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A magyar zeneiroda
lomnak egy buzgó mun
kása, ki daezára nem ma
gyar születésének, oly mé
lyen behatott nemzeti ze
nénk szellemébe, s szivvel 
lélekkel igyekszik azt mi- 
velni, terjeszteni. — 0 az 
első magyar opera szerző, 
kinek idegen földön, ide
gen nyelven adták , elő 
dalművét. Közönségünk 
részint tett művészi kőr
útjaiból, de főleg szerze
ményeiből már ismeri őt.
Egy katonai karmesternek 
fia, kinek zenei hajlama 
ipar kora gyermekségé
ben feltűnt; 1822-ben
Lembergbcn született, s 
első gyermek éveit ka
szárnyában, katonás körö- 
zetben tölté. Már mint 
gyermek, csak játszva is 
mindenféle hangszeren ki
tűnő ügyességet tanúsí
tott, s igy kezdő atyja a 
fuvolára — mely hang
szerhez legtöbb kedve volt 
— taníttatni. Ekkor mint
egy 9 éves lehetett, s már 
6 hónapi tanulás után, egy 
jótékony-czélu hangver
senyben minden műértő 
bámulatára kitűnő ügyes
séggel játszott.

Tizenkét éves korában 
oly tökélyre vitte, hogy 
atyjával tett művészi kőrútjaiban megismerve. — 
a bukaresti színházhoz mint első fuvolás nyert 
meghívást. A magyar zenéről csak nehány induló
ból, melyeket atyja a „bandával“ betanított, nyert 
némi fogalmat, de érzéke, vonzalma már ezekből

itt letelepedve, készült a 
magyar zeneszerzéshez — 
mihez őt benső vágya már 
oly régen készté.

Először magyar ,,nyi
tányokat“ irt, s ezek kö
zöl kettő pályadijat: nyert. 
Első dalművét „A f a n a- 
s i a vagy B e n y o v s z -  
k iA 1848-ban irta, később 
49-ben irta „1*1 k a" czimii 
dalművét — e két opera 
a nemzeti színpadon kiv ül, 
P o z s o n y  Hannover, 
W ü r z b u r g, Olmütz é s 
Lemberg színpadjain is 
adatott. 1850-ben ..Van
da“ czimü kitűnő szép 
dalművét irta, mely csak 
most adatott a bécsi ud
vari dalszínházban zajos 
tetszés között. Ezeken kí
vül löbb apró dalmfivecs- 
két irt, ezek közé tartozik 
az ismert „Két huszár“ 
cziinű mű is.

Irt ballet — (,. Elvea“ 
ez. igen sikerült) népszín
mű, melodráma stb. zenét. 
1853 és a következő há
rom évben beutazta Ká
roly testvérével, nemzeti 
színházunk most lelépett 
karnagyával. Belgium. Né
metalföld, Angol- ésFrank- 
hont,s remek fuvolajátékuk 
mindenütt a legnagyobb el
ismeréssel fogadtatott.

D o p p 1 e r F. jelenleg (1858 óta) a bécsi 
udvari dalszínház ballet-zene igazgatója, s az ud
vari zenekar tagja, hisszük azonban, hogy a most 
elbúcsúzott művész testvérével együtt ismét tagja 
leend a[magvar nemzeti színháznak. — r.

felébredt e forma iránt, s egész készséggel fogadta 
el 1837 ben a budai színigazgató meghívását — 
csak hogy ott legyen ama nemzet körében, melynek 
zenéje annyira érdekli őt! — A nemzeti színházhoz
1841-ben lön mint első fuvolás tneghíva, s igy
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Népisme.
S c h ä k e r e  k.

(Vége).
A társadalmi szervezet után következnék a Schä

ker vallásnak rendszere, melyről joggal mondhatni, 
hogy valóban különös. A t. olvasó talán hallott vagy ol
vasott valamit az úgynevezett Millionarisukról, kik azt 
hiszik, hogy Krisztus le fog szállni az égről a földre és 
itt ezer évig időzni, hogy ezen ezer év a földi teljes bol
dogság korszaka leend, melynek végével az emberiség 
kihal és az égben folytatandja Krisztussal az örökké 
való boldogságot. Már most az jegyzendő meg, hogy a 
többi Millionarius töredék csak reményű és várja Krisz
tus megjelenését kisebb nagyobb távolban , ellenben a 
Shakerek hite az, hogy e megjelenés már tettleg meg
történt, s hogy ennek folytán az emberiség benne van a 
kérdéses ezredévben.

Ök ugyan is következőleg gondolkoznak ; 457- 
ben Kr. u. alapittatott meg a pápai hatalom, az állam 
és egyház egyesítése által, s ekkor kezdődött az anti- 
krisztus országa, melynek az idvezitő második jövetelét 
meg kell előznie. Ezen antikrisztusi ország elhatalma 
sodott s világfölötti uralommá nőtte ki magát. A refor
matio a „nagy sárkány“ egységében és hatalmában sza
kadást okozott és az antikrisztus országa mindinkább 
fogyatkozni kezdett, mig a megjósolt 1290 év — a pusz
títás ideje“ — lefolyt, Ezen. korszak alatt kiköltözött a 
földi egyházból Krisztusnak, az örök anyahölcseség f i á 
n a k  szelleme, hogy ott az égben mennyasszonyával, az 
örök bölcseség l e á n y á v a l  s l e á n y á b a n  leen
dő visszajövetelére az utat készítse. És a mint az idő 
beteljesedett 1747-ben leereszkedett Lee Annára, Man
chesteri kovács leányára Angolhonban; hogy saját 
szentélyét tisztítsa, és ezredévü országát megala
pítsa. —

E második megjelenés tehát különbözik az első
től az által, hogy közege n ő i  e g y é n i s é g ,  mint
hogy az emberi nemzet teljes megváltásához nem csak 
második Ad ám, hanem második Éva is kellett, és a 
lelki újjászületés sem történhetik egyedül férfi hanem 
szülék által, mint a testi születés.

Ezentúl tehát minden l e l k i  újjászületés vagy nem
zés egyedül Krisztus és Anna anyánk által lehetséges. 
A „t e s t i nemzés és születés“ volt az első hűn (hát nem 
az almaevés,) a ki tehát az ezerévi ország szentjei kö
zé avattatni óhajt, annak minden nőmbeli közösülésről 
le kell örökre mondania, s ez a Shakerkőzség első s leg
fontosabb parancsa, törvénye. Második kötelessége egy 
Shakernek : elválni a világtól s mindentől mi a társa
ságban az uralom szinét viseli, mert mind ez nem 
Krisztus országába való. Továbbá mindenki iránt bé
kés jámbor érzülettel viseltetni, mert az Ur a béke feje
delme és fegyvert viselnünk saját felebarátunk ellen is- 
telenség. Ezenkívül a shaker nem esküdhetik, s minden
ben a legegyszerűbb beszéddel élni tartozván, se nem czi- 
mez senkit, sem czimet el nem fogad senkitől.

Végre semmit sem birni tulajdonul, azután enge
delmeskedni az Istennek és elöljáróságnak utolsó paran
csai a Shakeregyháznak. — Az egyháznak mint látható 
lelki családnak látható fej is kell, és ez az úgynevezett 
Ministerium New-Libanoni Anyagyarmatban—Neu-York 
államában. — A Shakerek istentisztelete oly egyszerű 
mint különös. — Ők nem ismernek semmi szentséget, 
nekik nincs sem oltáruk sem szószékök, s az egész 
községben nem láttam bibliát. Mindezen dolgok helyett 
tánczokkal tisztelik az Istent, melyek felfogásuk szerint 
az ég felé való vándorlást jelképezik, s egyszersmind a 
teremtő felsége s szeretete feletti örömöt fejezi ki; azért 
is ájtatos gyakran rögtönzött énekek kíséretében gyako- 
roltatik. „Isten semmit sem teremthetett céltalanul, s 
úgy, hogy azt tiszteletére ne lehessen és ne kelljen 
használni, hát a lábat, kezet, fejet s a többi tagot sem. 
következőleg mind ezt kötelesek vagyunk tiszteletére 
fordítani.

Ezen értekezések közt eltelt az idő s este lett. A 
harang vacsorára szólitá a községet. A többinek eltá- 
voztával,a dékán engem a nagyépületbe, a konyha mel
letti szobába vezetett, hol tisztességes, igen ízletes éte
lekkel vendégeltek meg. Kellemetlen csak az volt, hogy 
egyetlen egy lélek sem evett velem, holott a Shakerek 
szent szokása, semmi idegent nem ültetni közös aszta
lukhoz, bizonyosan leginkább azért, mert a világi szemeh 
tekinteteit veszedelmeseknek tartják a község nőnemű 
szentjeire nézve.

Megvacsorálva, magam mentem vissza a dékán 
szobájába, s ime kevés idő múlva megszólalt ismét a ha

rang. Ez istentiszteletre hívta a község lelkeit. A dékán 
ekkor az épület hátsó ajtaján fel szönyeges lépcsőkön jó
kora terembe vezetett, melynek éjszak s délfelé egy 
egy ajtaja, kelet és nyugat felé pedig négy négy ablaka 
volt. Benn semmi bútorozat nem látható, csak a falak 
mellett elnyúló egyszerű pad; azután közepeit egy fém
lámpa. Nekem a dékán a terem éjszakkeleti szögletben 
ajánlott széket. Ekkor még csak nehány fiatal 15—18 
éves leány volt jelen a teremben, s köztük egypár virágzó 
képű és páratlan Madonnaszemü. Nem igen szentül ne
vetgéltek egymást közt, s bámuló pillantatokat veiének 
az idegen férfira. Fejeiken valami fejér, hátul ráncba- 
szedett hollandi főkötő forma volt, kék és szürke, kurta 
derekú ruhát viselőnek s rajta keményített, mellőkön 
keresztre hajtott, nyakukat egész az állig eltakaró, s 
hátukon csomóra kötött fejér kendőket, lábaikon go
romba harisnyát és idomtalan czipőt, mi minden igen 
kedvezőtlenül ruházá őket, és a szép fiatal termetet is 
nagyanyóssá torzitá, rideg s úgy szólván deszkás alakot 
kölcsönözvén a csinos testeknek is. Ezen leányok a te
rem baloldalán állának, mely itt is, mint az egész épü
letben, a nők oldala.

A mint az óra á nyolczat elütötte, kinyílt a fő
ajtó, és a község népe mind belépett, a férfiak jobbra, a 
nők balra sorakozván. Azután levetvén a kabátokat, 
mind a két nem, két sorba álltak egymással szemközt, 
három-három sorban egymás mögött. Ekkor meghajtotta 
magát mind a két csoport, különös módon kezdők já
ratni kezeiket, s egy erős férfihang után valami sebes 
mértékű dalt énekelni, melynek első szakasza ezt tar
talmazta : „Ott az én hazám — a szeretet helyén — a 
hol a Jóságos örökre székel — 0  mennyire vágy lelkem 
ama dicsőség után, — Hol sem fájdalom, sem gond nem 
honol. — Ott látom az égi világban, — hófejér öltözet
ben -  ragyogni az angyalok seregét, -  és a nyugalom 
helye, az ő lakásuk felé menek én, menek én, menek 
én“ stb. Ezen dal vége ez : „A föld semmit sem nyújt, 
— mit az életet drágává tehetné, — azért hagyjatok 
menni, hagyjatok menni, az Úrhoz ! És mivel lelkemnek 
e földön már semmi sem tetszik, s rajta sem vigaszt, 
sem nyugalmat nem lelek, — oda akarok sietni a sze
retet helyére s honába, Az örök hazába.“

Az ének végével meghajtották magokat ismét, s 
kezeiket úgy járatták, mintha hálát mondanának az ég
nek. Azután két férfi és hat nő a terem közepébe áll- 
ván, a többi indulót kezdett járni körülöttük, e követke
zendő értelmű ének mértékében ; „El el, az ég felé ván
dorolj, oh győzelmes sereg ! La, la la, La la la ! Hadd 
emelkedjék a szívből a dics- és hála-ének. Teljes hang
ban, vígan és diadalmasan. Istennek, teremtőnknek, ki 
mindig barátunk s atyánk vala. La la la, La la la,“ 
A dallam és az azt kisérő induló valami diadalmaskodó 
kéjelgés jellegét viselő magán. Minden ismétlésnél az 
éneklők lelkesedése növekedni, és az ég felé vándorlók 
gyönyöre emelkedni látszott. Igaz, hogy mosolyogni is 
lehetett volna némi jeleneteken, a különös táncz köz
ben ; az egész azonban inkább ünnepélyes benyomást 
tett, mint nevetségest.

Miután ez valami öt pcrczig tartott, megállották 
s összetett kezekkel csendesen imádkoztak, mig a kar 
ismét felhangzott ,,0h lobogj, lobogj te szent erő, — 
mely minden órán tisztábbá teszesz ! — Az angyaloktól 
meghivatva, részesülni óhajtók az ég örök javaiban, a 
tisztitó tűzben, a mennyei üdvben.“ Ez ének alatt a kör
indulóból egyéni táncz, ugrás ésJejtés lett, melyből a 
nehézkesebb s öregebb testvérek elmaradtak. E táncz 
végével ki-ki a maga helyére állott, mint kezdetben s 
rövid imádság után, mindnyájan szobáikba széledtek el!

Ily tánezok mindennapiak, a pénteket kivéve, 
midőn a község a szobáik előtti folyosón jámbor mulató 
órákat szokott tölteni.Másnap reggel ismét istentiszteleti 
táncz, 11 órakor d. e. pedig ebédeltek ; és délután két 
órakor ismét menék a dékánnal a tánezolókat nézni. Ez 
alkalommal Pelham beszédet is tartott, de iá  újból az 
ének és táncz következtek, lassan lejtő, de később nö
vekedve keringő és végre vadon forgó. Hozzá pedig ez 
volt a dal: „Oh áradj, áradj égi szeretet, gyönyörteli 
szeretet csergedezz, Alleluja, La la la. Hadd hajoljunk, 
hadd fogódzunk össze, hogy felszálljunk. La la la, La la 
la, És igyunk vígan azonnal a szerétéiből, mely a ma
gasból folydogál anyánk végtelen forrásából.“ És az 
ének egyre hangosabb, sivitóbb lett, a lejtés mind sebe
sebben robogott el székem előtt, s a tánczolók arczai 
mindinkább átszellemülének. Valami villanyszerü lát
szott a levegőben kifejlődni, valami jámbor részegség, 
ájtatos mámor szállá s ragadá meg az egész gyülekezetét. 
Valami magasztosabb kéj égett szemeikben, s elolthat- 
lan szomja az anya szerelme után, melynek hullámzó

folyamát tánezuk ábrázolá, s mely sápadt arczaikat 
emészteni látszott. És az „And drink a íittle more — 
and drink a littte more“ azaz „Igyál még egy keveset, 
igyál még“ harsogtatta emelkedő lelkesedéssel, a már 
lázasan hangolt kar. Egyszerre a nővérek egyike le
eresztvén karjait, orsókmt kezdett forogni, utána máso
dik, harmadik ; utána a fivérek rendre, mig végre majd 
az egész társaság ön tengelye körül mozgott, pedig 
perczről perezre gyorsabban lelkesebben, mintegy az ének 
la la la egyre sebesbülő mértékétől ragadtatva és sodor
tatva, mig kimerülve az éltesebb nővérek egymásután 
lihegve a padokra lehanyatlani, sőt némelyek hörögve 
leroskadni kezdőnek.Ezt követvén egymásután a többi 
is, véget vetettek a kellemetlen, szinte kebelszorongató 
mulatságnak, melyet ők isteni tiszteletnek neveznek. 
Csudálatos, hogy e fárasztó planétaszerü tánezban nem
csak a fiatal leányok vettek részt, hanem az őszhaju nők, 
az öregebbek, sőt maga a dékán is, csak a fentebb 
említett elmebeteg tett kivételt, gyorsabb járással elé
gedvén meg. '

Bámulandó az emberi természet! Mire nem viszi 
a képzelet, az ábránd hatalma! Mi mindennel nem 
imádta már Istenét az ember ? A Shaker tánczczal tisz
teli, és a dühöngő keringés után oly komoly, oly öszpon- 
tosult, magába merült, úgyszólván magába néző, mint 
a katholikus ember, miután meggyónt, s a legcsendesebb, 
legmélyebb imádság végeztével ballag haza szeretett 
családja körébe. A görög és római pogányok is tánezo- 
kat vegyitének istentiszteleti szertartásaik közé, ellen
ben buddaista boncz (pap) böjtöléssel, testsanyargatással, 
s nőmének örök megtagadásával hiszi tisztelhetni Iste
nét ; mig a bráhma imádó hindu Benáresbe zarándokol, 
meggyónik, olvasót akaszt nyakába, s a Ganges folyó 
szent vizébe temeti magát abban a hitbeli meggyőződés
ben, hogy azon perezben lelke Brahm ölébe boldogul. A 
hindu fakir évekig á l l , pedig gyakran fél lábon, 
vagy keresztbe vetett lábbal, vagy kiterjesztett karral 
mozdulatlanul, mintha szobor volna, azt hívén, ez Iste
nének kedves. Mint ugyan a hindu nő is, midőn félje 
sírjába száll, s vele elevenen temetteti magát.

Hát ha meggondoljuk, hogy az emberölés is 
tartozott és tartozik az Istenek tiszteletéhez, sőt a 
legkitűnőbb istenitiszteletnek tartatott és tartatik? 
— A hajdankori Molochnak emberáldozat, embervér 
hozatott tiszteletül. — Magát édes gyermekét, pedig 
elsőszülöttét, megölni s feláldozni az égnek, szent 
s kiválólag vallásos szokás volt. Ha valamely vallásfe
lekezet máskép hívőket akár a háborúban megölt, akár 
megégetett, akár egyéb kinok közt kivégeztetett, mélyen 
megvolt győződve, hogy a legkedvesebb szolgálatot teszi 
istenének s a legtisztább tisztelettel illeti őt. — Mai 
napjainkban is vannak barbárok, kiknek istentisztelete 
az emberölést is foglalja magában. Ezen népek közül 
legmélyebben áll a Dahomey ország Afrika belsejében, a 
Rabparttól nem messze, ott a fekete király minden ün
nep alkalmával embereket ölet. Ha apái sírjait láto
gatja, ini minden éven történik, útközben egyre embereket 
nyakaztat, hogy embervéren járjon, s ha elérte a sírokat, 
azokat is embervérrel áztatja. Azonkívül néha legszebb 
lovakat és embereket ölet rakásra, hogy más világon 
apáinak szolgáljanak, a többi közt egy alkalommal e 
czélból 595 szép nőt végeztetett ki. Az utolsó királyuk 
tiszteletére, mi egyszersmind isteni tisztelet, 2000 em
bert készültek megölni, mire nézve is az angol parlia- 
ment 1860-be azon kivánatát fejezé ki, hogy az angol 
kormány az embertelen s kebellázitó cultus ezen szer
tartását felszólalása által akadályozza, s annyi ember 
életét megmentse. De vajmi nehéz dolog idegen ember
nek, beleavatkozni más ember vallásába s hitbeli meg
győződésébe, bár ez egyébiránt a legesztelenebb s leg- 
szivtelenebb is. A mit az embernek az ö vallásos hite 
mond, az neki szent és szentesitő, csak az tetszik az is
tennek, melyet imád, s csak az vezeti lelkét ezen isten
hez. Ez a vallásoknak átalános és közös elmélete, s in- 
gathatlan hite, melyért hiveik halni készek, és melyen 
csak az emberi szellem átalános haladása segithetend.

A vallásos táncz után még egy órát töltöttem a 
jámbor tánezosok körében s aztán eltávoztam, méltá
nyolván egyrészt a különös módon ájtatos Shakerek hi
tét, s öntudatlan elfogultságukat, de másrészt szánakoz
ván rajtuk, hogy ily dicséretes,szép munkásság mellett, ezen 
virágzó anyagi szerencse ölén elölik magukban azon ösz
tönt, mely a legnagyobb boldogságot képes megteremni 
az emberiség életében, főleg oly társadalomban, milyen 
épen a Shakerek községe, hol a háborító szenvedélyek, 
gondok s világi érdek démonjai nem honolván, az atya- 
sanyaság lehetne, minthogy a gyermekek, teljes érte
lemben, a községéi lehetendnének.
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Tiz nap története.
October 7-én.

Még egy utósó pillantás a sistoi Madonnára — 
Raphael e nagy remekére, — mely mintha nem is ember 
szőtte vásznon, hanem angyalarczoktól sugárzó kék égen 
lebegne ; még egy pár vidor, gondfeledte óra a szász 
Helvétia festői völgyében, sziklafalak, ezer meg ezer 
szirttornyok, várak, mosolygó kis városok és fekete kő- 
szálcsucsok között; s aztán itt a — h a t á r.

Két sötét alagút, útlevélvizsgálat, málhakutatás, 
s a bodenbachi indóház feledhetlen pénztárnoka, — ki 
ha csak lehet, jól meghúz — emlékeztetnek, hogy benn 
vagy a birodalomban, hazádhoz közel.

Az Elba fölötti kőszálon komorkodó S c h r e c 
ke n s t e i n festői vára az utósó pont, melyre még sze
met meresztessz; s aztán áldod istenedet, hogy nem 
kell többé nézni, bámulni, lelkesedni; táskádba rejted a 
jó Bedaekkert, melyet eddig szüntelen zsebedben hor
dái, mint P i 11 Vilmos egykor Smith Ádám nemzetgaz- 
dászatát, — s elégedettnek kezded magád érzeni, hogy 
ezentúl nem csupán a külvilágé vagy, hanem kedved 
szerint bevonulhatsz bensőd kis csigaházába, hol las- 
sankint megtenned a magad (értékes vagy kevés becsű) 
gyöngyeit, a — gondolatokat.

Azonban csakhamar észre kell venned, hogy gon
dolkodó magányodban nem egyedül vagy. Nem a fecsegő 
úti társakat, a mindig kiváncsi nőszomszédokat értem, 
— ezeknek kérdéseire annyit s akkor felelsz, a midőn 
és a mennyit neked tetszik, — hanem azon lerázhatlan 
két utitársat, mely bensődben támadt, — a vágyat és 
aggodalmat. Ezek min d jobban, jobban nyugtalanitnak. 
Egyik fölkap, mint könnyű labdát, s átdob a másik ke
mény karjaiba. Nem menekhetel tőlük. Gondolataid, 
melyek eddig vidoran röpködtek, mint a napsugarak, 
most nehézkesen és komoran csúsznak, mint az őszi köd 
elborítva mindent.

A vágy von szeretett hazád felé
Az aggodalom megfogja kezedet, s igy szó l: miért 

sietsz ? miért óhajtod, hogy a mozdony jobban repüljön ? 
Hisz a mit látni fogsz, elszomorít. Minden eszedbe ju- 
tand, s fölkiáltassz : miért láttál annyi szépet és nagyot, 
virágzó művészeteket, a műveltség tető fokát, boldog és 
elégedett népeket, melyeknek karjai nincsenek megköt
ve balkörülmények nehéz lánczaival ?

Valóban sajátságos érzelmek azok, melyek ben
ned egy hosszas út után gerjednek a hon határainál. 
Attól félsz, hogy szép emlékeid folyvást terhedre lesznek.

Belépsz például a fővárosba, melyet „szépnek és 
ifjúnak“ szoktál nevezni, s látván a port, melyet minden 
kis szél fölkavar, eszedbe jut, hogy Párisban utakon és 
levegőben nincs egy szem, mely emlékeztetne : por vagy 
és porrá kell lenned ! Látva az egyenetlen házak sorát, 
visszagondolsz az óriás boulevard de Sevastopol egyenlő 
nagy palotáira, s a berlini diszes vonalakra. Látva az 
ujtér nehány lombja vesztett fáját, visszaálmodod magad 
a londoni óriás parkokba, Brüsszel zöld alléjába, s Né
metország kertektől sűrűn r övezett városaiba Rápil
lantva a múzeumi kert sikerületlen mellszobraira: Nagy 
Fridrik szoborcsoportozata jut eszedbe a kársak alatt, 
vagy a louxemburgi park márvány nőalakjai. Bemenve 
a szinházba, hol egy nagy költő remekművét is oly keve
sen nézik, arra gondolsz, hogy mint kelle örülnöd, ha a 
théatre francais-ben, a berlini és drezdai szinházakban, 
egy-egy valamirevaló dráma ötvenedik előadására meg
lehetős jegyet kaphatál. S végre ha a könyvárusi boltok
ban megpillantod a legkitűnőbb irók munkáinak elfogy- 
hatatlan példányhalmazát, eszedbe jut, hogy minden 
franczia vasúti állomásnál egy-egy nagy könyvárusi 
szekrényt láttái, melynek egytizede nehány perez alatt 
rendesen elfogyott, s reggelenkint a nagyvárosokban rit
kán találkoztál munkással, szakácsnéval vagy kis fiúval, 
ki első teendőjének ne tartotta volna egy-egy neki való 
hírlapot venni.

Ily aggodalmak kisémek — árnyékok gyanánt — 
a hazába, melyet szived mélyéből szeretsz, s melyet sze
retnél szépnek, nagynak és boldognak látni.

A sors azonban sokkal jobb volt hozzám, mintsem 
képzelém. Úgy akarta, hogy én a pesti indóházból egye
nest egy kis p a r a d i c s o m b a  lépjek, oly körbe, hol 
minden arezon öröm mosolygott, s kettőn boldogság su- 
gárza.

A vidor nászt értem, mely egyik legjobb baráto
mat — e lapok szerkesztőjét — oly boldoggá tette. — 
Ennyi jó barát, ennyi kedves művésznő, a közélet annyi 
jeles, tisztelt férfia együtt, örvendve a boldogságon, me
lyet szerelem alkotott, és hűség koronázott meg, ép a

legalkalmasb eszköz arra, hogy szivünket ne bántsa a 
másutt látott nagyság, melylyel nem birunk.

A boldogság — e legmelegebb csillag — sugarai
nak látása egyszerre elűzte minden aggodalmamat, s mi
dőn a fényes esküvő után a „Tigris“ nagy termében 
megzendültek Sárközy magyar dalai, s a nyájasság és 
vidorság teljes ünnepét fllé — szivemből elmondhatám a 
régi példaszót: mindenütt jó , de legjobb i t t h o n .

Itt vanuak mindazok, a kiket szeretünk; ide 
vannak nőve szép és bús emlékeink ; e fátlan utczákon 
találkozunk kedves ismerőseinkkel; s e fénytelen he
lyeken halljuk az édes szavakat, melyekre jó anyánk ta
nított. Itt kell nekünk élnünk és halnunk; s a mig élünk, 
küzdeni egy jobb jövő után.

De el most minden nehezebb gondolattal a bol
dog nász e szép óráiban, hol vig zene, lakoma és társal
gás közben az egyik násznagy T ó t h  K á l m á n  feláll, 
s vidáman mondja el a menyasszony szép pályájához 
oly igen illő tcasztját, melyet neki a mindig elmés „Bo
lond Miska“ sugal :

„Én — mondja többi közt — az uj é 1 e t s z í n 
p a d r a  lépő ifjú pár számára egy j á t é k r e n d e t  
csináltam, melyhez azt kívánom, hogy „közbe jött aka
dályok“ soha meg ne zavarják. Különben a sors maga is 
életünkből mintegy j á t é k r e n d e t  látszik készíteni, 
íme például én és a vőlegény már tiz év óta adjuk együtt 
„Castor és Pollux“-ot, a vőlegény és a menyasszony 
pár éve játszák „Romeo és Júliát“, s ma fogják először 
előadni a „Hazatérteket. Életük további játékrendjére 
nézve kívánom, hogy az soha se legyen az „Ember tra- 
goediája“, hanem legrosszabb esetben is a „Tévedések 
vigjátéka“. A bájos menyasszony, mint jó honleány, le
gyen „Egy nő, kinek elvei vannak“ ; soha se lépjen föh 
mint „Makranczos hölgy“, hanem az „Angyal és Dae- 
mon“-ban szerepeljen, s ennek is csak első részében. A  
vőlegény pedig ezután is teljes erővel adja „A toll ha
talmát“, hanem aztán valahogy föl ne léptessék a „Fog
házában. Háza színpadán soha szinre ne kerüljenek a 
„Jó barátok“, a mire egyébiránt teljes kilátás vau, miu
tán a vőlegény tudvalevőleg nagyon szereti a „Két pisz
tolyt“. Összevéve, életük színpadán — bár a vőlegény 
irta — soha elő ne kerüljön „Az első ősz hajszál“, an
nál kevésbé a „Csalódások“, hanem legyen az ő házuk, 
az ő lakuk „Tüudérlak Magyarországban.“

A jelen volt nagy vendégkör minden tagja szivé
ből viszhangozá az áldást:mindig hű társuk és kísérőjük 
legyen a boldogság, mely őket e szép útra vezeté.

Megtartva e vidám est emlékét és örömét, jóval 
éjfél után oszoltunk el. . . .  s én csak másnap reggel 
nézhettem körül a fővárosban, melynek történeteit kell 
jegyezgetnem.

A l e g e l s ő  idegen alak, melylyel találkozóm : 
egy vörös zsinórzatu szürke atillás egyéniség volt, főve
gén nagy betűkkel e szó : ho r d á r.

Annyira zavarban vagyok a most keletkezett la
pok uj czimeivel, hogy eleintén azt a bolondot gondo
lám : hátha valamelyik eredeti vállalkozó szellem arra 
az ötletre jött, hogy ily eleven, mindig mozgó hirdeté
sekkel emlékeztesse a világot a „Hordár“-ra, mely meg
lehet naponkint vagy hetenkint fog megjelenni, nagy 
politikai vezérczikkekkel, kiegyenlitési javaslatokkal és 
más nagy h o r d e r e j ű  közleményekkel.

A dolog nem látszott előttem épen oly valószí
nűtlennek, ha Londonra gondolák, hol szegény ördögök, 
hátukon falragaszos, hirdetéses, nagy táblákkal ögye- 
legnek, lassan, mintha az utczaszögletek egy-egy tarka 
darabja indult volna meg.

Egy barátom azonban megmagyarázta, hogy ezek 
korántsem ily különös lények, sőt ellenkezőleg jámbor 
commissionairek, minők nagy városokban minden ember 
szolgálatára állnak, csekély díjért elvivén vagy elhozván 
mindazt, a mivel csak megbizatnak.

Czélszerü és helyes intézkedés! Nem minden 
ember van azon kényelmes helyzetben, hogy egyet csőn • 
get és aztán szolga lép elő. Ilyenek számára a „hordár“ 
valódi áldás. Még nagyobb áldás oly fiatal embereknek, 
kik incognitóikat bizonyos regényes körülmények közt 
meg akarják őrizni. A „hordáidra minden aggály nélkül 
bizhatják szerelmes leveleiket, virágbokrétáikat, sőt 
még a kétes pályázatra indított színdarabjaikat is. A 
hordár elviszi és hallgat. E szerint fölállításuknak min
denki örvendhet, s legfölebb is a számitó lábtyűművé- 
szek nézhetik balszemmel őket, kik az embereket oly 
sok gyaloglástól (illetőleg csizmarontástól) mentik meg.

Úgy látszik iparkodunk meghonositni a világváro
sok szokásait.

Maholnap „café chantant“-unk is lesz a városli
getben. Legalább egy vendéglői dalénekes — ki már ko-

szoruin kíván pihenni — folyamodott az engedélyért, 
melyet megtagadni nincs ok. A Champs Elysées-n sok 
ily énekes kávéház van, s a közönség jól mulat bennök. 
Itt hallja a különböző nemzetek eredeti énekeit, s itt is
merő meg pár évelőit a magyar dalokat is egy bájos fia
tal lányka ajkairól.

A magyar dalokat említve, meg kell emlékeznem 
a Doppler testvérek közelebbi búcsú hangversenyéről. 
Nem fuvoláikat akarom dicsérni, melyből dalaink egész 
idillies bájjal folynak; hanem sajnálkozásomat kívánom 
kifejezni e két derék művész elvesztése fölött.

Országos kérdést csinálni abból, hogy egy két jó 
zenész körünkből eltávozik, oly félszeg dolog lenne, mely 
csak a nehány év előtti sivár években történhetett meg. 
Azonban színházi ügynek mindig fontos marad, hogy a 
személyzet kitűnő tagokból álljon. Rósz katonákkal nem 
nyerünk csatát, művészek nélkül nincs művészi élvezet

Én — vagy te, kedves olvasóm 1 — ki szereted a 
zenét, bizonyosan mindig édesdeden fogsz emlékezni az 
„Éjszak csillagé“-nak fuvola-hármasára, melyet Hollósy 
L-nénak és a két Dopplernek köszönhetőnk. Oly operai 
háromság volt ez, mely magát Meyerbeert is — e köve
telő mestert — elbájolá.

Most már egy sincs háromból. Operánk egyre 
hanyatlik, vesz, s ha nehány nap múlva az „Észak csil
laga“ újra szinre kerül, minden valószínűség szerint a 
három bájos fuvola helyett három visító klarinétot fo
gunk hallani.

A bucsu-hangversenyen a fuvola kettősök mellett 
legérdekesebb volt a T a n n h á u s e r  nyitánya.

Az olasz fülbemászó áriáktól elszédült főknek 
szokásuk - . W a g n e r  R i k h á r d r ó l ,  mint „jövő ze
nészéről“ némi gunynyal, vagy kicsinyléssel szólani. Rö
videden azt szokták rá mondani, hogy u n a l m a s .  Meg
vallom, én is félnék tőle, hogy a nemzeti színpadon 
mostanában nagyon unalmas lenne. Ámde nem Wagner 
Rikhárd zenéje, hanem a szereplők előadása miatt. A 
„Tannháuser“ és „Lohengrin“-hez valamivel több is 
kell, mint csinos hang és hangjegyismeret. Kell minde
nek előtt lélek, felfogás és drámai kifejezés. Az ő müvei 
nem melódiák halmozata, hol néha keringőn haldokol
nak és ábrándos dallam mellett tánczolnak ; az ő művei 
zenei drámák, hol az ének és hangszerek a cselekvényt 
előmozdító szenvedélyeket vagy érzéseket színezik, festik.

Az is igaz, hogy egészen eredeti zene-styl lévén, 
szükség többször hallani; azonban én a „Ljhengrin“-t 
egyszer hallva is, (a frankfurti színházban, midőn Wag
ner R. személyesen igazgató), valamivel erősebben ér
zőm dobogni szivemet, mint midőn a megőrült Linda 
trillázik, és a bosszús Rigoletto lündlerez.

Szeretném, bár nem ajánlom, ha Wagner dalmű
vei nálunk is meghonosodnának, mert ez nyílt bizony
sága lenne, hogy énekeseink értik és érzik a dráma 
szellemét, s a magas kifejezéseket. így azonban ránk 
nézve e zene még sokáig csak a „jövő“ zenéje marad.

Bocsánat e Ms kitérésért, melyet a méltán hires 
Wagnerről örömmel tevék, mert szeretetreméltó egyé
niségét szeretem, nagy drámai felfogását és költői szel
lemét pedig ép úgy bámulom, mint Kaulbachot nagy 
falfreskóiban.

Most visszatérhetek az eltávozott D o p p lerh ez .
Sokan tudják, hogy e szerény és szép képességű 

zenész a nemzeti szinház legbuzgóbb karnagya volt. Ő 
fáradozott, ő tauitgatott a legnagyobb erély és sikerrel, 
nem törődve azzal, hogy egy fényes név árnyékában az ő 
törekvéseit a közönség észre sem veszi, a szinház pedig 
alig méltányolja.

A színházi tagok jó része érzé ezt, s tán épen is 
ezt akará kifejezni akkor, midőn a színháztól eltávozó 
Dopplernek, e minden becsülésre méltó zenésznek, di
szes karnagyi pálezát adott — emlékül.

Zenei ügyekről szólva, eszembe jut egy korán 
hírre vergődött, magyar származású Ms művész, M e 
napokban a színpadon fog zongorázni.

K e t t e n  H e n r i k  neve ismeretes a párisi mű
vész-körökben. Ő gyermek korában érte el azt, miért 
némely tehetségek sírj ok széléig is hiába törekednek, az 
elismerést. A lapok úgy Írtak róla, mint csoda-gyermek
ről. Liszt Ferencz és Littolf megölelték midőn játszott, 
Meyerbeer és Auber bámultak rajta, midőn zeneszerze
ményeit előttük bemutatá.

Nehány nap múlva, midőn a tizennégy éves szőke 
ifjú előttünk megjelen, meg fogjuk látni, ha váljon a pá
risi ítészek nem szokták e használni a rózsaszin és na- 
gyitó szemüveget?

Ketten H. játszani fog, s többi közt „La Cascade“ 
czimü zenemüvét is előadja.

Ő az idei őszi hangversenyidény első vándorma
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dara. Visszatért fecske, mely sokáig távol volt a fészek
től, melyben született.

Második érdekes hangverseny a philharmoniai 
lesz, a jövő hóban, midőn Schumann E. és Mendelsohn 
egy pár nagy müvét fogjuk hallani. — Úgy mondják, 
hogy fi nagy hangversenyek igazgatására a zenede 
L i s z t  F e r e n c z e t  hívta volna föl.

Ha eljőne, bizonyára ép oly nagy zajjal üdvözöl
nék, mint a mily indokolatlan lármával törtek pálezát a 
magyar zenéről irt könyve fölött, mely valamivel kímé
letesebb megrov ást érdemelt volna. Az is megtörténhet
nék, hogy S i m o n i '  f y , ki akkor egész hazafias elke
seredéssel monda M „adieu pour toujönrs“~ját, most 
egy magyar dalt ajánlana neki.

Nem gúnyolódom.
Azt hiszem : a. hőségről fagyra hirtelen változó, 

szeszélyes éghajlatunk okozza, hogy nálunk a kedélyek 
is hirtelen esnek ellentétes szélsőségekbe.

Egy nap macskazene egy jó színésznőnek, egy év 
múlva írott kérvény hozzá, hogy lépjen föl. Ez egy példa 
kicsiben. A nagyobbakat a politika terén kereshetnek, 
hol nem egy hazafi most kezét nyújtja azon czél felé 
melynek tavaly nagy önérzettel és ihlommal hátat fordí
tott ; hol ma a kiegyenlítés békés zászlója alatt látunk 
oly nagy hangú bajnokokat is, kik tavaly tárogatót fút
ták a határozatnak diadalt nem nyert diadalához.

Mindez nem szemrehányás.
Tudom, hogy a politikai következetességet úgy 

magyarázzák : hogy csupán a ezéinak kell egynek ma
radni, de az eszközöket változtatnunk lehet, a szerint, a 
mint idő és körülmények ellenünk, vagy mellettünk van
nak. Azon pedig nem kétkedem, hogy a czél mindenik 
előtt e g y :  a haza boldogitása.

Többi közt számtalan lappal kívánják b o l d o -  
g i t n i a hazát.

Valóban a lapok növekvő száma nem áll arányban 
a közönség növekvésével. így megoszlik az olvasó világ, 
meg az irói erők száma, s elforgácsolódik minden. Ke
vesebb lévén, sokkal jobb lapjaink lehetnének.

Van, melyik minden czél nélkül támad, nem tudni 
mi végett, csak hogy egvgyel több legyen. Némelyik még 
csak irányt sem tud vallani,e nélkül pedig egy lap olyan 
mint hajó delejtű nélkül. Nem csinál hasznot, nem jut
hat kikötőbe, hanem egy darabig hányódik vetődik a ha
bokon, mígnem elmeriij, azokkal együtt, kik ráülni bá- 
torkodtanak.

Van, melyik folyvást ábrándozik, s a látszatért 
koczkázza a valót. Szeretném homlokzatára oda rajzolni 
a mesebeli uszkárt, mely árnyék után kapva, kiejté 
szájából a jó falatot, melylyel jól lakhatott volna.

Van, a melyik azzal kezdi -  mintha nem tudnók — 
hogy józan politikát kell követnünk ! Hasonlít a néger 
kaczikálioz, ki azt hitte, hogy csak midőn ő doboltat 
akkor tudja meg a világ, hogy dél van, s ebédelni kell.

Valódi árja van a lapoknak. Mindenki pezsg, 
forr, hullámozik — vajha e hullámzás ne azon szilaj 
kiöntés lenne, mely kártékonyán terjed el a vetések fö
lött, hanem a Nilus árja, mely termékenyít.

VADNAI KÁROLY.

Magyartörténelmi rajzok.
i.

A  h u n o k  é s  E te le -
a) A h u n o k .

A) Politikai életünk s foglalkozásunk elakadván, 
önmagunk feletti elmélkedésnek szentelhetnénk egy kis 
időt. Anyagot és tárgyat ezen elmélkedés sehonnan sem 
meríthet inkább, mint hazánk történelméből. Ebben van 
megirva nemzetünk élete, mely egyzersmind a mi saját 
életünk; mint a mi jelen életünk, történelmileg ismét 
élete leend azon nemzedékeknek, melyek e honban utá
nunk születendnek. E történelem iskolájában tanuljuk 
ismerni s felfogni a n e m z e t i l é t  becsét, és a nem
zeti nemlét vagy halál rettentőségét ; tanulunk e nem
zeti léthez egész valónkkal ragaszkodni, tanulunk érte 
élni, tenni, tűrni és halni — ha kell.

Hogy ezen elmélkedést s általa a nélkülözhetlen 
önismeretet lehetségessé tegye, megindítsa, s vele a 
nemzeti lét eránti szerelmet serkentse és ápolja lapunk, 
történelmi rajzokkal fog kedveskedni t. olvasóinak két
szer havonként, úgyhogy mindegyikükben a fő momen
tum képben leend ábrázolva, mely az egész rajz lelkét s 
központját teendi.

Ezen első rajz ama messze múltba vezeti el az 
olvasót, hol a roppant romai birodalom, még majdnem 
a maga nagy egészében állott, hanem már körülrajongva 
körülzugva nyugtalan s fogaikat prédára fenő barbárok
tól, kik mar nagyban emelgeték fenyegető szavukat és 
buzogányaikat, mintegy kocogtatváu ezekkel az elvénült 
világzsarnokló birodalom kapuira, melyeken betörni s a 
nagy haldoklónak örökségét magok közt felosztani bir

tokaiban elfészkelődni, s példája után szinte uralomra 
vergődni vágyva vágyódtak. E nemzetek közül ezennel 
szándékunk azt kiemelni, s részletesebben felmutatni, 
mely a íarkasszemet néző romai és barbár világnak a fa- 
tumszerü e l s ő  l ö k é s t  adta, melyből aztán a nép- 
vándorlás, a római birodalom hanyatlása s bukása s Eu
rópának újjászületése következett,denoin csak ezért akar
juk kiemelni ama nemzetet, hanem azért is leginkább 
mivel e nemzet a magyarnak elődje.

De hát: mi volt az a római birodalom, és melyek 
valáuak azon barbár népek, melyekre itt eleve emlékez
tetünk V

Szállj el gondolatodban a Marokkói tengerpart 
legnyugatibb szélére, s onnét kezdve, járasd eszedet vé
gig éjszaki Afrikán, Egyptomou, elő Ázsián, Armocuián, 
s fekete tengeren a dunatorkolatig, s ezen aztán fel 
meg a Majnán és Rajnán fel a csatornáig, továbbá ezen 
túl Britannián át Skóciáig, ezekhez azután gondold még 
Frauczia-, Spanyolországot és Portugalliát, és mind ezt 
foglald szépen egy keretbe, vagy is az Atlas, Nilkatarak- 
ták, Euphratos, Caucasus, Istcr, Rhenus a Oaledoiiiát 
kirekesztő Hadriánféle fal és atlanti Óceán közé ; köze
pette képzelvén az óriási tavat, melynek neve földközi 
tenger, vizfüggelékeivel s partországaival, és előtted fog 
állani maga nagyszerű valóságában a — r ó m a i b i - 
r o d a 1 o m.

Ama népek pedig, melyek halált esküdtek ezen 
óriásnak: A keleti és nyugati Gótholc, Vandálok, Gepi
dák, Svévok, Alánok, Burguudok, Frankok, Brittaimok, Pie- 
tus és Skotusok sat. E népiségek rajai, csoportjai és lia- 
doi Volgától egész az Atlanti Óceánig terjedtek suyugta- 
lankodtak, mintha elöérzetök volt volna, hogy a világ 
nemsokára más alakot ölt, s közülök némelyek uj életre 
vergődnek, ellenben némelyek sirba szállnak.

Ott azonban, messze kelet fele a Volgán túl a 
Caspi tenger éjszaki és keleti oldalán, egy altai mongol 
fajta, a mai kalmükökhöz hasonló kóbor s harczias, ur
nák született nép lakott, szabad ég alatt, szörnyű vad 
természetit s iszonytató tekintetű. „Összevagdalják ar- 
ezaikat és állukat — igy ir róluk az akkori író Ánunia- 
nus Marcillinus — hogy a sűrű sebhelyek a szakáll nö
vését lehetlenitsék. A képnek legnagyobb rútsága mel
lett csodaerős csontalkattal bírnak,vállaik szélesek,s oly 
kevés vau rajtok a finomabb emberi alakból, miszerint 
inkább két lábú vadaknak látszanak. Eledelükhöz sem 
tüzet, sem fűszert nem szükségeinek ; megelégedvén va
don termett gyökerekkel és nyers hússal,melyet nyereg 
gyanánt magok alá terítenek s lovaglásuk közben meg
párologtatva felemésztenek. A föld növeléstől szerfelett 
idegenkednek; állandó lakást nem ismernek, gyermeksé
güktől fogva begyeken és erdőkön csavarogván, hideg és 
éhséghez nagyon szokvák. Öltözetük vagy lenszövet, 
vagy az erdei egerek bőreiből összefércelt viselet; me
lyet nem változtatnak előbb, mintsem az rongyokban le
nem mállott testükről. Kis szívós lovaiktól néni tudnak 
elválni soha ; rajtok esznek, isznak, alusznak s minden 
ügyeiket végzik, közös tanácskozásaik alkalmával is 
mindenki lován ül. Piszkos nejeiket s gyermekeiket 
szinte magokkal viszik taligákon. Mi illendő és tisztes
séges nem tudják, és vallásuk nincs. Telhetetlen arany- 
szomj rabló kalandokra, hadi vállalatokra ingerli. Fegy
vereik : nyilak és láncsák, és a hurok vetésben bámu
landó mesterek. Sebességük s ügyességük a mozdulatok
ban rendkívüli'1 s evvel leginkább hozzák zavarba s dön
tik vesztébe az ellenséget.“

Ezen nép a H u n o k  valának.Ok hozták mozgás 
és forrongásba egész Európát. Ráütvén a római biroda
lom ellenségeire, ez által magának e birodalomnak is az 
első halálos döfést adták. Átkelvén ugyan is a Volgán; 
(Gibbon után) rá rohantak az azon innen egész a Donig 
terjeszkedő s uralkodó A l á n o k r a ,  s legyőzvén e né
pet, vele, a mennyiben hazájában maradt, szorosabban 
egyesültek, hogy segítségével a többi nemzeteket meg
hódítsák, s ha lehet, az egész világ uraivá válhassanak. 
Az alán nemzet nagy része messze nyugatra vándorolt 
ki, hol később Vandátokkal és Svédekkel ment kalando- 
roskodni. Az alánok birodalmának határa a Dniester volt. 
E folyótól egész a mostani Magyarországig a G o t h bi
rodalom terjedett, melynek határát éjszakfelé tán a bal
ti tenger tévé. E nemzet keleti és nyugati gótbok neve
zete alatt, két államtestkéut létezett, s több más meghó
dított néptörzsön uralkodók. Az Alánok bomlását és el- 
estét a két szomszéd goth birodalom igen is megérezte, 
mintha a leomlott épület sorsát tőszomszédja is meg
érzi, midőn nem csak tálai inognak hanem alapjaiban is 
megrendül. A keleti gotkokszáz tiz éves királya Erma- 
uarich, látván a szörnyű veszedelem közellétét, bizo- 
uyoságát s elkerülhetleuségét, látván miként nemzete 
meghasonlásbán él, és az összes gotli fajt a tulliatalmus 
ellenség ellen egyesíteni teljes lehetetlen: maga vetett 
véget életének. És az öngyilkos király sejtelme valósult. 
Az alánokkal szövetkezett hunok éhes farkasok gyanánt 
neki estekakeleti gótholcnak,s szokott sebességgel verve 
le minden ellenállást, s nagyobb csatákban is győzvén, 
teljesen meghóditották. Az igy megtört gótbság nyuga
tibb népisége megriasztva, kiáradó tengerként özönlött 
át, menekülve, a nyugatiak földére, s elviselhetlen nyo
mást okozott, úgyhogy az itt létező s uralkodó nyugati 
góthok nemzete mintegy sarkaiból kiemelve, s elrémitett 
falkaként lélekszakadva a Dunához tolult a mai Oláhor- 
szágba , s az átellenben terjedő római birodalom földére 
menekült, a félig akaró, félig kényszeritett byzanti csá
szár engedelmével. Nyomukban a hunok sáskaként el
lepték, s urakként elfoglalták a kitakarodott nemzet ha
záját, a houmaradtakat rabokká és alattvalókká alacso- 
nyitván.

Mind ez negyedik században történt k. u., három 
esztendő alatt 375—378-ig, mely év Augustus havának 
kilencedikén a császári tábornok és hivatalnokok em-

berteluuségo és igazsága által egész kétségbeesésig zak
latott nyugati góthok fegyvert ragadva. Adrianopolisnál 
Yaleus császárt magát a csatában megölték, s e döntő 
győzelmük után, a mindenütt szent ököljognál fogva, a 
romai birodalomban megtelepedtek — nemsokára az 
egész birodalmat is végig ostorozandók, s csak az 
atlanti Oceau partjain Galliában megállapodaudók.

Ezen események két fő ellent támasztottak a ró
mai birodalomnak. Kívül a hun nemzetet, belül az imént 
betürúdott nyugati gótliokat, kik az említett győzelmük 
után, boszujok első dühében a’dunán alóli félszigetet, az 
akkori llyricumot, egész a görög szigetekig le pusztítva 
s tűzzel vassal dúlva bebarangolták.

A nagy Theodosius Császár kadvezéri erélye s 
államférfim ildorna bírta ugyan égj- ideig, 395-bén történt 
haláláig, féken tartani, s mintegy elaltatni a hatalomra 
vergődött gotb nemzetet: fiai alatt azonban az kik egysé
ges római birodalmat keletire és nyugatira osztották, 
kezdődött a nagyszerű feldarabolás csudálatos ínive, 
mely alatt a nyugati birodalom nem sokára valósággal 
össze is ros|cadott.

És ime ezen világhírű történélmi munkában nagy 
lényeges részt vett a fenemlitett hunok nemzete és hal
hatatlan királya a legnagyobb hódítók egyike Etele — 
Attila — is.

A nyugati góthok már az ötödik évszázad első 
éveiben kezdék nagyban döngetni és rombolni mind a 
két birodalmat. Királyuk Alarich annyira alázván le a 
keleti császárt, miszerint az öt végtére összes hadierejé
nek parancsnokává s Ulyrcium igazgatójává emelé: a 
nyugat ellen forditá fegyverét, és többszöri pusztító had
járása után Italiában Romát, mely Hannibál óta idegen 
ellenséget nem látott, 410-ben ostrommal bevette, és ki
rabolta. Halála után a gotliok más vezérek alatt az el- 
kinzott, s kizsákmányolt Itáliából Galliába, onnét His
pániába s innét vissza déli Francziaországba küzdötték 
át magokat, hol állandóul le is telepedve, államot alapí
tottak Tólosa sz ékvárossal.

így gazdálkodván a nyugati góthok, neki bátorod
tak a fenn elősorolt germán nép fajok is, és a Rajnán 
átkelvén, a római Gallia testén megosztoztak. A Burgun- 
dok a Juraféle tartományt foglalták el, a Frankok éj
szaki tájain telepedtek meg, a Vandálok, Alánok és Své- 
vek pedig végig hatolva Gallián Hispániába nyomultak, 
sőt a Vandálok itt sem nyugodván meg, Afrikába evez- 
tenek s azt a legborzasztóbb, s közmondásossá lett ke
gyetlenségek közt meghóditották, mig Britanniát a benn
szülöttek magok részére elfoglalták, minekutána a csá
szári kormány onnét a légiókat Itáliába rendelte 
volna.

Mig a római birodalom nyugata ily szétrongyolló 
állapotban szenvedett és nyomorgott addig a keletit 
a mindinkább elterjeszkedő s elhatalmasodó hunok fog
lalkoztatók, rettegtéték s fosztogatták. Ötödik század 
első tizedében már a mai Magyarországig nyomultak elő, 
s nem sokára a Tisza sőt a Dunáig hatoltak, úgy hogy e 
folyó meg Volga tették birodalmuknak nyugati s keleti 
határát, mint ugyan azt más oldalakról a fekete, Caspi 
és tán balti tenger korlátotok. Ez idő tájban nevezetessé 
lett a hunok nemzeténél llugilas nevű fővezér. Őt mind a 
két birodalom egyaránt félte, s nevezetesen a keleti any
ucira,hogy öt birodalmi tábornoksággal felékesitette s ille
tőleg megtisztelte, sőt hogy neki évi adót is szerződési
leg lekötött s fizetett. Mi a nyugatit illeti, annak kormá
nya Rugilast s hunjait János bitorló császár ellen hívta 
segítségül, s ezért nekik, jólehet a baj nélkülük egyenlit- 
tetett ki, Pannóniát vagy is mai dunántúli Magyarorszá
got átengedte, minélfogva e borzasztó nemzet amai osz
trák föld, Noricum szomszédjává lett! Ezenidőtől fogva a 
nyugati császár udvarában és birodalmában az az em
ber lehetett mindenható, a ki a hunok barátságát s szolgá
latát bírta megnyerni s megfizetni. Ilyen államférfi Aetius 
volt ki a Galliában elhelyezkedett népek ellen is 
melyeket fentebb említettünk, a hunokat és gepidákat 
kérlelte s igy a kérdéses népekre és összes Galliára ki
mondhatatlan szenvedések s nyomorúságokat árasz
tott, mig egyúttal a birodalom végső erejét s pénzét ki
merítette.

usnak a hunok ismét kellettek. 0  tudniillik sok idő óta 
mar első minisztere, s úgy szólván ura is  volt a császár
nak, most azonban latta, hogy Bonifaczius, szinte kor
mányzó, megnyervén a császárné kegyét, első emberré 
emeltetett a birodalomban. Ezt tehát meggátlandó, ismét 
a Hunokat ulezte segédekül, mig Bonifaczius a Gothokat 
vásárolta meg maga részére. A végzetszerü csata me"-' 
vivatott 433-ban féktelen . dühwel, Aetius elérte czélját, 
de a bnaidalom itthalalosdöfést kapott;utolsó római kato
naság elhullott, acsas ári méltóság & szentse" varázsa 
birodalom*urai.'1 barbih'ok ma*áűtak a belyze°t is  iker 

. .  , , Aetlus e csata után mindent háttérbe szorított a
S f e bau’ 8 hatalmának nem talált korlatot; de
BlédM í  r ,ata Ut,;m, a hunok R-ugilast eltemetvén,
niv™ , ítélet,em eltek W sok on  fővezéreknek, kik 
ugyanazon seregekkel,'melyeken Gallia és Italia népeinek

vére még megseszáradt, a Dunán átkeltek 
s a byzanti császárrá uj, súlyosabb békekötés t parancsoltak 
A  remegő Császár küldöttjei Margus városánál akadtak 
a hun hadakra. Etele és Bléda lóháton fogadták őket s 
minden kérelmeik s unszolásailUdaczára is csak lóháton 
maradtak, méltóságuk alóli dolognak tartván leszállni s 
gyalog értekezni a császár képviselőivel, így, hun mo
dorban köttetett meg a béke. Főpontjai ezek valának a) 
A császár kétszáz tont arany évi adót fizet, b) minden 
egyes elszökött birodalombeli fogolyért nyolez aranv a 
dy. c) A hunok elleneivel kötött szerzödvényXöl a 
“ m a “  ®  Ahxm  S2ökevéní ek ¡«gyen adassa-
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Ez utolsó pontban mutatta meg Etele leginkább 
az igazi kény uri, zsarnok természetét, mely sehogy sem 
tűri, hogy élethaláluri tudta s engedelme nélkül alattva
lói közül egyetlen egy lélek sem merészelje magát ki
vonni a közjárom s vasvesszeje alól. E pont a legna
gyobb szigorral sürgettetett, és teljesítetett, Etele pedig, 
hogy lievenyiben elrémitő példát állítson, számos előkelő 
sőt fejedelmi származású hun szökevényt azonnal ott az 
idegen földön, keresztre szegeztetett. Ezen kirivólag 
zsarnoki cselekvényen, melynek modora és czélzása 
szemlátomást fitogtató 
a fejedelmi vadság bé
lyegét, megérezte elő
ször a hun nemzet, 
hogy „ura van“ s hogy 
ez az ur — Etele.

bj E t e l e .
A) De Etele nem 

mutathatta mindjárt 
nagyúri természetét 
egész teljében, mert 
El ódával kellett a ha
talmat birodalommal 
együtt megosztani, s 
igy a hun erő fele
részét neki engednie, 
úgyhogy másik felé
vel világ hódító ter
vekbe bocsátkozni 
nem igen lehetett. —
Megosztozván a nagy 
birtokon, Blédának a 
mai Erdélyen túl eső 
rész jutott a Volgáig,
Etelének pedig aPru- 
ton s Duiesteren in
neni világ a mostani 
osztrák határig.

Ez 433-ban történ
hetett, és olyan hely
zetbe hozta a hun 
nemzetet, miszerint 
az semmit sem vihe
tett végbe oly neve
zetest, mit az akkori 
események Írói vi
lágtörténelmi megem
lítésre méltónak tart
hattak volna. Meg
lehet s valószínű is, 
hogy Bleda is, Etele 
is kisebb hadijára
tokkal töltötte idejét, 
s amaz a Oaucasus és 
Persia meg a messze 
éjszakfelé terjesztge- 
té országát, emez pe
dig a germán népeket 
hóditgatá egymásután 
egész a Rajnáig sőt 
ezen túl is, hol egy 
Ízben a Burgundokat 
megfenyítette.

így tartott ez tiz 
álló esztendeig, és 
Etele lelke nyugtalan
kodni kezdett, a dics
telen , elsatnyult sőt 
hanyatló állapota egy 
ily nagy nemzetnek és 
birodalomnak, sehogy 
sem elégitvénki nagy
ravágyó szellemét; 
végre béketiirésének 
fonala megszakadt 
a türelmetlenség a 
tettszomj, egyedura
lom vágyai dúltak 
keblében s emésztet
ték. Testvér ide, test
vér oda,Etelének szűk 
volt a világ, migrajta 
az osztályosa járt, és 
Blédának ki kellett 
költözni a világból.

« csak most tűnt fel ezen végzetszerű halandó, 
ezen Etele, a maga leplezetlen mivoltában s egész nagy
ságában, Mint mikor a szesz lángba borul, ha a láng 
megcsapja , és lobogva lobog mig magamagát mege
mészti, szintúgy járt a Hun nemzet is. Belevillanva Ete
lének szelleme, tettekre gyuladt fel, s addig égett s ége
tett, mig megfogyváu,a történelem színpadjáról,mint hun, 
leenyészett. Már Etele személyisége is valami rendkívüli 
lehetett, olyan Jupiterforma, ki szeműidével mozgatá a 
világot. Tömörtermetéből annyi erő, annyi, hogy úgy 
mondjam, aczélosság rítt ki, a mennyi egy emberi testben 
csak képzelhető.. Járása a legbüszkébb a legdélczegebb 
volt a világon, s tekintete remegtető. Szóval Etelét azon 
teremtmények egyikének mondhatnék, melyeket a termé
szet időnként azért látszik szülni, hogy az emberiséget 
amúgy igazában elkinozza, megritkitsa, s későbbi feluju- 
lásra késztesse. Korának irói magát a képét is akként 
ecsetelik, mint a mongol faj rútságának s rettentőségé- 
nek eszménypéldányát. Ezen csoda testalkatot azonban 
merész, vállalkozó, világuri szellem is lakta, melynek 
fellépése mindenütt bámulatot s félelmet gerjesztett, s 
gyakran népeket hódított meg előbb mintsem azok kar
jának hatalmát megérezték volna. Nem is fegyverrel csu
pán tudott ő sujtaui, vagy az ügyek csomóit kettévágni,

hanem eszével a viszonyok titkosb mélyébe is hatott, és 
számitó ravaszsággal, idején ragadta meg s használta 
fel azokat. Nem is azon mértékben vala barbár, vagy 
vad, hogy némi szelidség, nagylelkűség, vagy kegyesség 
nyomai épen nem találkoznának élete rajzában. Ember, 
ki tiz évig birt megférni testvérével a megosztott biro
dalomban és uralkodásban, nem lehetett merőben vad 
természetű személyiség; ámbár egyébbiránt nem tagad
hatni, miszerint Etele nagyravágyó lelke egyéb czélt, 
egyéb hivatást és gyönyört a néphóditás és korlátlan

E tetettek  é jjet©  

a Catalaununii csata után.

uralomnál nem ismert; és ki tudja mi lett volna Európa 
civilisatiójából, ha az az ő hatalmába esett s hunjai ke
zeiben időzhetett volna.

Etele nemtőként hatott nemzetére, uj tüzet, uj 
lelket öntött bele, s bódításokra ragadá magával, azon 
reménynyel kecsegtetvén azt, hogy ez utón az egész világ 
urává emelkedhetik s illetőleg, a világ összes kincseinek 
juthat birtokába,annyival is inkább, minthogy a badisten 
kardja, úgy is legyőzhetlenekké teendi, melyet, a köztük 
elterjedt szent monda szerint, Etele felfedezett légyen. 
Ezenkívül Etele királyi czimet is vett fel, és egymaga 
vas kezében pontositván össze a hatalmat, számtalan 
nemzeteinek erejéből ostort font magának, mellyel az 
egész emberi nemzetet maga saruja alá hajtani szándé
kozott. És annyi igaz is, miszerint nem csak urává lett 
Európában majd mind annak, mi a római birodalmon 
kívül állott, hanem ezen birodalmat is annyira elnyomo- 
ritotta és összerázta, hogy a keleti császárság örökké 
nyomorék maradt, a nyugati pedig az ő halála után csu
pán 23 évig tengődhetvén, 476-ban végkép leomlott s 
lenni megszűnt.

Mint király lépvén fel 443-ban, mindenek előtt 
utána látott, hogy a hun birodalomnak összes népei őt is
merjék s tekintélyét tiszteletben tartani tanulják; egyes-

ségben éljenek, akaratja nélkül meg se moccanjanak és 
— mi fődolog — messzebató terveire előkészíttessenek. 
Békében hagyván tehát a római iker birodalmat saját 
népeit mind összejárta, melyek Sarmatiát, Scytiát, Da- 
eiát Pannóniát és germaniát lakták; megfenyítvén az en
gedetleneket, szilárdítván a kétes bűségüeket s közelebb 
vonván és emelvén magához az őszinte hűségeseket, 
mint néyszerint a Gepidákat és keleti gotokat kiknek fe
jedelmeit első, titkosabb tanácsnokai közé avatta. Ezen 
erélyes kérlelhetetlen s részrehajlatlan eljárás által azt 

eszközölte,hogy majd
nem határtalan biro
dalmában, annyi bar
bár s félvad néptörzs 
között béke s csen
desség,rend és fegye
lem szelleme uralko
dott Etelét népei nem 
csak félték, hanem 
tisztelték sőt imádták 
is. Kora történetírói 
őt az összes germán 
és seytha népek urá
nak czimezik. Demily 
megfoghatatlan eré
lyű s személyes felsé- 
gü sőt bölcsességü le
hetett is az a halandó 
Etele, midőn képes 
volt egész h ú s z  
é v i g  ennyi és ily 
nemzeteket ily egy
ségben , ily példát
lan engedelmességben 
tartani!

Rendbe szedvén bi- 
rodalmabelső dolgait, 
elövevé terveit vagy 
álomképeit, melyek 
évek óta éltek s mo
zogtak eszében, s 
azoknak egymásutáni 
valósítását elhatá
rozta, érezvén magá
ban is nemzeteiben is 
annyi hatalmat a 
mennyi ama valósí
tásra elengedő. Az 
akkori világon nem is 
létezett hatalommely 
egymaga vele mér
kőzhetett volna. De 
hát hol kezdje a világ 
hódoltatását melyet 
lelke már eltervezett?

' A byzánti császárnak
megAetiusnak adott 
szavát szentül akarta 
tartani, ennélfogva 
sem a keleti, sem a 
nyugati birodalmat 
nem bántalmazni. — 
Ezen becsületbeli jel
lemvonás sem minden
napi zsarnokok jel
lege. A varázsos ke
let felé, Persia ellen 
fordult tehát dicsso- 
vár szive, hogy aztán 
innét vagy oda siessen 
honnét faja ide Euró- 
pába elszármazott,hol 
épkor fejedelmi el- 
dődei uralkodtak; — 
magába a mennyei 
birodalomba , vagy 
pedig Persiából visz- 
szaforduljon, és előbb 
is abyzanti utána pe
dig a római birodalmat 
aző hun birodalmába 
fulassza s felossza, s 
igy az óhajtott világ- 
birodalmát létesítse. 
És e terv Dyomán 
inditámega persák el

len a háborút. Népeinek százezreilelkesenkóvettekaCau- 
casus völgyei tömkelegén keresztül. A félelem messzi
re előzte a haladó néphóditót s már, úgy Írják, maga 
Egyiptom is elrémült. Azonban Etele is oly sorssal ta
lálkozott Persia határain, mint a milyen több Ízben 
ugyanott a római légiókat megtizedelte, nem csak, hanem 
tőnkre is tévé. A hunok sem valónak szerencsésebbek, 8 
Etele csak úgy járt mint Cambyses Lydia homokpusz
táin, midőn Ammoniumot hatalmába ejteni átalkodottan 
akarta, azonban a természet csapásai elől még is hátrálni 
kényszerült.

Mig ő, a hatalmas, oda járt, s viszontagságának 
hire Európán elteijede : természetes ellenei: a byzanti, 
a ravannai, meg tolozai udvarok, összeesküdtek fejére, 
sőt alatta való népei között is szórták a hűtlenség mag
vait, s szövetségeseket kerestek, hogy közös erővel Ete
lét leverjék, és úgy amazok a köz-ellenségtől, emezek a 
köz-elnyomótól szabaduljanak.

Etele, kinek a nevezett udvaroknál elég zsoldos 
kéme volt, értesittetvén az ellene intézett fondorlatok
ról, mind a két birodalomnak, sőt a góthoknak is boszút 
esküdött: és nem akarván a kedvezőtlen hadi szeren
csét erőszakolni, a persák elleni hadjárat folytatásával 
felhagyott, és seregeinek maradványait összevonván,
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azokat hónukba visszavezeté, a boszút egyre forralván 
keblében.Hazajövet az is igazolta gyanúját, hogy a byzanti 
császár évi adóját sem fizette le a királyi pénztárba, sőt 
azt egyszeri felszólításra is Etele részéről, kereken meg
tagadta Ennyire hitte ő már gyöngének Etelét, s felké
szültnek s erősnek önmagát, s ennyire számolt a nyugati 
császár s góth király segítségére. De Etele túl járt az 
eszén; véd és dacz szövetséget kötvén az Afrikábau ural
kodó s már Szicziliát, Corsikát és Sardiniát is biró Van
dál királylyal, azon kikötéssel, hogy a nyugoti birodal
mat féken tartsa, s a keletit is hátul fenyegesse. 447-be 
a legvadabb haddal átkelt a Dnnán, kezére kerítette 
illyricumi határvárait, összeverte a császárnak első, 
össze második seregét is, sőt megsemmisítette még a 
harmadikat s utólsójátis és ' lszáguldoztatta barbár s el- 
bőszült harczosait egész Constantinápolyig, melyben a 
remegő császárt csak az erős falak és bástyák mentet
ték meg. Itt azonban nem állt meg Etele boszúja. Elva
dult seregeit neki eresztette a rablásnak, öldöklés és 
pusztításnak. A mi csak a fekete és adriai tenger között 
találtatott, falu, város, állat, termény, ember, az mind 
borzasztó sorsra juttatott. A falvak százait nem emlitve 
70 város raboltatott ki, hamvasztatott el, és dulatott fel. 
Mösia, Thraczia, Macedónia, az Adria tengerpart s 
minden, egész a thermopilái szorosig le a legiszonyato
sabb pusztulás színhelyévé változott, és az ember és vá
rosirtás mindaddig tartott, mig a császár 443-ban béké
ért könyörgött s kegyelemért esedezett. Etele hajlott ké
relmére, s nyomasztó feltételeket szabott eléje, miket 
azonban a császár mind aláirta s teljesítette ; s neve
zetesen Mősia jókora részét, tán a mai szerb földet a 
hunnak odaengedte.

E békcalkudozások követségeket tettek szüksé
gesekké mind a két részről. Egy ily követséget Priscus 
nevű történetiró elkísért Byzantból Eteléhez. Priscus, 
mint szemtanú, nevezetes részleteket jegyzett fel a hun 
király személye s udvarai ól. „Sok viszontagság után 
elérkeztünk, úgymond, Etele táborába, a Tisza és Duna 
iolyói közt. (Jászberény táján) E tábor akkor már falu- 
formát képezett. A lakházak, királyét sem véve ki, fából 
valának. nem minden diszitmény nélkül. Attila nejeinek 
mindegyike külön épületben lakott A király környezete, 
udvari cselédje a legnagyobb pompával öltözködött, 
arany és ezüst edényeket használt, drágaságokkal kira
kott fegyverek s ragyogóan felszerszámozott lovak bir
tokában büszkélkedett, ellenben a király mind ezt meg
vető. Asztala edényei s étszerei csupán fából valának, 
és maga csak hússal táplálkozott igazi hun módjára, 
kenyérrel nem is élvén soha, minthogy ez csak kényes 
emberkéknek való eledel volna. Ő felséges méltósá
gát'mindig megtartja, soha sem nevet, se nem tréfál. A 
keleti és nyugoti császár követei erányában egy
forma büszkeséggel viseltetett. Számos király is kör
nyező a hatalmas hóditót, de azok mind szolgáinak lát
szottak, minden tekintete res^ketteté őket, intéseire re
megve lestek, s parancsait teljesíteni, nyakrafőre sieté- 
nek, valódi kutyák oroszlán körül. stb.

A keleti császár megfenyitése után, a nyugati 
birodalomra került a sor, ámbátor azt is Írják, mintha 
a nyugati császár nővére Houoria, kit családja zárdába 
rekesztett, Etelénekajánlotta volna kezét, s ez ezen czim 
alatt a birodalom egy részét követelte volna. Akárhogy 
volt légyen ez, elég azon: Etele maga körül csoportosí
totta " ’ «¿v,«,;* a velők a Rainán át-

égyen ez, elég azon: nácit mag» -------
■uiia fel Európának barbár népeit, s velők a Rajnán át
kelvén Galliába nyomult, hogy ott elleneit egy csapás
sal megsemmisítse, és a világfeletti uralom kérdését 
eldöntse.

Egyetlen egy ember létezett ekkor Európában, 
sőt a világon, kit a hun óriás ellen állíthatott a történet 
szelleme ; ezen ember egy római nemes család sarja
déka, jó nevelésű, a természettől kitünően megáldott, a 
kormányzatban, diplomatiábau, hadvezérkedés s uralko
dásban megőszült Aetius vala, ki azonkívül fiatalkorában 
a gót királyok s hun vezérek udvaraiban, mint római 
túsz sokat mulatva, sőt magának Etelének is egykor 
játszótársa volt, azóta pedig a barbár vezérek s hadak 
valami huszonnégy éven keresztül czéljaira bérlelé és 
használd : s ugyan ennyi ideig a nyugati birodalom sor
sát intézte és kezelte! — E gyakorlott államférfi és hős 
állott most Etelével szemben, ő perczig sem vesztegelt 
tétlenül, magához vonta, mennyire csak lehetett, a volt 
római légiók romjait, összejárta Galliának népeit mind, s 
minden kitelhető módon iugerlé Etele ellen, mint a ki 
győzelme esetére, miudnyájok közös elnyomója, zsar
noka és ostora loendene. És valóban hozzá csatlakoztak 
a gótok, burgundok, hozzá a szászok, alánok, frankok 
látüsok , armorikaiak, ripuarok s. t. m. és Aetius, az 
ügyes mester, oly hadierőt teremtett ezen elemekből, 
mellyel Etelét aggodalom nélkül bevárható.

A  két ellenség Catalaunum városánál találkozott 
először — Galliában. Itt vivatott köztük az a világhírű 
csatahelyben a Volgától atlanti tengerig lakó népek két 
tömegben Aetius és Etele v ezérlete alatt egymás vesz
tére történek. Mennyi vér folyhatott ez alkalommal, sejt
hetjük, ha ama népek sokaságát, barbár természetét s 
harczmodorát vesszük fontolóra : úgyhogy azt sem ta- 
lálandjuk hihetlennek, hogy 162,000, azt sem hogy 
3i¡0,000 maradott halva a vérmezőn. A gót király Theo- 
dorich elhullott és ez végső dühbe hozta gótjait, kik az
tán ellenállhatlanokká lettek, s a hunokat szekérvárukba 
vonulni, az az hátrálni kényszeritették. A beállott éj 
mind a két tábort a legnagyobb feszültség s izgultságban 
tartotta.

Ezen éj Etelére nézve végzetszerü volt. Mint va
laha Pompejust a pharsalusi, Antoniust az ctiumi, vagy 
Napóleont a lipcsei csata után a bekövetkezett éj
szaka, úgy Etelét is ezen éjjelen legkegyetlenebb gon
dolatok marcangolták sátorában, tán mécs világánál. 
Gallia s evvel két birodalom kisikumlik kezéből, ő nem

mehet aztán Hispániába, onnét nem hódíthatja meg Af
rikát, innét nem ronthat Ázsiába s nem semmisítheti 
meg ott a byzanti birodalmat, szóval nem lehet aztán 
sem Euphratontuli emberiségnek sem átaljában a világnak 
ura. Ily gondolatok mardosták s égették a tervében csa
latkozott óriást, ki végtére is, tán fogait csikorgatva, 
visszavonulásra fuvatta hadi kürtjeit, és seregeit még a 
nap felkölte előtt haza indította. Az eltávozó oroszlánt 
gallia népei nem üldözték, inkább bámultak, csak most 
látva s érezve magokat győzteseknek.

A Catalaúnumi győzelem megmentette ugyan az 
európai czivilisatiót a barbárok számára, de a birodalom 
máknyit sem nyert. Aetius harczosaí: Gótok, Burgundok, 
Frankok, Galliát magoknak tartották meg, és Etele a 
következő évben 452-ben ismét tenger sereget vitt Itali
ába. Útjában Aquileja városát, mint hódolni nem aka
rót, eltörülve a föld színéről, az országot egész a Póig 
és Ticinoig Ínség földévé változtatta. Mig Aetius állam- 
bölcsesége, fényes követsége, s ajánlatai által megeu- 
geszteltetvén,boszuját shóditói terveinek végleges kivite
lét máskorra halasztotta, és haza tért; hol azonban kevés 
hó múlva véletlen halállal múlt ki, mint Írják önvérében 
fúlva el, —híres szép Ildikóval ünnepelt menyegzőjét kö
vető éjjel 453-ban.

Sírjába szállva korának első embere, mintha biro - 
dalmát is bevitte volna magával. Az összetartó hős kar 
nem lévén többé, már fiai alatt szét hullott az. A bosszúra 
kelt népek balomra ölték a magában eszeveszetten 
meghasonlott hun nemzetet s maradványait úgy szólván 
kisöpörték Európa teréről, úgy hogy azok csak a Do
non túl a Caucasus hegységei s erdőségeiben vonulhat
tak meg: ott mindaddig idözendők ; mig őket a sors, 
madiár vagy huniár név alatt onnét ki nem szólitandja.

Az iskola orvos-növeléstani 
szempontból.

(Folytatás).

Újabb időkben a tantermek fűtését különféle ké
születekkel iparkodnak eszközölni. Olcsóság és czélsze- 
riiség egyformán tekintetbe vétetnek. Néhol a légfűtés 
másutt forró vízzel, töltött cső vek általi fűtés’divatozik. 
Azonban bármily czélszerüeknek találtattak vagy gon
doltainak az érintett fűtési eszközök, — egészségi szem
pontból még is a legjobb hatásúnak bizonyult be azon 
közönséges fűtési rendszer, mely a tantermeknek kály
hák általi megmelegitését eszközli. Mert, miként már 
megjegyeztük, a tanterem helyes alkotásának egyik leg- 
lényegesb megkivántatósága az, hogy szerkezetében a 
lég felfrissítését és megújítását az egészségre nézve 
legczélszerübb módon eszközölje. Ez utóbbi tekintetnek 
is legjobban megfelel a kályha, ha úgy van készítve, 
hogy léghuzó csatornái nincsenek végkép elzárva, s ha a 
benne létező levegő melegebb, tehát ritkább és könynyebb 
mint a kéményuyiláson kívüli küllég.A kályhamég akkor 
is megtartja melegét a mikor már a tűz elaludt benne. A 
rendes agyag kályha által fűlött szobában a felfelé toluló 
lég az alulról után nyomuló szobalevegő s ez az ablak és 
ajtó eresztékei, valamint az alkalmazott szellentyüzet ál
tal helyettesittetik. Atanterem számára tehát az olyan 
kályha legczélszerübb, mely a levegő megújítását és fel- 
frisitését eszközlő tulajdonsága mellett, a meleg megtar
tását és eloszlatását is egyenszerüen eszközli. Már az 
agyag kályhák ilyeneknek bizonyultak be, — de ezek 
felállítása alkalmával arra kell vigyáznunk, hogy annak 
falai se igen erősek, se igen gyengék ne, hanem körülbe
lül egy hüvelyknyi vastagságúak legyenek, melyek a szo
bában tartózkodás ideje alatt képesek legyenek olyan 
tüzet kiáltani, mely a szoba légmórsékletét 14—15 R. 
fokra emelje. Vas kályhák, mivel hirtelen forróságot s 
egyenlőtlen, hamar változó szobamelegitést eszközölnek, 
tantermek fűtésére épen nem alkalmasok.

Az igy épített s elrendezett tanterembe az isko
laképesség elérkezett korában egészségi szempontból 
már bátran elküldhetjük a gyermeket. Hanem bármily 
tiszta léggel legyen ellátva a tanterem, mégis a növen
dék egészségét fogja megtámadni az iskolázás, ha neki 
félbenszakitás nélkül huzamosb ideig csendesen, testi 
tétlenség mellett kell abban ülnie. Mert az idő előtti 
kora iskoláztatás mellett a tanodábani több órán keresz
tül minden félbenszakitás nélküli ülés ártalmas leginkább 
a gyermek testi és szellemi erőire nézve. Ezért komo
lyan megtartandó szabályul lenne felállítandó: hogy a 
gyermek egyhúzomban, félbenszakitás nélkül legfeljebb 
két órát töltsön szellemi elfoglaltságban. A  folytonos, 
egész a hát elfáradásáig nyúló csendes ülés többek közt 
leggyakoribb oka a hátgerincz és a medencze elferdülé- 
sének, mi kivált leánygyermekek jövőjére nézve a leg
károsabb hatású. Szokás némely iskolákban e bajt az 
olykor-olykor tiz perczig vagy negyedóráig engedélye
zett időközi nyugvás által ellensúlyozni, — hanem az 
mind nem elegendő. Az igy felmerült egészségi szükség
nek, csak időközökben eszközlendő minden oldalú test

tevékenység felelhet meg. Az iskola viszonyainak és 
czéljainak legmegfelelőbb lenne, ha minden két órai ok
tatás után a növendékek legalább negyedóráig az egész test 
rendszeres működését igénybevevő házi gyógy-testgya- 
korlattal foglaltatnának el. Az ilyen negyedóráig tartó s 
igen ajánlatos, üdvös gyógy-testgyakorlatok az iskolai 
épület térés kül és bel helyiségein igen könnyen eszkö- 
zölhetők lennének.

A testgyakorlat ezen módjával pedig, annak egy
szerű volta miatt, minden tanító igen könnyen megis
merkedhetnék, — nem lenne tehát szükség e miatt kü
lön testgyakorlati tanítót tartani. Csak az ilyen felfrisitő 
félbenszakitás után lehet a gyermek egészségének veszé
lyeztetése nélkül az oktatás tovább folytatásához fogni,
Hogy e testgyakorlatra nézve a lelkismeretes tanító ma
gát kellőleg táj ékozni tudja s azzal helyesen megismer- 
kedhessék, e helyt mind a szülőket, mind a nevelő
ket és tanítókat figyelmeztetni bátor vagyok által 
lám ez érdemben kiadott következő czimü munkára: 
„Házi gyógy-testgyakorlat,“ fejtegetve Dr. Batizfalvi 
Samu által, negyvenöt ábrával. Pest, 1857. Lampel Ró
bert bizományában.

E munkácskában tárgyalt gyógy-testgyakorlatot 
nem lehet eléggé ajánlanunk az iskolák s azok felügye
lői, igazgatói munkás figyelmébe.

Némely iskolai és intézeti igazgatók, azon czélból. 
hogy a gyermekek kényelemre s a testnek petyhüdt, 
renyhe tartására ne szokjanak, az ülőpadokat háttámasz
tékaiktól egészen megfosztották. Jót akartak mivelni s 
roszat cselekedtek. Még a nem orvos is könnyen belát
hatja e rendszabály káros voltát. A férfi megfeszített 
akarat mellett sem képes közbeeső s legalább pillanatig 
tartó nyugalom s ülő helyzetének változtatása nélkül há
tát feszesen tartva ülni, — annyival kevésbbé iskolás 
gyermek. Az ülés csak félig nyugvó testállás. Hogy te
hát ülés alkalmával a törzs és fej egyensúlyt tarthasson 
hát — és nyakizmait nem kevéssé kell erőtetnie, me
lyek időközönként a feszességből kibontakozni s nyu
godni kivánnak.

Azon rendszabálynak tehát, mely az iskolai ülő
padoktól a támlát eltávolítja, csupán a következő káros 
következménye lehet: a gyermekek ugyanis hátukat 
összeesni összegörnyedni engedik, s ezt a legbuzgóbb és 
nyomatékosabb figyelmeztetések daczára is gyakran 
megteszik, mivel a folytonos feszes ülést nemcsak meg
unják, de természetszerűen ki sem tarthatják. Ha már 
ez naponként gyakrabban ismételődik, a gyönge gyerme
keknek, melyek száma pedig iskoláinkban túlnyomó, ez 
által testileg minden bizonnyal szenvedniük kell, — e 
káros hatású rendszabály tehát a csekélyebb hibás test
tartási megszokásokon kívül, számos elferdülés forrá
sává válik.

Tehát: az iskolai ülőpadok okvetetlen támlákkal 
látandók el. S igy is azok használatára és a helyes, ter
mészetes ülésre, (mi eddig az iskolákban nagyobb részt 
elhanyagoltatott) a növendékek szoktatandók. Általában 
igen kívánatos, hogy az iskolában az egészségszerü test
tartás minden módjára nagy, úgy szólván katonai szigo
rúsággal szoktattassanak a növendékek. Ez pedig köny- 
nyen kivihető leend, ha a tanító ebbeli követelései a te
hetség határán belől maradnak. A lehetetlenség kívána
tén nemcsak a gyermekek jó akarata és ereje, hanem a 
tanítóknak, még a könnyen kivihető rendszabályok ke- 
resztülvihetését eszközölni kívánó — türelme is meg
törik.

Hogy a gyermekek szép, nemes testtartáshoz 
szokjanak, erre nézve különösen az iskolának kell szo
ros ügyelettel lenni, — mert ez azon hely, hol a gyer
mekek nagyobb részt folytonos ülőhelyzetben tartózkod
nak, s épen ezért a rósz vagy helyes megszokást a kér
déses tekintetben is tökéletesen elsajátíthatják. Hanem 
a tanulók használata, kivált a tanórák közötti nyugvás 
alkalmával, ne hagyassák egészen a gyermekok kényére, 
hanem a növendékek a helyes, czélszerü ülésre különö
sen figyelmeztessenek, — mi egyébként mintegy katonai 
vezényszóra bármikor is könnyen megtörténhetik.

Miként a támlák épen olyan szükségesek a zsámo
lyok is ott, hol a gyermekek lába a padozatot el nem 
éri. A lábszáraknak hosszabb ideig tartó lógása a sza
bad vérkeringést akadályoztatja s nyomást gyakorol az 
idegekre, a mennyiben egész terhével az ülésre nehezedő 
ezomb, különösen az ülőhely éle által zsibbasztó szorí
tást érez, s azután az által, hogy a láb kellő támasztékot 
nem nyer, a helyesen tartandó felső test is összeesik.

Hogy az ülés melletti testtartás a test kifejlődé
sére és képzésére nagy fontossággal bir, általánosan el 
van ismerve. A tapasztalás eléggé bizonyítja, hogy a 
ferde ülés megszokása mindég egészségrontónak mutatta



327

magát. Különösen azon ülés, a mely mellett a kezek fog
lalkozás közben asztalon nyugosznak, mint az irás-, raj
zolás- s olvasásnál, lehet a testtartás különböző ferde 
s egészségellenes szokásainak forrásává. Ezért a gyer
meknek tanulás melletti ülése tüzetes vizsgálat alá 
veendő.

Az ülésnek a szabályszerű testtartástól leginkább 
elütő nemei e következő három osztályba sorozhatok:

A f é l s z e g  ü l é s .  E mellett csak az egyik 
kar nyugszik az asztalon, a másik lóg. Az ily üléssel a 
törzsnek nagyobb vagy csekélyebb meghajlása van min
denkor kapcsolatban. Az ilyen módon ülő gyermeknek 
pontosabb megtekintése mellett azt fogjuk találni, hogy 
ezen ferde helyzethez megfelelő fokban az egyik vál1 
alantabb áll, mint a másik, hogy a hátgeriucz a jobban 
meghajlott oldal felé ferdül, s hogy a mellkas hátsó ré
szének boltozata egyenlőtlen. Ezen hibás szokás leg
gyakoribb oka, vagy legalább előmozdítója a hátgerincz 
oldali elferdülésének.

A m e l l e t  az  a s z t a l h o z  f e s z i t ő  ü l é s .  
Igen világos, hogy ily helyzetben a mellkas elejénék a 
lélegzéshez megkivántató szabad kiterjeszkedése aka
dályozva van, s hogy ily módon a lélegzés csak tökélet
len lehet. A mellkas hiányos kifejlődése, a szegycsont és 
a bordák elferdülése, hajlam a mellür szerveinek, nehéz 
és veszélyes betegségeire következményei e rósz szo
kásnak.

A t ö r z s  f e l s ő  r é s z én e k é s a f e j n e k 
t ú l s á g o s  e l ő r e h a j l i t á s a  á l t a l  k e l e t k e 
z e t t  ü l é s .  A mellür és alhasi szerveknek ezen ülés 
által származott összenyomása szorulást s egyéb alhasi 
betegségeket szül. A láttáv rövidsége miatt rövidlátás és 
a szemek gyöngesége származik. A láterő, mely, ha a 
szemek czélszerüen használtatnak, egész a vénségig 
épségben tartható, ezen rósz szokás által idő előtt, s 
gyakran az ifjúság első korában meggyengül.

Gyakran megesik, hogy az itt előszámlált rósz 
szokás ugyanazon egyénnél kettejével, vannak kinél 
hármasával is fordul élő. Annál veszélyesebbek termé
szetesen az ily egyénre nézve azok szomorú követ
kezményei.

Az irás-, rajzolás- s olvasásnál megkivántató s 
egészségellenes behatásoktól ment ülésmódnak szabályai 
pedig e következők.

a) A test egész szélességével legyen az asztalhoz 
fordítva, még pedig úgy, hogy az egyik válltól a másik
hoz vizszintesen gondolt vonal az asztal élével egyen- 
közü irányban fusson. — A dolgozó, iró asztalnak pedig 
csak egyenes élűnek szabad lenni. Kerek asztal melletti 
munkálkodás a helyes ülést lehetleníti, azért főkép 
gyermekeknek nem való.

b) A hát tartása feszes, nyújtott legyen.
c) Mind a két kar egész a könyökig az asztalon 

nyugodjék. A test felső részének a munka ideje alatt 
erős támaszra van szüksége. Ha tehát némely szépírást 
tanítók különös tanrendszerük tekintetéből az egyik, 
vagy a másik karnak az asztalróli levételét kívánják, le
gyen bár az ő tanítási módszerük szépirási szembontból 
még oly mesterséges és czélszerü, elvetendő azonnal mi
helyt az egészségi szabályokkal ellenkezik.

d) A lábak a padozaton, vagy ha azt el nem ér
nék czélszerüen alkalmazott zsámolyokon kényelmesen 
helyeztessenek el. A lábak szabad lógása, a helyzet ké
nyelmetlensége miatt a testnek helyes tartását is akadá
lyoztatja. A lábakat egymásra rakni rém szabad, részint 
mivel ez által a vérkeringés akadályoztatik, részint 
olyan kényes okoknál fogva, melyek az ifjúságra nézve 
szerfelett káros hatásúak lehetnének.

e) A szék magasságának viszonya az ' asztalhoz 
úgy álljon, hogy az asztal magassága az egyenesen s fe
szesen ülő testnek gyomortájékát érintse. Ily helyzetben 
nyeri meg az egészséges szem megkivántató láttávolát. 
Ezen szabály ellen az iskolákban kevesebb vétség követ- 
tetik el, mint a családokban, valóban megfoghatatlan mi
kép lehet gyermekeket nagyobbak számára készült 
székeken és asztalakon foglalkodtatni, a nélkül, hogy e 
viszony kiegyenlítésére gond nem fordittatnék, miután e 
ferdeség különben is igen szembeötlő. S még is mi 
gyakran történik az meg. Pedig a dolgon segíteni igen 
könnyű. Ha magas az asztal csak a széket kell maga
sabbra emelnünk, mi úgy történhetik meg, ha arra va
lami kemény vánkost helyezők.

f) A munka tárgya (lap, könyv, stb.) egyenesen 
feküdjék az asztalon.

Hogy az ülő helyzetbeni foglalkozás mellett köny- 
nyen elsajátítható rósz szokásoktól a gyermekek meg- 
óvassanak, némely szülők és nevelők magasabb szerke
zetű Íróasztalok mellett állva foglalkoztatják növén-

dékeiket. — Hanem e rendszabálynak semmi haszna 
sincs. Sőt inkább az ily helyzet által a gyermek hama
rabb hozzá szokik a helytelen testtartáshoz, mert ez 
állás sokkal fárasztóbb az ülésnél. Tekintsük meg csak 
azokat a kik állva szoktak Írni s azt fogjuk tapasztalni, 
hogy többnyire csak fél s majd az egyik, majd a másik 
lábon állanak, mert erre a nyugalom szüksége kénysze
ríti őket. Ezen kívül testök terhének nagy részét, kivált 
melléket az íróasztalhoz támasztják, s e mellett testök 
felső részét és fejőket nagyon előrehajtják. Az említett 
testtartási hibák megszokására az álló helyzet tehát az 
ülésnél sokkal kedvezőbb.

(Vége következik).

Rendőr irodalom.
Párisban közelebb e czim alatt „ C a n l e r  e m

l é k i r a t a i n  nevezett egykori rendőr főnök érdekes 
élményeit tartalmazó mű jelent m eg, mely kevéssel 
kiadatása után az ottani rendőrség által lefoglaltatott. 
Érdekesnek tartjuk t. olvasóinkkal e könyv V-k fejeze
tét, melynek czime ez: ( K é t p e t a r d e r a t u i l l e -  
r i á k b a n .  B e r a n g e r  d a l a i .  A h á r o m  sz ín ű  
ö v s z a l a g o k .  Ő f e l s é g e  a k i r á l y  é l e t e  e l 
l e n i  m e r é n y l e t  t e r v e .  E g y  p o k o l i  gép), 
megismertetni. A kérdéses fejezet tartalma következő: 
Berry herczeget, családjának utósó tagját, kiben családja 
kihalással volt fenyegetve, épen haldoklása pillanatában 
vigasztalák meg azon hírrel, hogy nője anyává lett. A 
lapok hirdeték ez eseményt és a királypártiak nem mu
lasztották el mindenféle kürtölni, mikép a kéz, mely a 
febr. 13-ki orgyilkolási merényletet vezetvén, a trónt a 
király egyeneB örökösétől megrabolni hivé, csalódott, 
mert az ég meghiusitá e tervet, megtermékenyítvén a 
herczegnőt, hogy az első szülöttben uj utódot adjon a 
bourbon háznak. E remény azonban nem mindenkinek 
okozott örömet. Három egyén ugyanis, Gravier, egykor 
császársági tiszt, Bouton és L***-elhatározák, hogy a 
szülés időszerinti megtörténte megakadályoztassék. E 
czélból két félelmes petárda gyártását gondolták ki, 
azon szándékkal, mikép azokat nem messze a herczegnő 
lakosztályától a tuilleriák kis kapuja mellé fogják el
helyezni. E petárdákat éjjel kelle elpattantam, hogy a 
durranás által okozandó rémület következtében a her
czegnő szülését megakadályozzák.

Midőn a tervvel elkészültek, a munka megkezde- 
ték ; Bouton és Gravier a lőpor és a bűnkiviteléhez 
szükségeltető gyártmányok beszerzésével bízattak meg.

E két ember azonban csakhamar félelmet, borza- 
dályt, sőt a lélekismeret furdalásait is kezdé érezni; a 
bűnös tény, melyet elkövetendők voltak, egész félelem
mel, s a merénylet kivitelének bizonytalan eredménye, 
borzadálylyal tölté el őket; s talán épen azért fölha- 
gyandottak vele, ha a három összeesküdt között nem 
találkozott volna egy Judás, ki már elárulá vérbűntár
sait.

L*** darab idő óta egyenes összeköttetésben volt 
Rivoire nyugalmazott tiszttel, ki mellett mindennap be
ment a főnökséghez, azon terembe, hol minden nyugal
mazott tiszt egybegyülni szokott, hogy a szolgálati pa
rancsot meghallgassák. L*** tökéletesen ismert minden 
ügynököt, tudá hogy mindegyik miért jő, de még akkor 
nem látta azon egyént, s nem is ismerheté, ki besugásá- 
val elárulandja szándékukat azon pillanatban, midőn a 
bűnmerényletet elkövetendők lesznek.

Bouton és Graviert mindennap meglátogatá az ál- 
nok testvér és mindennap, sürgette őket a két petárda 
elkészítésére. Végre L*** és Gravier küldettek ki, hogy 
még april 29-kén a tuilleriák kapujához menve, az első 
peterdát, mely ha nem sikerülne, mindjárt utána a mási
kat dobják el. Bouton és Gravier azonban e bűnös me
rénylet miatt annyira izgatottak valának, hogy elhatáro
zók mikép vétkes tervüket nem fogják folytatni, L*** 
azonban határozatlanság- és gyávaságot lobbantva sze
meikre, a két gyönge fő ráhagyá magát szedetni a ravasz 
ember által, és elhatározták, hogy a második petárdát 
május 6-kának éjeién csakugyan meg fogják gyújtani.

A meghatározott órában L*** Gravierhez csatla
kozva, azt egész a tuilleriák kapujáig kisérte, a Rivoli 
utcza felé, oda érkezve azonban elválva — tőle egyedül 
bocsátó útnak, ő pedig sietve távozók ; Rivoire,nyugdíja
zott tiszt szintén belévén avatva L*** által e tervbe, 
Dávid, Gannat Maziéres és Lambquin ügynökökkel a 
háttérben foglalt állomást. Azon pillanatban, midőn 
Gravier a petárda eldobására készült, Rivoire és ennek 
ügynökei által megrohantatva, elfogattatott.

Bouton pedig másnap fogattaték el.
E kettős elfogatás után L***-t naponta többször 

látták a főnökséghez menni.

Gravier és Bouton, kihallgatásuk alkalmával be
ismerek bűnrészességüket a rendőr, kit szolgálati hűt
lenségre akarónak csábitani, Hollandiába utazott, elköl
tendő azon pénzt, melyet kihívásáért nyert. Gravier és 
Bouton pedig halálra Ítéltettek; azonban Berry herczeg
nő következő levelet irt királyi nagybátyjához:

„Kedves nagybátyám!
„Miután ma nem láthatom a királyt, e sorokban 

kérek tőle kegyelmet, a két szerencsétlen számára, kik 
halálra Ítéltettek a személyem ellen elkövetni szándékolt 
merényletért.

„Vigasztalhatlan lennék, ha miattam Frauczia- 
országban valaki meghalna. Az általam siratott angyal, 
haldoklása alkalmával kegyelmet kért gyilkosai számára, 
ő legyen életem példány képe; engedje meg nagy bátyám, 
hogy vele hasonlóan, kérésemet az övéhez csatolhassam, 
Felségedtől kegyeimért esdendő a két szerencsétlen éle
tének.

„Királyunk magasztos lelke megszokó a kegyel
met ; méltóztassék megengedni, hogy Henrim, szeretett 
gyermekem, az ön gyermeke, Francziaország gyermeké
nek első kér elme legyen a kegyelemnek áldozva.

„Mentse ki kedves nagybátyám a bátorságot, 
melylyel szivemet föltárom ön előtt; mindenesetre elnéző 
jósága által valék erre fölbátoritva.

„Kérem a királyt, mentse ki merészségemet és 
fogadja becsülésemet és mély tiszteletemet, melylyel 
vagyok Felségednek

legalázatosabb, legengedelmesb és 
legtisztelőbb unokahuga.

C ár o l  i n a . “

E levél következtében a király a Bonton és Gra
vier ellen kimondott halálitélet örökös nehéz munkára 
változtató. Béranger dalai melyeket mindenfelé énekel
tek élénk elégületlenséget okoztak a képviselők között, 
minélfogva a rendőr ügynököknek meg lön hagyva, hogy 
e dalok minden példányát letartóztassák a könyvárusok
nál. D . . .  ügynök, hogy főnökének a parancsa teljesí
tessék Terry úrhoz ment, ki könyvárus volt a Palais 
Royalban ; annak elmondó, hogy ő az egyesült államok 
könyvkiadóinak ügynöke, hozzá tévén, hogy épen most 
indul Philadelphia felé egy hajó, mely már egészen meg 
van rakodva, s csak Béranger dalainak ezer példánya 
hiányzik, hogy a hajóteher ki legyen egészítve és ha 
Terry ur ezeket kiszolgálhatná, gazdagon fogja megfi
zetni. A könyváros azonban nem lévén a kívánt könyvek 
birtokában, kinyilatkoztató, hogy e kívánat teljesítése 
lehetlen, de az ügynök újólag nagyon kérte őt,mondván, 
hogy Terry ur, valamelyik társától azokat megszerzen- 
di; az óra rneu van határozva, melyben a könyvek álczim 
alatt D . . . ügynöknek megfognak küldetni, ki is társai 
közül hármat megbízott, hogy a könyvárost szemmel 
tartsák és azon perezben midőn ezen kereskedő a meg
rendelt példányokkal a D . . ,-nek állítólagos lakába 
ment volna, a három ügynök által letartóztattatott. A 
szerencsétlen Tarry a fenyitő rendőrséghez vitetvén hat 
hónapi fogság- és terhes pénzbírságra; Ítéltetett.

Amint láthatni, a kihívások ez időben napi ren
den valának. Minden alkalommal, bármily csudálatos, 
sőt megfoghatlannak látszassák is, számtalan gyáros 
és kereskedő lett e kihívások által jégre vezettet
vén , áldozataivá lettek; mivel hogy köreikbe hatol
hassanak, az ügynökök nem csekély gondolkozási erőt 
fejtettek k i; mindig ez utón hatoltak be munkáikba: 
Napóleon szobrát, a három czimü jelvényeket megren
delve, szóval a lázitó tárgyak arra voltak határozva, 
hogy az elcsábitandót az egyesült államok -  vagy Ame
rika valamely kis köztársaságához csalogatták. A följe
lentések e közben nem hiányoztak ; a lapok naponkint 
számos elitéltetést közöltek, tiltott tárgyak eladása, vagy 
gyártásáért, a szabadság csalétke naponkint újabb bű
nöket vont maga után.

E rendszer még nem volt képes, némely ügynök 
rósz szenvedélyeit kielégíteni; mivel hogy főnökeik előtt 
magukat kitüntethessék, nem csak egy utón haladnak : 
némely összeesküvést és complotot fölfedezni; vagy ha 
e nyomozás után mit sem fedezhettek jól, finom modor
ral némely más eszközöket teremtének, a becsüle
tes családatyákat, kiknek soha gondolatukban sem volt 
valamely összeesküvésben részt venni, complotba, vala
mi kigondolt bünrészességbe vonandók, kiválasztottak e 
szerepre más ártatlanokat és végül mindannyit a rend
őrség kezébe szolgáltatók.

Ez utóbbi utón fogtak el bizonyos B . .  .-t, Dela- 
van, nyugalmazott tiszt. Ez ember igen fültünő erélye 
által volt ismeretes ; ravasz vállalattal szintén betudák 
sodorni mindenbe. — Határtalan becsvágytól hajtatva 
minden alkalmat keresett, hogy föltünővé lehessen. Egy
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napon irodájába bizonyos D . . . nevű, foglalkozására 
nézve szabó, rendőrügynök ment, egykori királyi testőr, 
a becsületrenddel földiszitve.

— Barátom, mondá midőn magukra maradtak, 
a főnökségnél azt állítják, hogy mi nem tudunk már sem
mit tenni; igaz, mikép már rég óta nem teljesiténk vala
mi rendkívüli munkát; és sietnünk kell, hogy jó hírne
vünk helyreállittassék mindenki előtt, valóban mi keve
sebbet tevénk, mint bárki más. Önre gon lolék, ismerem 
ön ügyességét értelmét, s megvagyok győződve, hogy ön 
beavatkozása valamely dologba, jó véget eszközöl.

fitt D . . . mosolygó arczczal mozdulatot tön, me
lyet szigorúan üdvözletnek lehete tartani).

— Holnap reggel, — folytatá a nyugalmazott 
tiszt, menjen ön a rue Saint-Denis utczában valamely 
nagy kereskedőhez, s gondoskodjék, valamely szabadel- 
vüségéről ismeretes kereskedő isméről, ezt kérjen ön 
tőle s néhány pár három szinű szalagot; ez igen alkal
mas leend valami kis összeesküvéshez, mivel, ha kész 
leend azokat kiszolgáltatni, egész egyszerűen letartóz
tatjuk.

D . . . a szükséges utasításokkal ellátva, a Saint- 
Denis utczában, zsebre dugott kézzel tévelygctt a bol
tok között, keresve azon boltot, melynek tulajdonosa 
alkalmas lehetne terve kivitelére.

Másnap reggel a Saint-Denis utczában 319 sz. a. 
Bourth urnái, kit szabadelvűnek mondának, megjelenve, 
attól háBom szinii gyártmányokat kért.

— Uram, — mondá, — én egyenes összekötte

tésben állok több republicanussal az egyesült álla
mokban, kik mindent tőlem kérnek; most íme három 
szinii szalagokat kívánnak.

— Uram, — szakitá félbe a kereskedő, — fölötte 
sajnálom, hogy óhajtását nem teljesíthetem; én nem 
árulok három szinü szalagokat, és sohasem is vállalók 
magamra hasonló bizományi. íme itt vannak mindenféle 
nemű és szinü szalagok; ha megfog velük ön elégedni, 
igen boldognak érzendem magamat, önnel szerződhetni.

D . . .  kitérőleg válaszolt, s tisztjének küldetése 
rósz eredményéről tett jelentést.

- -  Kedvesem, — mondá az türelmetlenül, — én 
fölötte elégületlen vagyok önnel! Én igen pompás dol
got bíztam önre, s ön elrontja! Annál rosszabb! ren
dezze őn úgy a mint érti, azonban ez esetről még fogok 
ma beszélni, jól, vagy roszul sikerüljön bár.

D. . . lehajtó fejét és tervezni kezdett, míg végre 
jó eredménye lön. A kész tervvel Bourth-hoz ment 
vissza.

— Uram, — mondá, — meggondolám a dolgot 
s miután önnek lehetlen óhajtásomat teljesitni óhaj
tanám az akadályok legyőzését megkisérleni, és látni az 
ön raktárában levő szalagokat.

Mig válogatott és nehány egészen fehér szalagot 
vásárolt arczvonásai egészen gyárost gyanittattak benne. 
Miért,miért nem, csupa kék és piros szalagokat vett, 
mert, mint mondá, igen kelen dők északon,a melyek piros 
kék szalaggal bírnak, s ekép háromszint képeznek.

Másnap jelenté magát B . . .  ur irodájában, a sza

lagokkal ; a küldetés teljesítve lön, Bourth uí házában 
és raktárában kutatás lett elrendelve. E motozás nem 
eredményező azt a mit hittek, de azért a gyártmá
nyok letartóztattak és csak néhány nap múlva adattak 
ki, minthogy a bűn bebizonyítására elég anyagot nem 
szolgáltattak.

Ez időben Bourth ür a Theatre francaisban volt, 
és midőn a hivatalba érkezők, igen meg volt lepetve az 
által, hogy a nála szalagot -s ásárolt ember egy hivatal
nokkal csevegett. D . . . a maga részéről minden áron 
menekülni akart.

A gyáros, ki titkos gyűlöletet táplált éz ember iránt, 
ki vele játszott midőn ily kellemetlen dologba keverő j 
az ellenőrtől megtudá kilétét és értesült, hogy az ember 
D .. . rendőrügynök. Más nap egy vád került szőnyegre, 
és a királyi ügyész vizsgálatot kezde, mely csak hamar 
véget ért, mivel büntető törvényszék elé kellett a rend
őrség titkos ügynökét állítania.

A közvéleményt megnyugtatandók, mert igen föl 
volt izgatva e fogás miatt, a lapokban közhírré tevék 
a legcsekélyebb részleteket is, minden gyalázatosságot 
napfényre hoztak, hatósági jóvátételt ígértek, D . . . 
ügynök letételét hivatalosan tudaták, s végre bizonyos 
idő múlva ismét visszabelyezék, és Bourth úrral ismét 
játékot űztek, mert az alatt mig örvendett aljas kihívója 
megbuktatásán, az exszabó csupán egy napra veszté el 
állását.

OZORAY ÁRPÁD.

Crébillon Zsófia.
F r a n c z iá b ó l .

I.

1749 vége fölé Cassette utcza egyik házánál 
ünnepélyre készültek. Crébillon Kolozs. a fiú, dicsőí
tette néhány a végre meghívott barátjával jeles 
atyja Crébillon Prospernek azon uj diadalát, melyet 
valami huszonhárom éves hallgatás után „Catilina" 
színműve által vivőit ki. Crébillon fia, kinek sza
tyrai iratai oly szomorú hírnevet szerezlek, becsü
letes. jé erkölcsű ember vala. Nagyon korán meg- 
liázasodolt; özvegyé lévén, egyetlen gyermekét, 
leányát, kit imádott, nevelés végett zárdába adta. 
Ezen esemény idejekor azonban épen onnan ki
vette volt.

Az ifjú Crébillon bizalmas és szokott baráljai 
már hozzá jöttek volt. Ezek Colié, Sanard és Gál
iét valának, mindhárman kedélyes dalköltők, kik 
nála összejöttek, hogy atyját dicsőítsék. Végre az 
-öreg Crébillon is elérkezett, ki hetvenhárom évé
nek daczára még mindig vidor volt. — Minekutána 
fia és a vendégeknek kezét megszorongatta fölki
áltott: „piquetirozzunk hát?“ Ez nagyon kedvencz 
szenvedélye s legkedvesebb időtöltése volt az öreg 
költőnek. „Nem, ma nem“ felelte Kolozs. — „Ejnye 
hát miért nem? És pedig engem meghittál? ez 
már képéság !“ „Atyám, gondoltam, hogy ezt más
kép fogom kipótolni“ „És miként ?“ — „Zsófi leá
nyom jelenléte által. Megengedtem, hogy ma meg
tiszteljen, velünk együtt egyék, s azért uraim — 
monda Kolozs a három költőnek — semmi verset 
ne csináljanak addig mig szobájába vissza nem lé- 
rend“ — „Az már el van végezve — feleié a há
rom barát — .Mindegy Kolozs — viszonza a vén 
szinmü költő — te jobban teszesz, ha őt a nevei
dében hagyod vala.“ E percében Zsófi a szobába 
lépett. Igéző szép, tizenkilencz éves leány vala, 
szép és kellemes. A vendégek jelenléte miatt fé
lénkül elpirult, mert atyja egy hónaptól fogva, mi
óta a zárdát elhagyta, teljes magányban csak egy 
nevelőné társaságában tartotta. Beléptekor a vendé
gek részéről általános csodálkozás tört ki. Végre 
az asztalhoz ültek a „Radanist“ költőjét dicsőítet
ték és munkájának dicsőségére ittak. — Én. én — 
szólalt föl Panard, iszom a fiú művének dicsőségé
ért. — Crébillon arcza elsötétült, — Uraim, ké
rem önöket semmi szót nem mondani többé e 
tárgyról — mondotta, leányát szemügyre vévén — 
„Ebben újra atyámat ismerem meg — felelte Zsó
fia, önöket uraim igazságtalanságának Líráivá te
szem ; tudom hogy hírneves, hogy műveit olvassák.

azokat kapzsian megveszik és elhihetik, hogy nem 
csak egyet sem enged meg azok közül olvasnom, 
hanem előttem még czimjét is elhallgatja ? — Ezek 
kisasszony, szólott Gáliét, önnek még igen tudomá
nyos könyvek“ — A három dalköltő hangos ka- 
czajra fakadt. Az öreg Crébillon homloka, kinek 
jelleme az örömből könnyen komorságba csapott át. 
redőkbo vonult : Kolozs elégedetlenséget, sőt hara
got mutatott, és Zsófinak durva hangon parancsolta 
mindjárt az asztalt elhagyni. — A leány elpirult és 
felállott. Az öreg Crébillon lehangoltan fejét lesü
tötte. Zsófi atyja kezét nyújtotta neki és mosoly- 
gani próbált, amaz pedig miután a vendégek előtt 
kellemesen meghajtotta magát, a szobából kiment. 
— Te semmit se szólottái ?“ mondta Panard. hogy 
nálad ily kedves madárka van.“ „Egy angyal" szó
lalt lelkesülten Gáliét, midőn poharát huszadszor 
Urité ki,“ „Egy jó atyának egészségire“ kiáltott 
Colié, ártatlanságát veszi tekintetbe, midőn még 
könyvének árnyát sem tudatja! — Jaj annak, ki azt 
tudatja, kiáltott Kolozs tüzes haraggal, az kezem 
által halna meg!“ „Na, na, csendesedjél viszonzá 
Colié s újra ivott egészségéért. --  Mindnyájan 
ittak, kivéve a vén szomorujáték költőt ki fejét 
mellére csüggeszlé. — „Mi bajod nagy ember" 
kérdezte Gáliét, miközben kezét a költőnek meg
rázta, ki sötét rohamába esett. — „Ah, hadja
tok engem“ kiáltott. Olyakat gondolok, miket talán 
ti nem értetek. Jaj azon atyának, ki gyermeke előtt 
megpirul, midőn csak könyveinek cimjét is ösmeri, 
Gyakran mondottam mosoly és tréfa közt neked, 
hanem azt ma szorongó szívvel és lelkem mély bá
natával mondom : ,Te a legroszabb vagy müveim 
közül!“ Az öreg Crébillon fül állott és nagy léptek
kel járt le s föl, komor pillantásokat vetve azon 
szoba felé, melybe az előbb a leány bement, A 
többi vendégek, kik észre vették, hogy a jelenet 
szomorú alakot öltött, miután hiába igyekezték föl— 
viditani, Crébillon fiától elbúcsúzván, távoztak. 
Emez sötét gondolatokba mélyedve atyjával egye
dül maradt.

„Szerencsétlen!“ folytatá tovább a vén költő 
beszédjét, miközben fia felé fordult, „miért nem 
hagytad a zárdában?“ Ide hozni! s oly ifjú, oly 
tiszta! De én soha sem gondoltam arra, nem az le
hetetlen!“ kiálta emelkedőbb hévvel; neked nin
csen jogod e leányhoz.“ — Kolozs sirt. Most az 
öreg költő gondolta, hogy igen messze ment. Meg
fogta fiának kezét és szólt! „Elég!“ Igazságtalan 
vagyok! Jól tudom, hogy a képzeletnek nem pa
rancsolnak ! és aztán élni kell — és én szomoru- 
játékimmal, Altensom, Radamist, Pyrhusommal

nyomorban és éhhel haltam volna el, ha Pompadour 
nem segített volna, ki nvugdijt eszközölt szá
momra, melyet a sárból kellett felkaparnom, mialatt 
te regény és beszélyeid által gazdag és szerencsés 
vagy! te leányodat pompásan kiálithatod . . , 
Ezen szavakra Kolozs még jobban kezdett sírni. 
Az öreg Crébillon lábaihoz rogyott és kiálta arczát 
elfödve ; „Óh, atyám, de ki és mi fogja nőül venni?"

II.

Nyolcz nap folyt le ezen jelenet után. mely
nek benyomása a Kolozs leikéből lassan-lassan ele
nyészett. Azonban ezen nyolcz nap alatt lehetetlen 
volt neki tollához nyúlnia, és félbe szakasztá regé
nyének folytatását : a „Sophat“ mely minden mun
kái között a legfajtalanabb. Megesküdt, hogy ezen 
regényt nem fogja bevégezni, hanem a könyvárus 
látogatása, kivel eziránt szerződésre lépett volt 
azon szükségbe helyezte, miszerint azt be kellett 
végeznie. Arra jelentékeny összeget előlegezett 
vala, melyet annak visszafizetni nem volt képes, s 
annál fogva igy újra neki fogott az Íráshoz. Mialatt 
ezen dologgal foglalkozott, Zsófi valami pompás, de 
egyszerű öltözékben, melynek fénye az ő szépségét 
még jobban kiemelte, atyjának szobájába jött be. 
fhnein, hogy ezt ő észrevette papírját mint valami 
büntetésre méltót összegüngyülte s egy szekrénybe 
zárta el. „Mit akarsz Zsófi — nem megmondottam, 
hogy szobámba ne jőj, midőn irok,“ „Nem fogom 
többé tenni atyám, viszonzá a leány, midőn atyjának 
homlokára egy csókot nyomott, kinek szivében e 
miatt lelkiismeret furdalása támadt; — de a jó 
Mártha nincsen itthon és azért jötlem, hogy meg
kérjelek engem az egyházig elkísérni." „Az egy
házba! — szólt Kolozs zavartan — nem tehetem 
most gyermekem, neked a Márta visszajöttél meg 
kell várnod“ Zsófi erre atyjának nyakát karjaival 
körülfonván szózatának leghizelgőbb hangján mondá: 
„Adj hát legalább addig müveid közül egyet ol
vasnom?" Kolozs fölugrott. „Nem megtiltottam volt 
neked erről beszélni, no ha még egyszer azokról 
csak egy szót említesz, úgy mindjárt vissza küldlek 
a zárdába." „Reám nem kevésbé kell, hogy hara
gudjál, felelte a gyönge leány, mert én egyedül va
gyok, kit nem tartasz méltónak, könyveidet olvasni. 
Azok tudományos tartalmúak, mint a hogy Gallett 
ur mondta, nemde? Te engem nagyon tudatlannak 
kell hogy tarts.“

Bajos volna leírni, hogy mik történtek Ko
lozs lelkében. Mind egyik ezen szavak közül, 
bár egész gyermeki ártatlansággal voltak mondva, 
reá nézve megannyi tőrszurás volt, Most másodszor
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esküdött meg „Sophat“ be nem végezni ; hanem a 
szükség, a legkegyetlenebb, legkikerülhetetlenebb 
szükség előtte állott, és estig, éjfélig, mig Zsófia 
egy vele szomszédos szobában alvék, szorongó 
szívvel irta, ön magától megpirulván irtózva né
zett körül, mint egy bűnös, azon ártatlan tisztá
talan iveket, melyek egy erkölcstelen korszakot 
aranynyal múlnak fölül.

WIHÁG ÁDÁM.
(Vége köv.) .

Egy kis polémia.
A szépirodalmi figyelő' 22-ik számában bírá

lat jelent meg „Törökország fővárosa" ozimü mun
kámról. A stylröl ítélve Gyulai tollára véltünk ugyan 
ismerni, de nem fürkészve gyanúnk alaposságát, 
egyenesen a dologra térünk, Shakespeare .hibájá
val tartva, ki nem sokat adott a névre.

,,Ah ön sorompóba lép művéért, kiált tol a 
kritikus ragyogó arezal.

„Annál jobb, gondolja magában, e tér szerfe
lett hátrányos az Íróra nézve, kit szerénytelenség, 
elfogultság, önhittség s isten tudja minő vádak ér
hetnek, holott én sans gêne, s egészen a nemes 
részrehajlatlanság szilié alatt replicazhatok.

„Igaza van uram — de e positio nehézségeit 
kellőleg figyelemre méltatva, nem is akarok én mun
kám mellett kardoskodni, csupán ott, hol a megtá
madás szembeötlőleg egyoldalú, hol a mód, az esz
köz, a szempont maga tévesztett s alaptalan.

Mindenek előtt constatirozzuk helyzetünket.
Őszinte akarok lenni.
Ön művem architektonikáját támadta meg, 

mesterkéltséggel, felületességgel vádolt — közben 
közben, elmésséggel, sőt tehetséggel ajándéko
zott meg.

Én e heterogén tulajdonokért cserébe viszont 
csak azt adhatom önnek, a mi meggyőződésem t. i. 
feddhetlen szép stylt, tizszerte több tehetséget, fe
lületes analysist, olykor hibás logikát, s mindenek-  
felett sok önhittséget s oly iskolázó hangot, melyen 
tanár szokott beszélni.

Mind ez tán nem kielégítő, de ezúttal meg 
kell elégednie vele.

EÍőlegesen figyelmeztetem, hogy sokat fogok 
önről beszélni, keveset művemről, s legkevesebbet 
enmagamról.

Bírálata első hasábjain hosszas elmélkedést 
olvasunk a kritikus feladatáról. Megvallom én is 
hosszasan törekedtem, hogy e tudományos (?) érte
kezésből valami ujjat tanuljak, de minden erőlködé
sem daczára nem sikerült — ön elmondja ebben : 
„H ogy a j e l e n  n a p o n t a  v á l t o z h a t i k ,  
(lehetetlen !) h o g y a m ű v e l t s é g i  v i s z o 
n y o k  a t á j a k r a a z  o r s z á g o k r a  i s  g y a 
k o r o l h a t n a k  n é mi  m ó d o s í t ó  b e f o 
l y á s  t“ stb.

Már most azt kérdem s ezúttal egész bátor
sággal ! létezik-e széles e világon oly bárgyú em
ber, ki mind ezt ne tudná. ne. tapasztalta volna ? 
Erre uram nem szükséges sem a kritikus bonczkése 
sem a tudós szemüvege, elég ahhoz a gyakorlati 
elme s a józan ész — kérdezze ön a virító repeze- 
fóldek s lecsapolt tavak szélén andalgó földművest, 
a gatyás parasztot, a locomotiv rohanásán bámész
kodó napszámost, s elmondják önnek mind azt. mit 
ön parókás fővel kigondolt, s tudákos tollával pa
pírra jegyzett . . .

E mellékes észrevételt ama kritikus felől 
merészkedünk tenni, ki könyvünk tartalmáról egy 
helyt igy szól

,,S e szakaszt mily roszul fejezi be a mahu- 
medán vallás holmi száraz és rövid magyarázata. 
Ennél a csekély műveltségű ember is többet tud.“

De menjünk tovább.
Tulajdonképeni bírálatát Gy. ur e szavakon

kezdi :
„Soha nem jártunk Törökországban, nem is

merjük fővárosát, sőt még könyvekből sem olvas
tunk annyit róla, hogy a kezünk alatti úti rajz tar
talmát megbírálhassuk.“

Ez utóbbi vallomás minden esetre szerény, 
tán az egyetlen az egész czikk hasábjain.

De ne ijedjen meg Gy. ur, sokkal Iovagiasab- 
bak vagyunk, sem hogy szavai értelmét elferdítsük, 
sőt sietve tesszük hozzá, miként ön leginkább mű
vem aesthetikai részét akarta bírálni.

Daczára e körülménynek bátor leszek két 
észrevételt tenni egy átalánosl s egy különöst.

Véleményem szerint balga okoskodás, ha va
laki ama czipészre utalva, ki a régi görög világban 
oly csatlanos megjegyzést telt egy mű alsó részé
ről —  azt állítaná, hogy nem szükség bár minő 
esetben valamely mű összes szervezetét ismerni, 
hogy helyes Ítéletet mondhassunk felőle.

E szempont nem helyes, még akkor sem. ha 
bíráló valóban oly czéh embere volna, mely ily dia
dalokat hajhász — nem helyes mondom, mindenek- 
felett azért : mert a kiállított mű remek volt s mint 
ilyen csak is ily utón.támadtathatott meg — holott 
szerény dolgozatom, valamint minden középszerű a 
világon csak is öszves tényezők pontos öszvehason- 
litása és arányos mérlegelése nyomán Várhat mél
tányló tot vagy kázhozlatást.

Mert a hol minden középszerű, a hol egy ki
rívó fénypont sem szól az iró mellett, olt minden 
körülmény egyaránt fontos, lényeges.

S valamely bíráló e factorok bármelyikét 
elhanyagolja, használt vagy ártott legyen — Ítélete 
nem tökéletes s nem is lovagias!

E nézlel annyira igaz hogy valódi kritikus 
soha sein vét ellene.

Voltaire, maga, kinek köztünk maradt szó le
gyen, kisíé több tekintélye s valamivel élesebb logi
kája volt önnél, soha sem merészkedett volna egy 
könyv bírálatára, mielőtt annak minden részletét 
nem ismerte.

Ezzel nem akarom ugyan önt kritikusok mü
vei olvasására unszolni, olvassa és tanulmányozza 
ön ezeket éjjel nappal, — s épen itt a bökkenő.

Egy irodalmi tekintély, ki — előtt mindketten 
meghajlunk, — ha jól emlékszem azt a tanácsot adta 
volt önnek, hogy olvassa kissé gyakrabban Shakes
peare kevésbé gyakran comentatorait.

Kissé több könyvet uram s kevesebb mübi- 
rálatot!

S mihelyt ön ezt teendi, nem fogja a színház 
csarnokaiban, utón útfélen azt hirdetni, hogy maga 
Lessing is goromba lévén néha, ennél fogva ön 
is az lehet mindig.

No de az előbb tett átalános megjegyzések
kel még nem merítettem ki tárgyamat, s ha netalán 
sikerült volna kimutatnom, hogy egy munkának el
hallgatott sajátságai véletlenül épen azok lehetnek, 
melyek hibáit vagy árnyoldalait enyhitnék, s a hát
rányokat. tán előnyökkel ellensúlyozhatnák — most 
azt akarom bebizonyítani, hogy vannak esetek, mi
dőn egy mű aesthetikai, architectorikai részét sem 
Ítélheti meg helyesen az, ki a történet színhelyét 
akár szemmel nem látta, akár könyvekből alaposan 
nem ismeri.

Ez állítás jelesen útirajzokra szól.
Ön például őszinte jó lelkiismerettel lob— 

hantja szememre, hogy Konstantinápoly ismerteté
sét a temetőkön kezdém.

Már pedig lássa uram, e bakot soha sem 
lőtte volna, ha csak legkissebb fogalma van e 
városról.

A temető amaz első látvány, moly az érkezőt 
meglepi, mielőtt még úgy szólván az uliport lerázta 
öltönyéről, mielőtt még szállodája küszöbét átlépte, 
mielőtt ebédelni ment. Nem, nem uram, ön mindezt 
körülményesen nem tudta, különben nem akadha
tott volna belém, hogy művemet azzal kezdem, mit 
az utas legelőször Iái, s mit önkénytelenül is látnia 
kell ha csak nem vak, vagy szemét he nem hunyja!

De térjünk egyébre.
Van munkámban egy eapitális hiba : ön e 

könyv elején néhány sorra akadt melyhez hasonlót 
mint ha hallott volna.

Ugv hiszem szükségfelctti feszegetnem, 
hogy e kifejezés nem correct, de nem is kritikus
hoz méltó.

A valódi mübirálónak nem szabad sejteni és 
gyanítani, ő méltányol vagy megró, de nem sejtel
mek alapján, soha sem hangulatja szeszélyétől ra
gadtatva mint ideges, gyönge nő.

Mert valami lehet jó vagy rósz, de talán jó 
vagy talán rósz, s mindenek felett mi nt  ha ha
s o n l ó ,  nem lehet.

Eltérve azonban e nézlet fejtegetésétől, e 
megjegyzésre még akkor sem fektetnénk súlyt, 
ha czikkiró nem csak sejtene valamit, hanem posi
tiv állításokkal is támogatta volna.

Mert oly mű, melyben három hasonló sor (a

szó szigorú értelmében vett három sor egy egész 
könyvben) előne fordulna,tán nem létezik a világon 
s még Bürne vagy Lessing itélöszéke előtt is ke
gyelmet nyerne; már pedig ezen urak is értettek 
ám valamit azon mesterséghez, melyben önnek ta
gadhatóan érdemei vannak.

De hogy tovább ne menjünk, saját műveire 
utaljuk — sohasem talált-e ezekben inás földi lé
nyek eszméihez hasonlót. ? s oly eredetiek e mind 
egyről egyig? No, méllóztasson csak utána gondol
ni kissé, hisz nem oly nehéz .feladat, miután legjobb 
barátja sem foghatja önre, hogy tultermékeny 
tolla volna!

Erre ugyan azt felelhetné, hogy a tiszta 
arany nem terem vékával, megengedem, de bármily 
közel álljon is Aranyhoz, egy kis öiibirálat soha 
sein felesleges.

A harmadik vád melyre bíráló legtöbb súlyt 
látszik fektetni az, hogy író nem ismertette elég 
részletesen Konstantinápoly t , nem merítette ki a 
tárgyat, ő még többet óhajtott volna, ő mindent 
szeretne tudni.

Már itt uram meghunyászkodva félreállok ! 
de azt az egyet mégis kereken tagadom, hogy ily 
odadobott megrovás, a valódi kritika fogalmainak 
megfeleljen, s csak oly forma phrasis biz az, mint 
ha azzal vádolna, hogy mért nem irtani egy kötet 
helyett hármat, melyen ön aztán három évig rágód- 
hassék

állítása igazolva legyen, ki kellett volna mutatnia azt 
is hogy melyik szakaszban valók kell étin él hosszadal
masabb, s hol terjeszkedtem túl a könyv arányához 
mérve — de ön mind ezt elmulasztó.

E vád úgy látszik steoretyp kifejezése ön
nek, miután a békés Szabó Richardot is (kit senki 
sem rágalmazhat azzal, hogy ne igyekeznék a tár
gyat körömágyig kimeríteni) hasonló bűnvád alá 
helyezte.

Végül még' csak egyet — ön következendő 
szavaimat idézi;

„Tengert látni először, vagy tizedszer min ■ 
dig meghaló. Szemeink első tekintete az istent ke
resi, ki°megvédjen e végtelenség közepett. e fényes 
haboktól, melyek oly csábítók, e hullámok ölelésé
től, melyek oly puhák s mégis oly szilaj,ok, e titkos 
mélységtől, mely mérhetlen mint a szenvedély "

Erre ön több ek  közt ekként véleked ik :
„Szerző a tenger félemletes nagyszerűségét 

akarja leírni, s a fényes habok csábításáról, ölelé
séről beszél, mintha Goethe halásza volna.“

Nem tagadom, e kevésbé vagy többé sike
rült mondat megelőző rajza volt egy később, jól 
megértsük e.gymást, s o k k a l  k é s ő b b  b e k ö 
v e t k e z e n d ő  v i h a r n a k  s mint ilyen bágyadt, 
vagy erőtlen lehet ugyan, de nem nevetséges az 
előtt, ki valaha tengert látott.

Mert tudja meg uram, s ne vegye rósz névén 
e hasonlatot: a tengeri vihar korán sem hasonló a 
kritikusok epe kiömléséhez, mely rögtön nyilatko
zik és sárga színével mindent elhomályosít, oh 
nem! a tengeri vihar bár mily bősz és ijesztő le
gyen is, legtöbbször lassan s fokonként fejlődik, s 
a tenger habjai valóban csábosak — bármint ne
hezteljen is ön ezért.

S  most iigy  h iszem  id eje  hogy  e lb ú csú zzu n k  
egym ástó l —  sokat m ondhatnék m ég  ugyan, de e l
halasztóm  m áskorra, m időn érd ek eseb i) tárgyak s 
kom olyabb e lv ek  felett vitatkozhatunk.

Isten önnel!
Isten önnel — e szó nagyon fanyar azokra 

nézve, kik szeretik egymást, s Byron sziveható rí
mekben énekelte meg fájó hatását.

Nem, nem! mi sem válhatunk meg a nélkül, 
hogy bár egy rövid utó szót ne rebegjek.

Minő legyen az?
Az elviharzott múlt emlékeit, idézzem föl? 

önnek vesztett csatáit .lókai ellen, vagy amaz élet- 
veszélyes harezot Petől'y árnyával — (a költő por
hüvelyét e tájt már hant fődé) vagy tán azt a fatá
lis compromissiót, midőn gondatlan ifjú hevében az 
öszves nő ¡lókat támadta meg. s egy fehér szakálas 
óriás lesújtó önt ragyogó pallossával ?!

Nem, nem, ily régi históriákat részleteser 
feszegetni ízetlen volna, sőt bizonyos gyámoltalan
ságot árulna cl részemről, ha ezen urak tekintélyes 
palástjába kapaszkodnám.

Lovagias akarok lenni, s önnek kétségbevon-
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liallan, legragyogóbb s legfrissebb diadaláról aka
rok szólani, értem a „művészeti csarnokon“ kiví
vott fényes gvőzedelmét! ; . .

E lappal semmi nemű összeköttetésben nem 
állván, annyival rcszrchajlatlanabbul szólhatok :

Ön egy liatal embert ragad meg üstökénél, 
lesújtja menydörgő phylippikájával, ragyogó stylus- 
sával (hisz mondám már hogy ezt az ellenség sem 
tagadhatja meg öntől) s miután a tények igazságá
val az ész felsőbbségével halálra pufálta, még egyet 
rúg áldozatán — de e vég csapás nem csak feles
leges, sőt valóban méltatlan volt. — Ön ugyan is 
azt veti szemére a szeikeszlőségnek, hogy lapjában

rozsdás, ódon koronáival, az itt-ott magas ormokon düle- 
dező várromokkal találkozik szemünk, melyek bizarr 
alakjaikkal látérzékeinket a hozzájuk tapadt hagyomá
nyok, korongos történetek által pedig lelkünket bilin
cselik magunkhoz.

Ha a természet egy nagy nyitott könyv, — mint 
már annyi költő mondá— akkor a Balaton vidékén épen 
legszebb, legérdekesebb helyén van nyitva e könyv, hol a 
várromokról a költészet egyik legmegragadóbb neme, a 
regék beszélnek, s pedig regék hazánk történetéből.

Sokkal távolabb, a Dráva mentében ismét egész 
csoport várrom emelkedik ki a természet mindig megú
juló ölóből, melyek csak az enyészetről, rég elvirult

kélysége által e nő a lengyel örökösödéshez minden re
ményét elveszti. Annát azonban ezen házasság egyetlen 
gyümölcsét I. Ulászló lengyel király mégis trónja mege
rősítése végett vette el, Hedvignek, I. Lajos leányának 
magtalan halála után.

F r i d r i k , az említett Hermaun unokája nagy 
befolyással volt Magyarország történetére. Zsigmond 
császár ezt 1436-ban herczegitett grófnak nevezte ki az 
ausztriai herczegeknek—kikőt még jobbágyuknak tekin
tették — belécgyczésc nélkül. Azért véres háború ütött 
ki közte és Fiidrik ausztriai herceg közt, melynek 
csak Fridrik német királylyá választatása vetett 
végett.

A eíttyefe és GSIBy ironajjat«

holmi Patkóféle zsivánvhireket. füllevágási históriá
kat is közöl — s mind ezt csupán azért mondja, 
hogy jellemzését egy csattanósélczczel tetézze. Igaz 
ugyan, hogy az olvasó önkénytelenül elneveli ma
gát e sorokon, de más felől azt kérdi, minő oknál 
fogva vesztette el a kérdésben forgó lap azon jo
gát, hogy ujdonsági rovatában napi híreket közöl
jön? tán csak nem azért hogy „művészeti csarnok
nak“ hívják ? vagy meghazudtolta-e a szerkesztő 
saját programmját ? tudtunkkal nem.

E körülmény magában véve mellékes, de egy 
tanulságot mégis meríthetünk belőle, t. i. azt hogy 
ön nem ismeri vagy nem akarja ismerni a kritikus 
első feladatát, mely az igazság.

A bírálat lehet csipős, szigora, kérlelhetlen. 
de a bírálat alap törvénye a méltányosság, melyet 
nem szabad még csattanós élez kedvéért is föl
áldozni !

S most igazán Isten önnel. H.

A Cillyek és Cilly romjai*
Ha a budai indóháznál felülünk a waggonba, s a 

trieszti tengerpartig utazunk, a vasútvonal hosszában 
számos gyönyörűnél gyönyörűbb tájképpel s e tájképek

időkről tudnak szólani, s miket olyanokul tekintek, 
mint Ördög Bobért síri szellemeit, midőn a múlt rideg 
lakából, a holt kriptából előlépnek a jelen életteli kö
rébe.

E várromok közt az útas figyelmét festői szép
ségénél fogva is leginkább megragadja Cilly; de még 
nagyobb érdekkel merengnek el szemeink az omladozó 
falakon, La felmerült lelkűnkben azon sötét történet, 
melyet egy ránk nézve átkos emlékű család irt belé éle
tével históriánkba, s mely történet fonalának e vár volt 
guzsalya.

A Cüly-grófok sorát Frigyes nyitá meg 1341-ben 
s az úgynevezett német templomban még most is látható 
trónjuk a háromcsillagos czímerrel, s a főoltár mögött 
nyugszik e kényurak tizennyolez koponyája, melyekben 
gonosz terveiket forralák.

De szóljon helyettünk a „Hunyadiak kora“ nagy 
Írója; gr. Teleki József.

A Cilley grófok a Sonney báró nemzetségből ve 
szik eredetűket kik közűi Ulrikot és Hermant, a Haim- 
burg grófi ház magvaszakadtával a Cilley,vár birtokosait,
IV. Károly császár 1362-ben grófoknak nevezte ki az 
akkori austriai hercegek beleegyezésével.

Vilmoshoz, Ulrik egyetlen fiához adta I. Lajos 
magyar király Kazmér lengyel király halála után ennek 
egyetlen leányát, Annát, remélvén, hogy igy állása cse-

Cilley Fridrik, Albert magyar király halála után 
özvegyének legtüzesebb pártosa volt fiával, Ulrikkal 
együtt. Eészt vett ezzel a méhbenhagyott László Frid
rik kezébőli lriszabadittatásában s a Hunyadi-ház üldö
zésében, mígnem jul. 13-án 1454-ben meghalt, buja élete 
kegyetlensége, fösvénysége és vallástalansága miatt 
mindenkitől megvettetve. Nejét, a modrusi gróf leányát 
tulajdon kezével ölte meg, ágyasa Presnitz Veronika 
kedvéért.

Cilley Borbálát, Fridrik nővérét, az öreg Her- 
mann iránt — ki szabadittatásában munkás volt, — de 
tündöklő szépsége által is elvakitatva, vette el Zsigmond 
császár 1405-ben. Később a vallási megliasonlások miatt 
Németországba szándékozván menni, Magyarországot 
1413-ban Borbála kormányára bízta, s egy év múlva 
Aachenben római királynénak koronáztatta, de már 
1418-ban haza térvén, bujaságáért annyira felindult el
lene, hogy leányával Erzsébettel együtt Nagyváradra, 
számkivettetésbe kőidé.

Itt Borbála több évig nagy szükségben s nyomo
rúságban, élt, s minden kísérlet hasztalan volt Zsigmond 
kibékitésére, mígnem Erzsébetet 1422-ben Albert ausz
triai herczeghez férjhez nem adta. Ekkor Borbálának is 
megkegyelmezett, sőt nehány év múlva 1437-ben cseh 
királynévá is megkoronáztatta.

De ezBorbálanagyravúgyásátcsak élesztette,mert
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férje egészségének hanyatlását észrevévén, a Husziták
kal alkudozni kezdett, hogy leánya és veje elmellőzésé- 
vel szállítsák az országot kezével együtt a lengyel Ulász
lóra, ámbár ő 48, ez pedig csak 12 éves volt.

Ezt Zsigmond megtudván halálos ágyán, Borbálát 
elfogatja, de Albert magyar királylyá választatása után 
szabadságát ismét visszanyeri, azonban Csehországban 
fondorkodásait ismét folytatja, melyek főifedeztetvén, 
Lengyelországba szökik 1459-ben, hol Ulászló Sandomir 
várral ajándékozza meg. Leányának halála 1442-ben 
megint Csehországba csalja, azonban most már Podie- 
brad erős kormányán minden fondorkodása gátot talált.

Borbála feslett, nyugtalan s bűnnel teljes életé
nek 70-dik évében, a világtól elfelejtve Hradekben 
halt meg.

U 1 r i k, az alávaló Fridrik még alávalóbb fia, 
leginkább magára vonja figyelmünket.

Albert magyar király halálával özvegye, Erzsé
bet pártjának feje lön, míg Hunyadi János Ulászlót

pártolá. Ez volt a két nemzetség halálos gyiilölségének 
első oka, s nem kevéssé neveié ezt Ulrik részéről, hogy 
1440-ben az Ulászló seregei által körülszállott Győrből 
ki akarván szökni, annak fogságába esett, s csak 24 ke
zes állítása után nyeré vissza szabadságát; hogy Hu
nyadi halála után seregeinek beütését Horvátországba 
minden birtokának feldulásával bűnteté ; főként pedig, 
hogy irigységének tárgya megkülönböztetett érdemei te
kintetéből Magyarország kormányzójának választaték.

Ezen okokból 1452-ben Eytzinger Ulrikkal egye
sülve, a méhbenhagyott Lászlót Fridrik császár kezéből 
kiszabadítván s gyenge öccse hajlékony jellemét egészen 
hatalma alá kerítvén, a nagy Hunyadit az országlásban 
minden befolyástól eltávoztatja, mig más felöl a jó indu- 
latu gyermek király erkölcseinek megrontásán egész 
erejéből dolgozik. Később ugyan az clmellőztetését ne
hezen tűrő Eytzinger helyéből kitolta, Hunyadi pedig 
befolyását visszanyerte, de Cilley Ulrik a nagy hőst ak
kor is kétszer gátolta a törökök ellen nyert győzelmei-

folytatásában, — kétszeri beütésével Tótországba, sőt a 
hajlékony király kegyelmét Eytzinger megbuktatásával 
ismét visszanyervén, gyiilölségének a Hunyadi-ház ellen 
szabad utat engedett, s egyenesen Hunyadi János élete 
ellen törekedett; de ebben nem boldogult, sőt a törökök 
közelgetésének hitére történt gyáva megszökése, és ez 
által a magára hagyott nagy hős utolsó, legtűndöklőbb 
győzelme által magára örökös szennyet, dicső ellenségére 
pedig maradandó új fényt hárított.

Hunyadi János elhunyta után ennek fiát, Lászlót 
jelölte ki alacsony boszuvágya martalékává; de ez őt 
megelőzi és egy e fölött támadt szóváltás következtében 
némely barátja segítségével november 15-kén 1457-ben 
összevagdalja.

Ulrikban kihalt a Cilley grófi ház nemzetsége ; 
de ősi váruk sötét falai közt is ott tanyáz a sötétlelkü 
család sötét emléke.

Közli: G a r a m.

V e gy os ro vato  k.
Kisftáludy-társaság.

íróink emlékezetébe hozatik azon jutalom kérdés, 
melyet a Kisfaludy társaság 1802-ik évi február 6-án 
hirdetett. A szerint: Adassék elő a széptani elvek, né
zetek fejlődése irodalmunkban S z e r d a h e l y i  
G y ö r g y t ő l  1830-ig. J utalma 25 arany.

A kéziratok idegen kézzel tisztán másolva, be
kötve, lapozva a szerző valódi nevét rejtő lepecsételt 
jelmöndatos levél kíséretében folyó 1862- ik évi novem
ber l-éig a társaság titolcnokához G r e g  ü s s  Á g o s t  
úrhoz küldendők.

Iskola és egyház.
— A magy. ldr. egyetemnél a rectori méltóság ez 

idén az orvosi kar egy érdemtudús tagjára. I)r. Sauer Ig- 
nátz urra szállott. Az átvételi ünnepélyen az ez ideig 
volt rector Dr. Pauler Tivadar jogtanár remek leköszönő 
beszédet mondott.

— Az államvizsgát a jogászok ezentúl Pozsony
ban is letehetik, miután ott a vizsgálati bizottmány a 
helytartótanács rendeletéből már megalakittatott.

Egyleti tudósítások.
— A magyar képzőművészeti társulat idei műlap

jai művészi versenyzés utján fognak elkészíttetni. A két 
műlapra a választmány 4dO forintot szentelt, elkészítési 
időül nov. '20-ika van kitűzve. A művészek körlevél ut
ján fognak válalkozásra fnlhivatni. A kép tárgy vágj' 
szakma választása tetszésükre bizatik, ellenben a mű 
nagysága csak 12—16” lehet.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— (A „Részvét könyve“ iigyebcu). Tisztelettel 

felszólítom mindazon szépirodalmi írókat, kik a magyar 
irók segélyegylcte által kiadandó, „Részvét könyve“ 
czimü albumot támogatni kívánják, szíveskedjenek mű
veiket e hó végéig vagy a jövő közepéig hozzám, (Sándor 
utcza 17. sz.), beküldeni. Pest, ölet. 1862.

G y u 1 a y P á l
a „Részvét könyve“ szerkesztője.

— A legújabb két magyar társas táncz „D é 1- 
c z e g“ szerzők Tóth S. és Róka János. „ B o k r é t a “ 
szerzó Gyulainé asszony vidéki táneztanitónö.

— A jeles műfordító és Ítész D u x Adolf köze
lebb mutatványt közlend Arany „Daliás idők“ czimü apó
sának, általa cszközlött német fordításából.

—- A nemzeti színház játékrendjében ott látjuk 
Auber rég nem látott „Ördög része“ czimü dalművét, s 
mint hírlik Felicián Dávid „Lalla Rook“ czimü operája 
is szinre kerül; a legközelebb fellépő vendég művész 
B r a u n  tenorísta leeud.

— Két ifjú művész hazánkfia érkezett a fővá
rosba hangversenyezni, K e t t ő n  Henrik Párizsból, ki
ről olyan zenei tekintélyek mint M cy e rbc e r, L i s zt, 
A u b e r is igen sokat tartanak, és a kis kolozsvári V é- 
1 i s Kelemen.

— Franczia lapok nagyon dicséröleg szólnak egy 
megjelenendő újabb regényről, melyen szerzője G u s- 
t a v e  F l a u b e r t  6 évig dolgozott. A regény korán- 
sem modern tárgyú; Iladsdrubal, Hannibál, Hamilcar, 
lesznek hősei, ezime „Solammbó.“ Michel Lévy párizsi 
kiadó a művet 30,000 frankért vette meg.

— A zenei tekintetben sok élvezetet Ígérő phil- 
harmoniai hangversenyek elseje november hó elején 
leend.

Kereskedelmi, gazdasági és iparmoz
galmak.

— P a r r a g h  G á b o r  ur magyar borcsarno
kot állít föl Berlinben.

— A pesti bengennalmi vasöntöde, mint a 
„S-ny“-ben olvassuk, jelenleg oly kúthengerek öntésével 
foglalkozik, melyek rendeltetése, hogy a felső falazatot 
pótolják- Az ily hengerrel ellátott kutak tömörek s viz- 
hatlanok, tartósabhak is mint a kirakottak. E közhasznú 
találmánynak különösen iszapos helyeken nagy hasznát 
vehetni, s átalában előnye az, hogy igen jó s egészséges 
vizet szolgáltat. A Józsof-hengermalmi érezöntöde, me
lyet 1841-ben gr. Széchenyi alapított, a legrégibb ily
nemű gyár Pest-Budán, hasonlókép sikerrel foglalkozik 
a gépépitéshez szükséges öntvények előállításával, me
lyeknek kivitele egész Magyarországra, Bukarestbe és 
Törökországba kiterjed. Ez öntöde főgyártmányi súly
pontja azonban az építészeti vasdiszitmény, milyet már 
uj házainkon többször láttunk. Ezen dlszitvényck e 
gyárból művészileg, tisztán és szabatosan kerülnek ki és 
igazolják e gyár régi jó hírét, melynek technikai veze
tője Petényi ur.

— A mácsai uradalmat. Gr. Károl yi  György  
vette meg.

— Az Osvald csődje miatt hirtelen bezárt Ker
tész Tódor-féle norinbergi-áiú és diszmfí kereskedés 
a napokban ismét megnyílik, a közönség szolgálatára.

Egészségügy.
— A város-tanács dr. Tóth. N. János or. osludor 

és műtőnek megengedő, hogy a Rókus-közkorházbau 
egy o czélra elrendezett teremben a különös mű fogások
kal járó gégetükör, edzés, operatiok s. t. b. betegségeket is 
gyógykezelhesse.

Személyi lnrck.
— T ó t  h Kálmán a „Bolond Miska“ egy régibb 

számáért, haditörvényszék elé idéztetvén, 8 napi böjttel 
egybekötött ° havi fogságra Ítéltetett, — az Ítéletet nem 
fellebezte, ellenben a kiadó E m 1 c li G. ur kit egyhavi 
fogságra s 200 frt. birságra Ítéltek feljehbezi elitéltetését.

— Gróf Z i c h y  Pál, táviratilag neje súlyos be
tegségéről értesülvén, Párizsba utazott.

Törvénykezési hírek.
— A katonai váltságdíj a jövő évre is 1200 frtb. 

állapíttatott meg.
— K a 11 a b K á r o l y  a híres levélsikkasztó 

10 évi börtönre a postahivatalnak 654 fr 17 lcr. kártérí
tésre Ítéltetett. Kallab feljebbezte az Ítéletet.

— A „Sárosy-Album“ szerkesztője S a r k a d y 
István a cs. líir. katonai törvényszék által három havi 
börtönre Ítéltetett, s az Album véglegesen lefoglal
tatott.

Házasságok.
— E lapok szerkesztője október 1-én tartá eskü

vőjét Bognár Vilma k. a.-nyal az egyetemi templomban. 
Násznagyok valának : J ó k a i  Mór , T ó t h  Kálmán. 
Nászasszonyok: J ó k a i n é ,  S z i g l i g o t i n é .  Vő
félyek : V a d n a i Károly , K o m á r o m i  Alajos.
Ny oszoló leányok: R u m i  Gizella és S z i g l i g e t i  
Anna kisasszonyok.

— Szabó Amália jeles vidéki színésznő F o 11 i- 
n y i N. énekessel férjesült.

Halálozások.
— Dr, K á r o l y i  Sámuel orvostudor N. Körö

sön élte 45-ik évében meghalt.
— Brassai Sámuel szomorúan jelenti, szeretett 

anyjának B r a s s a i  Sámuelné szül: K o n c z Krisz
tina m. hó 26-án élte 87-ik özvegysége 25-ik évében 
történt halálát.

■ t . » s z m u a z .

A színház egyik legbuzgóbb karmestere Doppler 
Károly 2-ikán vett búcsút a közönségtől,hogy jeles test
vérével a bécsi udvari színházhoz távozzék. Nagy szánni 
közönség volt jelen, s különösen a két Doppler fuvola 
játéka részesült zajos tapsokban.

Az eltávozó karmestert a színfalak között — há
lás zenekara és pályatársai díszes ütenypálczával lep
ték meg.

Harmadikén került szinre Balázs Sándor „Az 
első ősz hajszál“ czimü 1 felv. vigjátéka — a darabról 
nem szólhatván, örvendetes jelként csak azt említjük 
meg, hogy közönségünk az uj darabok iránt még mindig 
érdekkel viseltetik — s az eredeti művek is bírnak nála 
hitellel — mire nézve pedig egy némely lapunk már 
évek óta kétségeskedett.

Budai népszínház.
Az igazgató következő sorokat küldött be hoz

zánk (közöljük minden magyarázat, vagy megjegyzés 
nélkül).

„Tisztelt szerkesztőség 1
Á budai népszínház minden módot, megkísértve a 

fenntartásra nézve — mi sem sikerült neki.
Elhagyatva mindenektől — sehonnan nem támo

gatva úgy a mint az egy másod rendű vidéki város színé
szetével sem esik meg — kéntelenittetve vagyok ezután 
minden tekintet nélkül csak arra szorítkozni — hogy ez 
intézetben naponként legyen m a g y a r  n y e l v e n  
s z i n i  e l ő a d á s  — rniglen vagy segély jön valamely 
oldalról — s újra magasabb irányban működhet a nép
színház — vagy ellenkező esetben elbukik, s az esznio 
moly ez intézet emeléséhez kötve volt — elenyészik.

Erről kötelességemnek tartottam a napi sajtót 
magán utón előre értesíteni.

A mit egy ember tehetett — meg volt téve — s 
utolsó emberig állani is fogok — de meddig tart ez — 
ós mit ór V !

Kész szolgája 
M o l n á r  Gy ö r g y .

Sak k feladványok.
3-dik szám.

Baycr Konrádlúl (Olmützbon).

Sötét.
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