és vér szökell. . .
Bú leverten a jó apa 
Égre nézett és sóhajta :
„ L é g y e n  é g n e k  a k a r a t a . . . ! “

És a basa csodálkozik,
Bakónak in t . . .  távozzék,
S hízelkedve szól szelíden:

»Brankovianu Konstantin,
Ős bojár, nagy keresztény.
Két fiút már elvesztettél,
Már csak az egyetlened él . . .
Ez utolsó jó reményed

Ha óhajtod, hogy még éljen 
Tagadd el rósz — ősi hited 
Légy muzulmán — mentsd meg élted . .  !£

„Nagy az Isten, égnek ura . . .
Mint keresztény élek . . . halok 
Ős hitemtől el nem állok . . .  I 
. . .  Ne sírj fiam, kis gyermekem 
Mert a bútól sajog szivem ;
Békén halj meg Ős hitedben 
Jobb éltet nyersz főn az égben . .  . !“

A bősz basa dühtől égett,
Kancsal szeme vértől megtelt,
Rekedt hangon, „ h a l á l t “ kiált 
És a bakó készen ott állt.
Az ártatlan szép kis gyermek,
Az apának egy reménye,
Vérpadon á l l . .  . vége . . . vége . . .
Szép kis fejét fölemeli 
Szeme öröm és könyteli;
Imádkozva néz az égre,
Sújt a bakó és foly vére.
Az Ősz apa könyt hullajtva 
Égre nézett és sóhajta :
„Legyen égnek akarata . . . ! “

A világ sötét előtte 
Mert a bú szivét megtörte.
Fájdalommal fölkiálta 
Zeng az apa súlyos átka:
„Rajta, rajta vad pogányok 

— — gaz tatárok
Hol van három jó gyermekem . . . ?
Mind a hármat elvesztettem.

Adná az ég mint kívánom 
Hogy e széles nagy világon ’
Ne volna hely szimatokra 
Pusztulnátok mind . . .  mind sorra. 
Oszolnátok mint a felhő 
Midőn fű a nyári szellő . . .
Ég ne nyiljék telketeknek 
És a nagy föld testeteknek;
Vagy ha éltek átkom érjen
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Fiaitok egy se éljen . . .  1“

A pogányok földühödnek 
Kardot rántnak rája törnek;
Bája törnek vad erővel 
Ölni készek szomjas tőrrel. . .
Vad haraggal földre vetik,
Bőrét metszik és lefejtik . . . 
lm kitömik, fölállítják 
Vad örömmel csúful szidják 
És kaczagva így kiáltnak:

„Brankovianu Konstantin 
Ős giauru nagy keresztény;
Tekints föl és nyisd meg szemed!
Váljon bőröd megismered ?“
. . . .  „Gaz pogányok, csorda népek 
Húsom is ha megeszitek 
Brankovianu Konstantin 
M eg.h a  1 de m in t  — k e r e s z t é n y .

Hogy nyilat készítenél,
A hazáért küzdenél. —
Hagyd öcsém az ökröket,
Vedd nyilad — hű fegyvered;
Nincs idő most a szántásra,
Hanem babér-aratásra,
Jön  az e l le n  a határra ,
B a b ig á t hoz a h a zá ra .“
— „Vadon ! íme esküszöm,
Hogy küzdőm vagy elesem;
A vadonban a hány fa van,
Annyit ölök le a harczban.“

Románból
GROZESZCU JULIÁN.

ü  i  |  |Ü
(Egy bretagnei- népmese gyűjteményből).
Az öregebb házas emberek ott ültek fehér házi

kóik előtt s jóféle spanyolországi dohányt szittak. Az 
örökkévaló zsidó haláláról beszélgettek mindnyájan. Ez 
az örökkévaló ember itt furcsa alakban járkált ám a 
szomszéderdőségekben, — m e d v e  volt, tökéletes

— Megőrült! hallatszék egy egy felkiáltás a 
tömegben.

— Csendesen, kiálták az öregek, hadd beszéljen 
tovább, maga Animo.

— Mit beszéljek ? — mondá Animo,— tudják meg 
hogy én nem vagyok többé Animo a kis faluból, hanem 
most már én vagyak az örökkévaló zsidó.

Elcsodálkozva kérték, beszélné el az egész
dolgot.

„így történt — lrezdé ő — egy szikla mögött fe
küdtem, midőn az örökkévaló zsidó közeledett. Czéloz- 
tam, lőttem — s épen mellen találtam, de a golyó mint 
valami vasvértről visszapattant. Erre a medve két lábra 
állt, s felém közeledők. Nem vártam be, mig hozzám jő, 
hanem neki futottam vadász-késemmel, épen szúrni 
akartam midőn messze kiütötte a kést kezemből, meg
ölelt úgy, hogy minden csontom ropogott, s azután mesz- 
sze eldobott magatói — hogy azután sokáig mi történt 
nem tudom, mert meg voltam halva. Egyszer csak feléb
redtem, s im a medve előttem állva, belém fújta lélegze
tét — és felfordult. lm most a medve lelke én bennem 
van, nem én vagyok a régi Animo ! mert annak a lelke 
elröpült.“ A körüli evők igazán, rémes medve hangot hal
lottak Animo kebléből jönni.

n .

A vadon hangja.
(Hasul kodrului.

(R é g i  .r o m á n d a l) .  
„Tölgyfa bátya hajtsd le magad, 
Hogy lemetszem egyik ágad.“
— , Aztán mit csinálsz vele ?‘
„Eltört kocsim tengelye . .  . .*
— ,Öcsém, szavad hallgatnám,
Egyik ágam od’adnám,
Ha csinálnál te belőle 
Buzogányt, hogy küzdj majd vele, — 
Avagy láncsát erőset,
Vernél bele szegeket,
És vele mint hős küzdesz,
Mígnem hazád szabad lesz!‘

„Cserfa bátya hallgass engem, 
Hogy az egyik ágad metszem;
Letörött az ökör-járom-------
Okvetetlen kell csinálnom“
,— Hosszú ágam od’adnám 
Ha bizonynyal azt tudnám,

medve. Azonban ember, állat félt tőle, a legjobb vadász 
sem tudta golyójával leteriteni. Cselt hánytak, nagy fur- 
fangossággal kikerülte — bátor fiák nagy vadász késeik
kel rohantak neki de hiába, — a kísértetős medve élve 
maradt; bármennyire vágytak is veszte után. E vágy 
azonban, még is csak teljesült — a legfiatalabb vadász 
nehány hét előtt megölte, s erről beszélnek most á 
falusiak.

— De épen itt jön a bátor Animo, barátja R ago  
kíséretében. Az öregebbek odább ülnek, s mindenképen 
nagy tiszteséggel készítik számára az ülőhelyet.

— Jöjj, Animo, — mondák neki, ülj ide közénk, 
megérdemled, mert jó fiú vagy', kézimunkáddal táplálod 
öreg anyádat.

— Ezt mások is teszik, — mondá Animo hidegen 
— s még sem tisztelitek igy meg.

— No de te, bátor fiú vagy megölted a medvét — 
bizon csak közénk ülhetsz.

— Ugy-e ezért van a kitüntetés ? Oh! tudtam, 
tudtam, — zokogá Animo — s kezeibe rejté arczát.

A körüllevök, nem tudták mire véljék e szomo
rúságot, midőn Animo csakhamar felkiáltott: Nem igaz, 
nem igaz, nem én öltem meg, csak hiú dicsekvés volt az 
egész 1

— Micsoda ? kérdék mindnyájan elámulva.
— Az, hogy nem én öltem meg, a kisértetes med

vét — hanem ő ölt meg engem.

— Képzelődés az egész, mondá egy öreg ember — 
megakarván nyugtatni a szegény Animot.

— Ha! ha! képzelődés, kiáltá keserűen Animo. 
Jobban tndja azt a tisztelendő ur, mejt ő iskolában járt, 
és könyvekből tanult. Mindjárt azon este lefutottam 
hozzá és már messziről kiáltá : Fiam beléd valami vad 
lelke bujt. ügy van, hidgyétek el gyakran forró vágyam 
van itt a mint ültök mindnyájatok átölelni, összetörni — 
eddig is csak azért tartóztathattam magam,mert tisztán, 
bűnök nélkül haltam meg

A szegény fiú egészen megkönnyebült a mint ki
beszélte magát, mert mint mondá, nem kellend többet 
félve rettenetes titkával járkálni a falu népe között — 
most már hát tudják!

— Nem lehetne rajtad segíteni? — kérdék többen.
Lehetne ha valaki agyonlőne — hogy a medve

lelke kiszáljon belőlem. Erre senki sem akart ráállani, 
féltek, hogy mint gyilkosokat majd perbe fogják.

— Jöjj most menjünk — Rózához mondá Animo 
barátjához. Rago ráállt. Utközb en szerencsétlen barátja 
ezeket mondá neki: „Ha Rózát megölelem, rögtön szúrj 
le, — mert ő oly gyöngéd, kicsi kis teremtés, bizonyosan 
megölném.

A  két barát elment s a nép szinte félt azontúl 
előhozni a szomorú történetet. Animo nem igen mutatta 
magát az emberek között, az erdőkben, és hegyek közt 
bolyongott.
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Egy napon kétségbeesve rohant haza Rago s a kö
vetkezőket beszélte: Az erdőben járkálva, nagy mor- 
mogással egy medve jött felém, eleinte megijedtem, de 
később feleszmélve visszanyertem bátorságomat s -szivén 
szurtami késemmel, és im midőn felfordult előttem fe
küdt Animo, Animo az én legkedvesebb barátom.

A falu népe oda szaladt a kijelölt helyre, s Animo 
csakugyan ott feküdt, sápadtan, átszellemültem Zöld 
ágakból ágyat fontak, ráfektették, hogy majd elviszik a 
temetőbe, midőn négyen megfokták az ágyat, nagyon 
könnyűnek tetszett. Animo eltűnt róla. Keresték s ismét 
ott feküdt a régi helyen, — és az igy ment háromszor, 
harmadszor azonban megszólalt mondván: Hagyjatok 
engem békével, majd gondoskodom én magamról, csak a 
holdjöttét várom. Szépen engedelmeskedtek szavainak, s 
Ragón és néhány más bizalmasabb barátján kívül min
denki haza ballagott.

A hold lassan, lassan feljött s a mint sugarai a 
hanyattfekvő Animo szivére estek, nyakán a seb bezáró
dott, felkelt, szivart vett elő, s nevetve tüzet kért Ragó
tól, azután megfordult és mint valami szellem, hangtalan 
léptekkel eltűnt az erdőbe.

Rago és társai elmentek a bíróhoz, ki beszédjü

ket hallva mindent elhitt, de feljebb nem akarta vinni a 
dolgot, mert mint mondá azok az urak még kinevetnék. 
Rago nagyon meg volt szomorodva, s a biró tanácsára 
kivonult az erdőkbe. A faluba csak esténként jött be, s 
olyankor beszélő, hogy gyakran találkozik Animoval, ki 
némán, szótlanul halad el mellette, azután eltűnik — s 
gyakran látja mint járkál fent, fent a magas sziklacsu- 
csokon.

Egy napon Rago haza jőve felszólitá a szép Ró
zát kisérje őt el az erdőbe, meri Araino megszólította s 
beszélni óhajt vele ; a leányka örvendett, hogy az ifjú 
most is hive maradt, s megígérte, hogy elmegy hozzá.

„Hol maradtok oly soká ? kiáltá Animo a feléjök 
jövő Rózának és Ragonak.

— Sietnénk, de nem látunk semmit — viszonzá
Róza.

Egy perez alatt a körülöttök levő Virágok mint 
mindmegannyi gyertyák ezer fényben égtek.

Animo ott állott egy nagy hegy tövénél, melybe 
egy sötét nyílás mint látszék egészen levezetett.

Kedves, Animo — mondá a szép Róza, te oly 
különös vagy, mondd mivel segíthetnénk rajtad ?

— Minden hasztalan, arról ne is beszéljünk —

mondá Animo — csak arra felelj akarsz-e feleségem 
lenni. De előre megmondom, hogy gyermekeink mind 
halva fognak születni.

■—• Úgy én inkább elvonulok — mondá Róza s 
mindnyájan együtt sírtak.

Animo izgatottan tekintett körül, azután Rago 
kezét megragadva mondá: Barátom, igy hát neked kell 
gondoskodni a leányról és anyámról. Vadásznod azon
ban nem szabad, ne hogy valami medvét, talán épen 
egyik rokonomat lelődd. Útközben találsz pénzt, azzal 
kezdj kereskedelmet — én nem lehetek a tietek — ,,az 
örökkévaló zsidó nem pusztulhat el, az meg van átkozva 
annak mindig bolygani kell. ‘ E szavai után Animo el
tűnt, az égő virágok kialudtak, s fényes reggel lön.

Rago az útközben talált pénzből fentartotta a nő
ket — de Animo többet nem mutatta magát. Csak n i- 
gyon soká, mikor már a szép Róza egészen inegősztilt, 
jött el annak ablakára zörgetni — ő is egészen fehér 
volt már, — lépteit nem hallotta senki, egyszerre csak 
ott termett az ablaknál, s lassan zörgetve lcérdezé : Róza
— szeretsz-e még? Róza — azt felelte: „szeretlek“
— és mire az ablakhoz szaladt volna — An;mo eltűnt.

BODOR KAROLY.

V eg y e  s r o v a to  k.
Iskola és egyház.

— A kolozsvári ev. ref. főtanoda ünnepélyes meg
nyitása e hó 1-én ment végbe.

— Félegyházán a Il-ik gymnasiumi osztály is meg 
fog nyittatni.

— Budán a Tabánban, az izraeliták nagyszerű 
imaházat szándékoznak építtetni.

Egyleti tudósítások.
— A  lelkes ifjú gr. S z é c h e n y i  Ö d ö n , a 

londonihoz hasonló (melynek a gróf is tagja) tűzoltó 
társulatot akar szervezni a fővárosban.

— Az első m. biztositó társulat életbiztosítási 
osztályainak havi kimutatása 1862-iki augustusban. A 
kiállított kötvények száma 247. Esik ebből a) 156 drb 
halál esetben fizetendő 326000 frt. b) 91 drb életben 
fizetendő 117,450 frt. Összesen 444,050 frt.

— Hogy a székesfehérvári, szent István királyunk 
által a Boldogságos Szűz tiszteletére emelt régi bazilika 
helyén 1848-bánszép sikerrel megkezdett, deazótaazidők 
mostohasága miatt félbeszakított ásatások ismét tudo
mányos szakértéssel folytattassanak, e czélra megbizta a 
magyar akadémia archaeologiai bizottmányát. Minthogy 
pedig erre minden kellő lépés meg van téve, de költsé
gül legalább is k é t e z e r  f o r i n t  fog kivántatni, 
tisztelettel és bizalommal felhivatnak mindazon hazafiak, 
kik honalapítóink tetemei és fényes múltúnk mindennemű 
ereklyéi iránt kegyelettel viseltetnek : méltóztassanak e 
czélra szives adományaikkal járulni, és másokat is ily 
adományozásra serkenteni. Ipolyi Amold bizottmányi 
titkár, Kubinyi Ágoston az archaeologiai bizottmány el
nöke. Egy gyűjtő ív különben szerkesztőségünknél is le 
van téve.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Megjelent az előfizetési felhívás J ó k a i „Po

l i t i k a i  d i v a t o k “ czimü regényére. A mű XII. fü
zetben jelenik meg, az első október elején lát napvilágot, 
s a többi azontúl minden bő 1-én és 16-án fog szétkül
detni. Előfizetési ár, mind a XII. füzetre : helyben 5 frt. 
50 kr. postai szétküldéssel bérmentesen 6 frt. gyűjtők 10 
után egy ingyen példányt kapnak. A pénzek E m ic h  
Gusztáv kiadó hivatalába küldendők. Még annyira tán 
nem hanyatlott nálunk az irodalom-pártolás, hogy egyik 
legkitűnőbb regényírónk egy uj művére — külön ajánló
szavakkal kellessék felhívni a figyelmet ?

— A kolozsvári színházi bizottmány, az ottani 
színpadot át akarja alakíttatni s e czélra egy k ü lfö ld i  
építésznél 2000 tallérért tervet rendelt meg, ha pedig ő 
maga vezetné az építést 50000 ezüst forintot kap. Ara
don is pártolására keltek a színészetnek, a lelkes város 
évenkint 2000 ftott ajánlott fel az ottani Thalia gyámo- 
litására.

— Minap egy uj magyar tánczról emlékeztünk, 
s szerzőjéül Tóth Samut neveztük meg, a kedélyek meg
nyugtatására sietünk tudatni, hogy a táncz szerzője nem
csak maga Tóth Samu, de R 6 k a János is.

— I z s ó  Miklós jeles ifjú szobrászunk stearin- 
gyurmából igen csinos furulyázó pásztor szobrocskákat 
készített, melyek lakásán (Kórház-utcza 15-ik szám) 
darabonkint 15 frt. o. é. kaphatók.

— A bicskei c s i l l a g d a  astronomiai eszkö
zei, mig Pesten állandó csillagda nem állittatik fel,_a fő
reáliskola termeiben helyeztetnek el. ugyanott egy ideig
lenes observatoriumot is rendeznek be.

— Y o g g e n h u b e r  V i lm a  kisasszony to
vábbra is megmarad a nemz. színház tagja.

— A szorgalmas F e 1 e k i ismét egész halmaz 
színdarabot fordított le Dumanoir, Mellesville, Feuillett, 
Laya, stb. jeles franczia irók műveiből. B o d o r  Ká
roly nehány angol vígjátékot fordított le — „Macklin- 
The mán of the World“ („A világfi“) czimü vigjátékát, 
és „Egy férj kinek elve van“ czimü 1 felv. vígjátékot 
Williams után. Utóbbi nem sokára színre kerül.

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.

— A világkiállításra kiküldött hazai termények 
és ipar czikkek ott nagyobbára jó áron eladattak.

— A J ó n á s  Zsigmondféle kereskedői ezég, egy 
fél millióval banquerottirozott.

— A Balaton szabályozás ügyében gr. Z ich y  Fe- 
rencz elnöklete alatt már megtartatott a befejező gyű
lés is. Gr. E s z t e r h á z i  Pál 200,000 frt. értékű 
ozorai malmát ajánlotta fel e hazai czélra.

— A légszesz-csillárok és lámpák fölállítását, va
lamint a hozzávaló csövek lerakását f. hó 3-án kezdték 
meg Budán.

Házasságok.
— Erdélyben a magasabb körökben több össze- 

kelésről beszélnek: gr. Bethlen Zsigmond már oltárhoz 
vezette Zsombori Sarolta urhölgyet; Zeyk József, gr. 
Teleky Ágnessel; Bethlen Domokos, gr. Mikes Saroltá
val ; b. Bornemissza Károly, gr. Mikes Etelkával; gr. 
Bethlen Geiza, káli Nagy Bertával; Poldi Horváth ur, 
gr. Bethlen Irma kisasszonynyal tárták eljegyzésüket.

— Dombegyházán f. hó 28-án tárták meg jeles 
művésznőnk Hollósy Kornélia rokonai T ö r ö k  I m r e  
ur és S z a b ó A n n a  urhölgy fényes menyegzői ünne- 
pélyöket.

Halálozások.
' — Dr. Hanzély Ferencz vármegye járásbeli, szor
galmas és miveit orvos f. hó 3-án Gödöllőn tüdősorva- 
dásban elhunyt.

— Kocsis nevű pesti ügyvéd, a gyöngyösi gyors
kocsiban hazafelé-utjában gutaütés által elhalálozott.

Hazafias áldozatok.
— Kozma Irma urhölgy Erdélyből, kétszáz forin

tot küldött be az irói segély-egylet részére.

Közlekedés.
— Z o m b o r b ó la  távirda-vonalt Berdánig ; s 

innen a sodronynak a Dunába való lesülyedése által 
Eszékig vezetik.

— A Luczenbacher gőzösök kikötő helye oda té
tetik át, hol jelenleg Depiny Duna-fürdője áll.

— A „Kisfaludy“ katonai gőzös Szántód és Fü
red közt f. hó 15-éig fogja rendes, járatait folytatni, fen- 
tartván összeköttetését a vaspálya menetelekkel.

— Az angol gőzhajózási társulat Hollán Ernő és 
WeiszBernát urakat is felvette igazgatósági személyzete 
sorába.

— Az erdélyi vasútra örvendetesen gyűlnek az 
adakozások.

Megjelent uj könyvek *).
— „ K ertészgazd ás z a ti k é p e s  n a p t á r “

1863-ik évre. Szerkesztik : B. Nyári Gyula és Girókúti 
Ferencz. Ára 1 frt. Gondosan kiállított naptár, gazdák
nak, kertmivelőknek csaknem nélkülözhetlen.

— „E m i d i  G u s z t á v  n a  gy  n a p t á r  a.“ 
Szerkesztik Vadnay K. és Szokoly. Ára 1 frt. Az eddi
giekhez hasonló jól választott tartalommal, kevés kivé
tellel meglehetősen sikerült fametszetekkel stb.

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

— „A r e g e n s  l e á n y a . “ Dumas Sándor re 
génye. Francziából: Hang Ferencz. Pest, 1862. Lauffer 
és Stolpnál. Az első kötete azon külföldi regénycsar" 
noknak, melyre nevezett kiadók előfizetést hirdettek. 
Jól választott és fordított mű. Mint tudjuk közelebb 
ugyancsak e regény-csarnokban fog megjelenni S a r- 
d o ii  „Fekete gyöngy“ czimü regénye, melyből a szerző 
oly nagy sikert aratott vigjátékát irta.

Nemzeti színház.
— September 2-án „ I l k a  vagy a huszár to- 

borzó“ Doppler dalműve. Az igazgatóság nehány operai 
tagot elbocsátva, most nyilvános komédia bódévá-teszi a 
színpadot. Mit akarnak R e c h t  E liz  kisasszonnyal? 
Knekesnő-e, vagy tánezosnő ? vagy „igazgatói .védancz ? 
Hangtalanságával gyötri a közönséget, s fogadott cla- 
qeurj eivel, kik épen gixerei alatt jönek őrjöngésbe, bot
rányt idéztet elő. Az illetők megkímélhetnék a nemz. 
szinház méltóságát, az ilyen englisch reitereibe való pro
fán demonstratióktól! Az előadás különben egyike volt 
a sikerültebbeknek. Pauli, Benza jól játszottak, Hofbauer 
Zsófia k. a gyönyörűen énekelt, s többször zajosan hiva
tott, Markovits Ilka is szépen énekelt és játszott.

— Sept. 5-én „A h á z a s s á g  r o k k a n  t j a i“ 
egy franczia vígjáték után magyarosította F e 1 e k i. A 
magyarosítások rendesen balul szoktak kiütni, vagy a 
tárgy idegensége. vagy helyhez viszonyokhoz kötött volta 
akadályozzák a sikert, de ez esetben F e 1 e k i munkája 
kivételt képez. A későn nősülők meglehetős ügyességgel 
vannak pellengére állítva, s habár a darab, folyamá
ban eredeti tárgyától eltér, mégis elég kerekded. Az elő
adás igen élénk volt, a helyzetek egytől egyig mulatsá
gosak, s a szereplők ügyessége mindezt csak emelte. Fe
leki, Komáromi, Némethi, Szerdahelyi — pompás rok
kant férjeket állítottak elénk, a fiatal nőket F e 1 e k i n é 
és S z i g 1 i g e t i Anna adták közmegelégedésre, Szath- 
máryné a kaczér napamasszony szerepében mulattatott.

Budai népszínház.
— A népszínház egy évi fönállását készül meg

ünnepelni. Az ünnepély kezdete sept. 14-én leend s 
másnap is tart. Részletei: Első szakasz: „A Kölcsey 
Hymnusz“ énekli az összes személyzet. „Múlt, jelen és 
jövő“ allegóriái képlet változatokkal, karénekekkel, ze 
neje Feigeltől. „A z e n e s z e r z ő “ uj magyar operetté 
1 felv. szövegét irta Bényei, zenéjét Á l l a g a  G e iz a .  
„A nemzetiségek“ testvértáncz csoportozata Molnártól. 
Záradékul: „Népszínműi jelenetek karénekekkel, tán- 
czokkal, csoportozatolc.“ A Kölcsey Hymnusz ucán „Nyi
tány“ ez alkalomra szerzetté B a k o d y  L a j o s .  Más
nap (15-én) a nemz. szinház művészeinek előadása. A 
helyárak ez alkalomra magasabbak leendenek.

TARTALOM: Pompéry János. — A mormonok. — Tiz nap története. — Thiers „Histoire du Consulat et de 1’ Empire“ ez. munkájának 20-ik s utolsó kötete. — Néhány szó 
a legszebb tárgyról. — Csernekhegyi vazúlrendi kolostor, Munkács mellett. - Zenészét. — A vízözön. — A tűzök ádó. hegyek történetéhez. — Budavár 1603-ban 
— Az emlékező tehetségről.— S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  A román költészetből. — A vadon hangja. — Animo. — Vegyes rovatok.
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