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nevet s bizalmat, melyet 
a közönségnél kivívott.

Dr.Bókayminden irány
ban igyekezett emelni az 
intézetet melynek élén áll. 
Javaslatára a szemészet
hez a kitűnő szemorvos 
dr. H i r s e b l e r  J. al
kalmaztatott. nagyobb tért 
nyert a sebészet s egy kór- 
boncznak működése is fel 
lön kérve. Az intézet 
emelkedésének különben 
sok más üdvös, hatása is 
van. igy az igazgató orvos
1860-ban az egyetemnél 
magántanárul neveztetvén 
ki, az oly nagy szerepet 
játszó gyermekgyógyá
szatból, gyermekápolás- 
tanból. ifjú orvosok.sebé
szek és szülésznők elméleti 
és gyakorlati oktatást 
nyernek. Hogy a t. orvos 
ur e tekintetben is meny
nyire jeles és kedvelt,bi
zonyítja hallgatóinak nagy 
száma. Dr. Bókay az in
tézet érdekében beutazta 
a külföld nevezetesebb 
koródáit s bátran elmond
hatni, hogy most már a 
vezetése alatti szegény
gyermekkórház a legki
tűnőbbekkel egy színvo
nalon áll. — Daczára an
nak, hogy ideje nagyon 
igénybe vau véve. egyike 
a főváros legkeresettebb 
orvosainak, (a nemz. színház 

első orvosa) szakmája irodalmi részében is kitűnő si
kerrel működik. Szorgalmas munkatársa az orvosi 
szaklapoknak; egy Ízben az „Orvosi hetilap“ állal 
kitűzött pályadijt az ő dolgozata nyerte e l ; azon
ban a jutalmai ismét irodalmi czélra szentelé. Je
lenleg egy nagyobb gyermekgyógyászati munkán

A közönségnél hálásan, 
szeretettel . tudományos 
körökben tisztelet és el
ismeréssel említett név.

E kitűnő orvos már 
kora ifjúságában elősze
retettel volt ama pálya 
iránt, melyen most már 
annyi érdeme van; szüléi 
épen nem ellenezték ked
vet, s miaun reszini ou
tion (Iglón szüli Szepesin.
1822-ben). részint Bos- 
nyón. Lőcsén és Eper
jesen kitűnő sikerrel el
végezte volna iskoláit, 
egyetemre küldték az or
vosi tudományok hallga
tása végett.

Alig végzé el e pályát 
részint a pesti részint a 
bécsi egyetemen, midőn a 
pesti szegény-gyermek
kórház igazgatója és ille
tőleg alapítója a hazájától 
távol (Manchesterben) ki
múlt dr. SchÖpf (Móréi) 
által (1846) segédül meg- 
bivatolt 1849-ben a vál
ságos id 5 keményen sújtá 
az intézetet is. Az egylet 
elveszte eddigi tagjainak 
legnagyobb részét, (az 
igazgató elhagyá hazáját), 
az ágyak számát teteme
sen meg kellett szorítani, 
a töke adósságokkal volt 
terhelve, és e mostoha 
körülmények közt maradt 
az intézet vezetése dr.
Bókayra, ki 2 és fél éven át minden dij nélkül egy 
általa díjazott segédorvossal a legnagyobb buzga
lommal látta el nehéz tisztét; azonban 1851-ben 
az egylet ismét reorganizálván, az eddigi helyet
tes főorvos igazgató főorvosnak lön megválasztva, 
és fáradhatlan tevékenységének sikeiiilt a tizenkét—

B r. g ék a y  Ján©s.

tőre csökkent ágyak számát 50-re emelni. Hason
ló ig  gyarapodott az ágyak alapítványának száma.
1847-ben 11 volt, most már 38, a járólagos bete
gek száma pedig, mely 1846-ban 1860-at tett,
1861-beri 4470-re szaporodott. Ez adatok kétség- 
bevonballanul bizonyítják az intézel haladását, a jó
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dolgozik; c művel szakirodalmunk bizonyára sokat 
nyerend s a kitűnő gyakorlati orvost az elméleti 
tudományosság terén, melyen már is az elsők 
közt áll, csak emelni fogja. A mit itt leirtunk, külön
ben még csak nagyon kis bevezetése annak, a mit 
a legszebb férfikorában levő tudor még ezután fel- 
mutatand.

M o s z k a u.
I. A Kreml.

A mi Athénben az Akropolis, Rómában a Capi- 
tolium, Moszkauban ugyanaz a K r e m l.

Moszkaut az oroszok Rómájának lehetne nevez
ni, nem csupán vallásos tekintetben, hanem a két város 
közti nagy hasonlatnál fogva is.

Rómában a Fórum Romanum és Mons Palatiuus- 
negyed körülbelül megfelel a moszkaui K it  a i-G o r o d 
(khinai város, Moszkaunak legrégibb része) és K r é m  1- 
n e k együtt véve. Ama két római halmon a Tiberis fo
lyó kanyarulatánál, kezdett legelsőbb épülni Róma: 
Moszkauban a Kreml és Kitai-Gorod halmai, a Moszkva 
folyó tekeredésénél, voltak az oroszoknak legelső telepe, 
s később a városnak tulajdonképeni központja, szive, a 
holott halmozódott össze minden, a mi legszentebb és 
legdrágább volt, miként ama római halmokon. Itt üté 
föl székét a városi közélet három főhatalraa ; a politikai, 
kereskedelmi és papi hatalom. A mit ama római negyed
ben a császárok, augurok és kereskedők épitének, ugyan
azokat a czárok, pópák és kupzik a Ki;ai-Gorodban és a 
Kremlben létesiték. Miként amott a menny köves Jupiter, 
Juno és Minerva templomai közel egymás mellett feküd
tek, úgy láthatók itten a katedráltéren az A r c h a n- 
g e l s z k o i ,  B l a g o v e s t s e n s z k o i  és U sz -  
p e n s z k o i  S z a b ó r .  Rómának ama negyedei
ben épiték fel Augusztus és Tibérius az ö Palatiumokat, 
s emelé Néró arany palotáját, mely az egész palatínus- 
hegyet bekerité: Moszkau eme negyedeiben a Waszilie 
vics Ivánok, Alexik, Erzsébetek és Miklósok épitkezé- 
nek, s Katalin amaz óriási nagy arany palotát tervezte, 
mely az egész Kreml hegyet volt bekerítendő. A Mons 
Palatínus és Capitolinus közt feküdt a Fórum Roma
num, hol a római nép gyiilésezett és a pénzváltósátorok 
álltak, melynek közelében a kereskedők alkudoztak és 
a praetor a fői umot tartá : Moszkauban a Kreml és Ki
tai-Gorod közt fekvő K r a s z n o i - P lo  s t s a d  (vörös 
piacz) azon hely, hol középen a kereskedők sátrai terül
nek, melyek közelében a város forgalma s zaja öszpon- 
tosul és a törvényszékek j . p r i s z u s t w e n n i j e  
m i e s t a,“ székelnek.

De egész a részletekig lehetne folytatni a Róma és 
Moszkova közt uralgó és nagy] hasonlatot. így például 
a római fórumon ama nőstény farkas érez státnája állt, 
mely egykoron a város alapitóit, Romulust és Rémust 
szoptató : mig Moszkova piaczán ama két férfiú : Minin 
és Posharskoi) emlékoszlopa emelkedik, kik Moszkaut 
és Muszkaországot vérökkel és vagyonukkal oltalmazák 
s menték meg a haláltól. A római Kremlhez három főút 
vitt, egy a Concordia templomán, más a Saturnus tem
plomán, harmadik a Carcer Tullianuson keresztül: va- 
lamiut a moszkovai Capitoliumhoz három főbejárás vi- 
szen : a Miklós-kapu, Szentháromság- és Megváltó-ka
pu. A Kremlnek más két bejárása jelentéktelen.

E három fő kapu közt kétségen kivül a legneve
zetesebb a S p a s s z i t e l  (Megváltó) kapuja, az úgy
nevezett S p a s z  w o r o t a  (Megváltó-kapu). Ez Mosz- 
kovának a porta sacra-ja, a legszentebb kapu, a porta 
triumphalis, s átalában a legfigyelemreméltóbb Mosz
kova kapui közt. Ezen von ultak be Wassilievics Iwán 
diadalmas sergei, midőn Kazán és Asztrakán meghódí
tásából hazatértek, és a Mihályok és Elekekéi, midőn 
Ukrainában diadalokat arattanalr, hasonlólag Róma tri- 
umphátoraihoz, midőn a via sacrán lefelé bevonultak. 
E kapuk a moszkovai Akropolis propilaeumai! Mennyi 
emlék, mennyi történetet tudna ez a kapu elbeszélni!

E kapu felett levő tornyon üveg alatt egy képe 
van a Megváltónak. Ez a legszentebb rész az egész szent 
kapun. E kép előtt egy nagy idomtalan lámpás függ ma- 
sziv érczfoglalatban. Minden csupa antikszerű ezen, 
ősrégi még azon modor is, mely szerint e lámpást fel
húzni szokták. A lámpa egy nagy vastag lánczon függ, 
s alatta egy roppant s régi gép áll, mely már Mihály 
idejében is recsegett s nyikorgóit, s melyen a lánczot 
felcsa árják, hogy az ismét a lámpát csavarja fel a ma
gasba. Ennek magának egy embert tartanak, a kinek 
egy asztala van ott, melyen viasz gyertyákat árul, a kép 
tiszteletére meggyujtuudókat. E képet az oroszok a leg

nagyobb tiszteletben tartják, noha igen kevesen tudják, 
mit ábrázol. Olyan magasan függ, üveg alatt, azonkívül 
oly elmosódott szinü hogy e közlemény Írója minden 
hosszas utánjárás s tudakozódás daczára sem tudhatta ki, 
vajon a keresztre feszitett, az imádkozó, a tanító, vagy 
a töviskoronával ékesített Megváltó e az ?

E kapun által az átjárás a torony alatt valami 
húsz lépésnyi hosszú. A ki e kapun át akar menni, le
gyen bármiféle vallásu, muhamedánus vagy pogány, 
zsidó vagy keresztyén, még mielőtt alá belépne, a kala
pot le tartozik venni, s csak ha kiért, ott künn szabad 
ismét feltenni. Sajátságos látni, a mint a sebesen robogó 
négylovas hintók ide érve, egyszerre meglassudnak a 
szent kapu előtt, s kocsisok, urak, szolgák kalapukat 
levéve keresztet vetnek s tisztelettel s fedetlen fővel ke
resztülhajtanak. Ha akad egy feledékeny, a ki e tisz
telettételt elmulasztja, a mellette menők rögtön emléke
zetébe juttatják azt s nem igen merne senki annak elle
ne szegülni, külföldi utazók bizonyítják ezt, a kik itt na
gyon is kézzelfogható oktatásban részesültek.

A M ik ló s - k a p u ,  mely szintén a vörös pi- 
acztól („Krasznoi Plostsád“) visz a Kremlbe, miként az 
előbbi, s ahoz kívülről nagyon hasonlít is, nem dicse
kedik azon kiváltsággal, melyet a Spasz-kapu élvez, 
habár e felett is van egy csudatevő szentkép, a szent 
Miklós képe. E kapu közelében vetődtek volt fel Napó
leon lőporos hordói, melyek iszonyú pusztítást tettek, s 
egyéb épületekkel együtt az arszen ált is halomba dön
tötték. Ez esetkor maga a kapu is a legnagyobb veszély
ben forgott, mindazáltal egyéb baja nem lett, mint hogy 
a tornya középen ketté hasadt, azonban a hasadás csak 
a kép rámájáig hatott, mely azt felfogta mint valami 
vaskapocs és az egész kaput megóvta és megtartó : még 
csak a kép üvege sem károsult meg, valamint az előtte 
függő nagy lámpásé sem. Mindezt elbeszéli a fölirat, 
mely a tornyon az eseményt örökíti, valamint a hasa
dásra annak a többi kövektől elütő színe folyvást emlé
keztet.

A harmadik vagy S z e n t h á r o m s á g  - k a 
p u r ó l  semmi különös feljegyezni való nincs, s nem is 
úgy fekszik hogy a forgalom ott oly nagy lehetne, mint 
a másik kettőnél.

A Kreml kapui hatalmas és magas kőfalakkal 
vannak mind együvé kapcsolva, melyek számos tornyok
kal ékesítve egy nagy háromszögben az egész Kremlt kö
rülkerítik. E kőkeritéseken belül vannak Moszkau vá
rosának valamennyi legérdekesebb és történetileg leg
fontosabb épületei, a város legszentebb templomai a haj
dani czárok, pátriárkhák és metró politák s.'rjaival, a ré
gi czárpalota nagyszerű maradványai, az újabb császári 
paloták, hires klastromok, az arszcnál, az állampalota, 
stb., épitészeti emlékek az orosz történelem minden kor
szakából ; mert a legrégibb időktől kezdve a legutóbbi 
czárig mindegyik orosz uralkodó igyekezett a Kremlt 
valamely emlék-épülettel gazdagabbá tenni. Jelenleg a 
kremlbeli templomok s zárdák leírását későbbre tart
ván fenn, midőn Moszkau összes vallásos épülő teinek 
átnézetét adandjuk, ez úttal csak a palotákról és a töb
bi kitűnő épületekről emlékezünk.

Ezek főleg a következendők :
a T e r e m a  és a G r a n o w i t a j a - p a l o t a ,
a B  o 1 s c h o i -  é s a  M a l o i - D w o r e t z ,
az O r u s h e i n a j a p a l o t a ,  és
az á l la m  é p ü l e t  és az a r s z é n á i .

,  A hajdani czári imióta jelentékenyebb marad
ványai a Kremlben: a „T e r e m aw és a „G r a n o w i- 
t a j a  p a l o t a , “ amaz aczárok gynaceeumát, ez pedig 
koronázási termét képezve. A palota főrészét, a tnlajdon- 
képeni lakosztályt, a corps de logis-t, a francziák úgy 
szélyelszórták, hogy helyreállítani lehetetlenség volt. 
Ennek helyébe tehát egészen új palotát emeltek, ez az 
úgynevezett B o 1 s c h o i-D w o r e t z (a nagy vár), 
vagy az építtető nevéről A 1 e x an d e r s z k i-D w o- 
r e t z (Sándorvára). E nagy palota oldalán, s ve
le lépcsők és galleriák által egybekapcsolva, feküsznek 
ama régi maradványok. Ezekben is, mint vezetőnk mon- 
dá, a francziák mindent „na wostduch“ tettek, azaz úgy 
elpusztították, hogy kapun s ajtókon szabadon ki s be 
járt szél és fergeteg. A koronázási terem már rég meg- 
újittatott, s Miklós császár a Teremát állíttatta helyre.

„ T e r e m a “ vagy „ T e r e m “ a neve minden 
orosz parasztháznál az épület azon felső részének, hol 
kiálló fedd alatt, melynek oltalmában egy ^balkon megy 
körül, a gyermekek és eladó lányok szobái vannak. 
El lehet gondolni, hogy e„t e r e m “ a szerelmes orosz 
népdalokban mekkora szerepet játszhatik; valamint nem 
nagy képzelődés kell hozzá, hogy e közt és a magyar 
„ te r e  m“ közt a legközelebbi rokonságot lássuk,

A régi czárpalota említett része tehát kiváltképen 
viseli a „ t e r e m a “ nevet. Ennek épitészete egészen 
sajátszerü, s nem emlékszem sehol, hogy ehez hasonló 
csudálatos valamit láttam volna. Négy emeletből áll, 
melyek közül az alsó legnagyobb, a második kisebb és 
a legfelső legkisebb, még pedig oly kicsiny, hogy már 
ebben csupán egy szoba van. Az egész tehát egy látcső 
kihúzott részeihez hasonlít. Azon a helyen, melyeként 
mindegyik felsőbb emelet mellett az alsóbbnak tetején 
üresen marad, egy galléria vagy balkon megy körül, s 
külső és belső lépcsőzetekben egyik terrasseről a másik
ra juthatunk. E terraszokról az összes ó és új Kreml- 
épületeket be lehet látni, melyek közé a Terema épen 
középen mintegy befészkelte magát, s melyeknek vegytt- 
lete a legérdekesebb látványokat nyújtja a szemnek. 
Arany toronytetők, ezüst templomkúpok, új paloták, 
szabálytalan udvarok, tarkára festett imaházak, groteszk 
szentképekkel megrakva, lépcsők 3 galleriák látszanak 
mindég) ik terraszról a legtarkább vegyületben s egy 
Quaglia ecsete több foglalkozást találhatna itt, mint 
akárhol.

A „Terema“ alsó emeleteiben a hajdani czárok 
néhány vendég- és trónszobáit mutogatják; a legfelső 
emelet pedig kiváltképen a czarewnák (czárnélr, czár- 
herczegnék) és a gyermekek lakrésze volt, mint mond
ják. Miudezeu szobák most ó-orosz ízlésben njittattak 
meg A kályhák egészen sajátságos modorban készitvék, 
s az egyes cserepek mind meg annyi szép fastvényekkel 
vannak ékesítve. A szobák falai elboritvák a festészet 
azon nemével, mely az alhambrák szinpomp íjára emlé
keztet. Megrakvák a lombok, gályák szőlővesszők, és a 
legélénkebb színű s csudásnál csudásabb szeszélyvirágok 
szokatlan sűrű tömkelegével, melyeknek arabeszkjei 
egymást folytonosan keresztül-kasúl-szeldelik s egymás
ban elenyésznek. A festett ágakon madarak ülnek, sár
gák, kókek, arany, ezüst és mindenféle színűek, móku
sok, egerek s más apró állatok; s mindegyik galyon 
pompás külföldi gyümölcsök egész terhe függ s köztük 
mindenféle czifrázatok s alakok tarkáinak s kígyóznak. 
Imitt amott néhány czár arczképe is látható, s más egyéb 
arezok, ezimerek, kis házak és más dolgok szővék be. 
Némely templomban megláthatni az eredetijét ezen ké
peknek, ámbár most szebben, csinosabban s dúsabban 
készitvék el azok az újabb művészek által, mint régebben 
lehettek. A Terema terraszai egyikéről egy kis templom
ba lép az ember, melynek neve „ S p a s z s a  s o l o t o -  
j u  r i s c h o k o j u “ (az arany korlát mögötti Megváltó 
temploma), melyet a francziák szintén kiüritének, azon
ban Sándor és Miklós császárok arany és ezüst egyházi 
ékszerekkel újra clhalmozták. Ennek tetején tizenkét 
kis arany kúp látható, melyekben egykor a kis czárfiuk 
nagyon gyönyörködhettek.

A „G r a n  o w i t a j  a p a l o t a “ egy csudála
tos kis épüiet, mely egészen négyszögmódra, vagy köb
formára építve, mint valami szekrény a nagy B o 1 s z- 
k o i - D w o r e t z h e z  van oda akasztva. Nevét, mely 
olyformát jelent, hogy „szögletes palota“, egyik külső 
oldalát tevő szögletes kövektől vette. Ugyanis, mig a há
rom oldala ez épületnek sima, addig a katedráltér felé 
néző negyedik oldalának mindegyik köve négy oldallal 
pyramid szerüleg kihegyezve van. Ezen jelentéktelen 
körülmény adutt nevet az egész épületnek. A második 
emeletén semmi egyéb nincs, mint a régi és újabb czárok 
koronázási terme.

A katedráltérről az úgynevezett ’„ v ö r ö s  l é p 
c s ő  (Krassnoje Kruilzo) visz a teremhez. E lépcsőnek 
alul kapubejárása van s három főosztályból áll. Minde- 
nik osztály karján egy-egy oroszlán fekszik, mely száját 
feltátva rémitőn vicsorítva mutatja ki száz meg száz fo
gait, azonban inkább nevetésre indít, mint rémületre. 
A lépcsőről egy előszobába jut az ember, melynek falai 
freskóképekkel vannak tele festve. Ez előszobából jut
hatni aztán egy kis alacsony ajtón, melyet elébb keresui 
kell, mert egy sarokban van, a tulajdonképeni trónterem- 
be, mely, mint mondám, a kis j alotánakegész felső eme
letét elfoglalja.

A terem igen alacsonyan van boltozva, s középen 
a bolthajtások mind egyesülnek s egy négyszögü vastag 
és bitzos oszlopra támaszkodnak, mely a terem közép
pontján áll. A falak Miklós császár koronázása óta 
(1825) vörös bársonynyal vannak bélelve. Ezen bárso
nyon, köröskörül az egész termen, felváltva egy-egy 
orosz sas villámokkal és N. I. betűk (I. Miklós) himez- 
vék aranynyal. Mindegyik sas és N. I. között egy-egy 
nagy aranyos gyei tyatartó áll a falon. A bejárattól bal
ra a zenészek padjai vannak, felfelé menők, mint az am- 
phitheatrumok ülései; a diagonál átellenes sarokban 
pedig vörös bársony baldadűn alatt áll a császári trón,
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A terem alacsony ablakai felett Oroszország különböző 
tartományainak czimerei láthatók. A trónhoz legköze
lebb esők közt láttam Twer és Novgorod czimereit. A 
terem közepén álló oszlop ívet polczok környezik, me
lyeken koronázás napján mindenféle arany és ezüst ko
ronázási jelvények tétetnek ki közszemlére. Miután a 
czár (Moszkauban még mai nap is gyakran nevezik a 
császárt czárnak) az „Uspenszki Sabor“ban megkoro
náztatott, az ünnepélyes menet a főtemplomtéren át vo
nul a vörös lépcsőn fel, s az oroszlánok előtt elmenve, 
a sötét előszobán keresztül, a vörös koronaterembe ér, 
holott a császár a császárnévei a baldachin alatt a tró
non teljes pompában helyet foglal, s a felség minden 
jelvényeivel felövezve, nagyjaival először ebédel. Mik
lós császár együtt ebédelt itt anyjával, Mária császárné
val, és feleségével Alexándrával. A tróntól jobbra egész 
a zenészekig ülnek a papok („duchowenstwo“), balra az 
ajtóig a nemesek („dworanstwo“) vagy, mint itt Mosz
kauban még a régi stilban híják, a „bojárok.“

Moszkaut még mindig csak oly székvárosnak te-
kiutik bizonyos jogi szempontból az oroszok, mint Szent
pétervárt. Azonban csak ritkán jőnek ide rövid időre 
lakni a császárok ; a paloták rendesen üresen állanak, 
valamint a császári páholyok a színházban. Mindazáltal 
a Kreml folyvást készen áll minden pillanatban a császár 
fogadására, sőt minden ugy van ott mindig, mintha a 
császár folytonosan itt székelne és csak épen most volna 
távol. Ha Moszkau helyzetét felgondoljuk, mennyire köz
pontján, úgyszólván szivében, fekszik az egész Oroszor
szágnak, s hogy a fejér, fekete, káspi és balti' tenger fe
lől minden élet, mozgás és kereskedés mintegy gyül- 
pontba miként siet a Moszkva szép halmaihoz, — ha 
megfontoljuk, miként fejlődött ki az egész ország ezen 
központból, s hogy itt tulajdonkép nem annyira orosz 
mint moszkovai vagyis muszka birodalom áll előttünk : 
nyilván való, hogy Moszkaut ugy a természet mint a 
történelem Oroszország fő- és székvárosának szénta és 
valószinü, hogy egykor ismét azzá is lesz. Az orosz csá
szárok el is ismerik ezt, s Moszkaut okmányban nem 
nevezik máskép, mint „Stolnitza“ (a főváros), s a mosz- 
kovaiak nagy elégtétellel s nem minden büszkeség nél
kül ejtik ki e szót: „nasclia drewnaja stolnitza“ (a mi 
ős fővárosunk). „Nem képzelheti azt az idegen — mon
da nekem egy orosz tanár, midőn Moszkauból kiindul
tunk s ő könyekben fürödve vett szülővárosától néma 
búcsút — senki más nem érezheti azt, minő varázszsal 
bir e három szó minden orosz szívre; senki sem tudja, 
mi nekünk oroszoknak ez a város, s mily fájdalmas, ha 
Moszkautól válni kénytetünk.“ Állitá, hogy minden orosz 
épen úgy szereti Moszkaut, mint ő, s hogy még a kik 
nem látták is azt, ép oly szeretettel csüggenek azon, 
mintáz Istenen,a czáron, és sok más egyében, a mit nem 
láttak. Gondolhatni hát, Orosz, rszágra nézve mily nagy 
fontosságú ez a város, melyben nem csak hogy 300.000 
ember lakik, hanem a melyre milliók függesztik szerető 
szemeiket.

(Vége következik).

Élettani vázlatok.
Mi k ö z ü n k  van  a l e v e g ő h ö z ?

(Vége).

Azon testrészek között, melyekben a felvett 
anyagot elégetjük, első helyen áll idegrendszerünk, 
hol is az égési folyamat annál hatalmasabb, mennél 
többet érzünk, mennél mélyebben gondolkozunk. 
Folytonos élegülés történik továbbá azon hústö
megekben, melyeket izmoknak nevezünk, ezekben is 
annál erélyesebben, mennél több mozgást tettünk. 
Belszerveinkben étkezés után annál élénkebb az 
égési folyamat, mentül több anyagot hagytunk szer
vezetünkbe nyomulni. Hideg légben, és minden 
oly körülmény között, melyben környezetünk a ren
desnél több meleget rabol el tőlünk, az égési fo
lyam egész testünkben fokozva van. A szervezet
nek mindig pótolni kell a vesztett meleget.

Ha egy pillanatot vetünk testi életünk törté—
■ netére, azonnal belátandjuk, hogy az említett négy 

feltétel közűi teljesen egy sem hiányozhatik soha, 
hogy önkényünktől egyik sem függ. Mert önkény
telenül és szakadatlanul folynak a gondolatok

■ agyunkban, támadnak az érzetek idegeinkben, s ha 
tagjaink teljes nyugalomban volnának is, szivünk 
és mellizmaink nem szünetelhetnek soha, ha még 
oly gondosan beburkoljuk is testünket, meleget, 
legalább a légzés állal folytonosan veszítünk, és

végre miután legkisebb izmunk sem mozdulhat 
meg, egyetlen j idegünkön sem futhat át valamely 
érzet, a nélkül hogy ott anyagi változás, anyagi 
átképződés ne történjék, következik, hogy vérünk
ből akkor sem hiányozhatnak az elégethető anya
gok, ha a táplálékot megtagadjuk magunktól.

Igaz, hogy tápanyagainknak egyike egyik, 
másika más szervünkben ég el könnyebben és gyor
sabban, de azért általános szabály, hogy minden 
tápanyag mindegyik szervünkben elégethető. Ha
bár az oly ember, kinek agya, idegrendszere van 
inkább igénybe véve, mint pusztán melegségképző 
szervei, könnyebben él ha hússal táplálkozik, azért 
nem tagadhatni, hogy ama munkára még akkor is 
képes, ha csak kenyérrel, vagy burgonyával él. 
Nem áll tehát, hogy más más tevékenységi mód, 
szükségképen más más táplálékot igényel. A szo
bában ülő s z e g é n  v tudós, kinek tápanyagait az 
agyában forró gondolatok emésztik föl, az izmainak 
erejéből élő kézműves, és az utczán üldögélő kofa, 
ki főleg léiben, minden tápszerét melegségképzésre 
kénytelen fordítani, a legegyenlőbb táplálék mellett 
mily különböző munkát végeznek!

Az állati szervezet e tekintetben egészen 
olyan mint gépeink. A villanytelep, mely távírdáink
ban működik — villanyerőt a legkülönbözőbb táp
lálék mellett képes kifejteni. A gőzmozdony akkor 
is tovarobog terhével, ha jó kőszón helyett tőzek- 
kcl fűttetik. De a mily tagadhatlan hogy az ember
nél ugy mint a villanytelepnél és gőzmozdonynál, 
bizonyos korlátok közt változhatik a táplálék, a nél
kül hogy valamelyik működni megszűnnék, ép oly 
igaz, hogy a k i f e j t e t t  m u n k a e r ő  n a g y 
sá g a  a legnagyobb mértékben függ a táplálék 
minémüségétől. Egy font kőszénből sokkal több 
erő fejthető ki mint egy font tőzekből, egy font 
húsból sokkal több mint ugyanannyi lisztből.

Bizonyos korlátok között tehát, az ember 
nemcsak szabadon válogathatja tápszereit, hanem 
szabadon határozhatja meg helyét és módját, hol 
és mikép használja el, mibe fektesse táplálati tőké
jét ? Kénye kedve szerint ül henye tétlenségben, 
egyedül májára bizva, hogy a növényvilágalkolta 
szerves testeket ismét szervetlenekké bontsa szét, 
vagy izmait működteti és keze munkája állal vissza
fizeti az embereknek, állatoknak és növényeknek 
azt, mit ezek érette dolgoztak, vagy végre agyának 
idegszálait ébreszti szelleme magasabb tevékeny
ségre, gondolatokat, eszméket teremt, melyeknek 
boldogító világa átsugárzik késő századokra.

E különféle tevékenység az által lesz lehe
tővé, hogy idegeink önkénytes ösztönzése által, az 
illető helyeken a vérfolyamot meggyorsabbithatják. 
Vérünk ugyanis oly csőrendszerben kering, mely
nek egyes részei egymástól függetlenül kitágitha- 
tók. A hol a meder kitágul, oda nyomul természe
tesen a folyadék nagyobb része. És igy további 
részletezés nélkül is megérthető annak lehetősége, 
hogy a vérfolyam, melynek mindegyik hulláma uj 
tápanyagot, uj élenyt ragad magával, majd az agy
ban majd az izmokban fokozza magasabbra az át- 
képződést, az életfolyamot.

Ha pedig sem az agy sem izmaink nem dol
goznak, más szerveink lépnek tevékenységbe, me
lyekbe most a másutt visszautasított vér nagyobb 
mennyiségben tolul, s melyek a tápanyagokat, min
den további munkakifejlés nélkül, szétbontják. Ez 
esetben az ember élete hasonlít a tűzhöz, melynek 
melege szótárad a térben, a nélkül hogy erőkifej
tésre használtatnék fül.

Hátra volna még azon többször ismételt állí
tás indokolása, hogy legfontosabb életjelenségcink, 
milyenek az állati melegség, az ideg- és izomerő, 
anyagaink átké.pződésének, égésfolyamának köszönik 
eredetökel. Mindenki tudja, hogy technikai vagy 
más czélokra szolgáló melegségei, egyedül szerves 
vegyülctek elégetése állal nyerünk. E szerves ve
gyültek az állati testben csak ugy elégnek, csak 
ugy felbomlanak szénsavra és vizre, mintha a szer
vezeten kívül égnének el, s igy kétségtelen, hogy 
ezen élegülési folyamat szüli az állati melegséget, 
Hogy pedig a gondolkozásra, érzésre és mozgásra 
a köny, nyál, vagy egyéb nedveink képzésére az 
éleny közbenjötte elkerülhetlenül szükséges, bizo
nyítja azon egyszerű tény, hogy élenyhijában mind 
e jelenségek megszűnnek. Az élenyelvonás, meg
fojtás, a szó legszorosabb értelmében vett kioltása 
az élet lángjának. Valamint az agy s vele az egész

test megszűnik élni, mihelyt a vérből eltűnt az 
éleny, ugy minden egyes szervünk, egyes tagunk, 
élenyelvonás által külön megbénítható, megölhető. 
Ha ujjunk hegyével gyenge nyomást gyakorlunk va
lamelyik szemünkre, ez által megzavarjuk benne a 
vérkeringést, meggátoljuk áz élenydús vér beöm- 
lését s azt veszszük észre, hogy a nyomott szem. 
néhány pillanat múlva tökéletesen megvakul; mely 
vakság azonnal eltűnik, mihelyt a nyomás szünté- 
vel uj vér nyomulhat a szembe.

Azon nem kevésbbéfontos kérdésre : melyik 
működésünk igényel legtöbb élenyt? egész biztos
sággal felelhetjük, hogy a melegképzés e tekintet
ben minden más fanctionkat fölülmúlja. A hőfok, 
mely mellett élnünk lehetséges, csak igen szűk ha
tárok közt szállhat fel s alá. Egy perczczel sem él
nők túl azt, ha vérünk 45 0 C-ig hevittetnék, vagy 
ha 30 °-ra hülne le. Az egészséges élet a vér hő
fokának legfeljebb csak 5 — 6 foknyi változását 
tűri meg. Hogy tehát vérünkben ezen egyenlőség, 
daczára a légköri melegség változásainak, fentartas- 
sék, testünk folytonosan kénytelen meleget képezni 
és pótolni a folytonos hűlés által szenvedett vesz
teséget. Ebben fekszik oka, hogy az ember nem, 
mint hitték, olcsó, hanem nagyon is drága munka
gép; ezért nevezhető a haladás terén kiszámithat- 
lan horderejűnek azon lépés, melyet az ember lelt, 
midőn saját izomerejét szófogadó gépek aczélkarjai 
által helyettesíti?, midőn maga, ki a növények leg
nemesebb részét, t. i. gyümölcseit élvezi, megszűnt 
az élet nehéz és durva munkáit végezni, oly gépe
ket fogadva szolgálatába, melyek a növény szárai
val, fával és szénnel is beérik.

Ezen szemlélődés által öukénytelenül Is egy 
fontos’ gazdászali kérdés magyarázatához jutunk. 
Tudjuk, hogy a növényvilág által nyújtott anyago
kat kélféleképen használjuk fel táplálatunkra, ugyanis 
vagy magukat a növényanyagokat eszszük meg, 
vagy a növényekkel bizonyos állatokat táplálunk, 
hizlalunk s aztán azokat emésztjük föl. Ezen utóbbi 
módhoz azért folyamodunk, mert emésztő szerveink 
nem alkalmasak arra, hogy szénából., szalmából s a 
növényevők egyéb táplálékából kiválaszszák azon 
véranyagokat, melyekre szükségünk van. Más szó
val, ezen állatokat mint vegytani gépeket használ
juk, melyek az általunk élvezhetlen anyagokból ki
szedik és testükbe gyűjtik az élvezhetőt. E gyűjtés 
azonban, minthogy élő lények által vitetik végbe, 
roppant veszteséggel jár. Miután ezen állatok sem
mi újat nem képeznek, hanem csak a meglevőt gyűj
tik magukba, nagy nyereség lenne, ha ama növény
részekből a tápanyagokat élettelen eszközök, vegy
tani gépek állal szedhetnék ki. Kétségtelen, hogy 
akkor azon takarmánymennyiségből, mely egy ökör 
meghizlalására szükségeltetnék, annyi tápanyagot 
nyernénk, mely több ökör súlyának felelne m eg; 
azon gabnaszemokből, melyekből egy tyuk fölépíti 
testét, százszorannyi tápanyag kerülne ki, mint a 
mennyit a lyuk vagy tojásai nyújtanak. A növények 
ezen extractiójára használt állatok az általuk oko
zott veszteségre nézve nem mind egyenlők. A lyuk
nak például, hogy egy font húst képezzen, hason- 
lithailanul több husanyagot kell magába vennie, 
mint az ökörnek. Az előbbi tehát sokkal drágább 
gépezet mint az utóbbi. E különbség onnan ered, 
hogy a tyuk testének tömege aránylag sokkal na
gyobb felülettel bir, mint az ököré (mentül kisebb 
valamely test, annál nagyobb felülete, tömegéhez 
képest) és igy a tyuk teste sokkal gyorsabban ki
hűl, sokkal több meleget vészit, mint az ököré; te
hát egy for.t tyuk sokkal több melegségképző anya
got kíván, mint egy font ökör. A bustenyésztő gazda 
azért választja hizlalásra a legnagyobb fajokat, fel
téve, hogy csak a mennyiségre, nem pedig valami 
specifikus ízre van tekintettel. E különbség nem
csak különböző osztályok, hanem ugyanazon osz
tály különböző fajaira nézve is áll.

Az élettan tehát okát adja annak is. mért 
hizlalunk ludakat s nem kanári madarakat, és mért 
van, hogy a nagy tyuk már mint tojásproducens is 
kezdi leszoritni a kicsit működése szinpadáról.

A mi végre a szétbontás, elégés idejét, gyor
saságát illeti, számos, e czélra tett kísérletből ki
tűnt. hogy már egy vagy két órával az étkezés 
után, szerveinkben és különösen májunkban, heves 
szétbor.tási folyamat tör ki, mely által a betolako
dott jövevények vérünkben azonosittatnak. s rész
ben már elégettetnek. Az ember. legyen bármily
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¿ghajlít lakója, öntudatlanul is igyekezett eszkö
zöket. módokat találni, melyek által ezen rögtöni, 
viharosan fellobbanó vegyi folyamot mérsékelhesse 
s hosszabb időre oszthassa el. Ily anyagokra a sze
szes italokban, a kávéban, theában slb. talált, me
lyek a vérbe vegyülve, némileg gátolják a vérles- 
tecseket az éleny fölvételében. A gazdag ezáltal 
egyenlőbbé teszi életfolyamát, megmenekszik azon 
izgatottságtól, melyei ily élénk melcgségképzés 
különben okozna; a szegény pedig, kinek a gyér 
tápanyagból szilt életerőre nemcsak az étkezés 
utáni nehány órában van szüksége, hosszabb időre 
nyújtván ki égésfolyamát, munkaerejét mintegy, 
későbbre elteszi magának.

így kiséri, élteti az embert a lég, mig földi 
pályáját futja, mig öntudatos létele tart, és ha ez 
megszakadt, az éleny csak uj szövetségre lép tes
tünk részeivel. Ha szellemed elszállt porsátorából, 
barátod elhagyott, és a leghűbb vérrokon is elfor
dító arczát hülttetemidtől: az éleny a halálban sem 
hagy el, a lég még a sírban is fölkeres. Olt is tag
jaidhoz simul s clporló rostjaid elemeit ismét ki
hozza Isten szabad ege alá, és szárnyain ellebeg a 
feloszlott test ki tudja mily messze tájakig; mig 
végre a serény napsugár a mosolygó növényvi
lágba szövi be parányait.

Dr. B e s z e d i c s E de .

Magyartörténelmi rajzok.
n.

a) A m a g y a r o k  ős  k o r a .

(Folytatás).

A föld, melyre léptek, a Donon innen egész a D néster 
folyamig, Lebedia volt, a kozár nemzet birtoka A kozá 
rok fejedelme nem liogy ellenezte volna a rokon nép át- 
jöttét 8 terjeszkedését, hanem inkább helybenhagyd s 
elősegité ; minthogy vele egyesülten szinte meg fogna 
kettőztetni a kozár nemzet ereje, s annál képesebbé 
lenne visszaverni vagy le is győzni a majd betörendő 
besenyőket, kik a Volga és Don közti téreket és népeket 
szaporán ejtették hatalmukba, s a Donon inneni orszá
gok s néprajok ellen nagyban készülének. Nem is telt 
bele három év sem, s már is a magyarokra zúdultak, s 
egy döntő csatában megvervén a meglepetteket, örök szol

gasággal fenyegethették, ha a világ sora kedvezőleg nem 
fordul hanyatló őseink részére s férfit nem támaszt kö
rükben, ki a nemzetet nem csak megmentette, hanem 
egy új, maradandó Lazába, szervezett független állam
életbe, sőt dicsőségre is vezérelte, melynek fényében mi, 
késő unokáik, elődeinket halhatatlan vezérökkel együtt 
csodáljuk s tiszteljük.

Az érintett három év alatt ugyanis a fegyelem 
és szorosabb összetartás kötelékei meglazultak vala a 
magyar nemzetben. Innét a fentebbi megveretés, sőt in
nét magának a kozár fejedelemnek ama tanácsa is a ma
gyar törzsfőnökökhöz, hogy egy állandó fővezért válasz- 
szanak s azt hű engedelmességgel kövessék, ha magukat 
s a nemzetet enyészetbe vagy szolgaságba dönteni nem 
szándékuk. E jóslatféle barátságos tanácsot méltányol
ván, de magok is érezvén a nép szerfelet t veszélyes hely
zetét, avajdák amáröreg s egyéni tettekre gyönge Almos
nak fiát, a legderekabb Árpádot választók nagy nemzeti 
gyűlésen fő vezérnek, s pajzsaikon emelvén őt, a legüu- 
nepélyesebbeu, az egész nemzet láttára s hallatára, akép 
szerződtenek vele: hogy ezentúl a nemzet fejedelmét 
csak az Árpádvérből választandja ; hogy a közös erővel 
szerzendő javak igazságosan fognak felosztatni; hogy a 
fő nemzetségek családai a fejedelmi tanácsban és kor
mányban részesüljenek; hogy vére ontassék azok mara
dékaiknak, kik hűtlenek leendenének a fejedelem iránt, 
vagy családjában a meghasonlás magvait hintenék; s vég
re, hogy átkozott legyen az a fél, mely e szerződést meg
szegi. Ezen alkut eskük s vérükkel megpecsételvén s 
örök időkre szentesítvén, odahagyák Lebediát s Atel- 
közbe vándoroltak, mely a mai Moldva és Bessarábiá- 
val azonos. Csatlakozott hozzájuk a kozárok egyik tör
zse is, a kabarok, kiknek inkább tetszett a kóbor élet 
sanyarusága és bizonytalan volta, mint a besenyők alatti 
szolgaság.

Alig helyezkedtek el ez uj hazában, már is köve
tek jövének Konstantinápolyból Árpádhoz nagy ajándékok 
s ígéretekkel, hadi szövetségre szólitván őt fel a görög 
császár nevében a bolgárok ellen, kik a hetedik század 
óta borzasztó rablás és dulásokat tevének a biroda
lomban. Árpád elfogadta az ajánlatokat. A magyarok 
átkeltek a Dunán a görög hajók segedelmével; megver

ték bárom csatában Simont, a bulgár fejedelmet, s zsák
mánynyal terhelve tértek haza.

Azonban Simon keblében sem alutt el a boszu. 
Csakhamar békét kötve a császárral s szövetkezve a 
mindinkább elhatalmasodó besenyőkkel, véletlen, villám
ként rajok ütött a magyarokra épen akkor, midőn Árpád 
hadseregével messze járt az ország határaitól. Az öl
döklés és pusztítás, melyet a bolgárok és besenyők az 
őrizetlen és fegyvertelen magyar népen tettek, iszonyú 
lehetett, úgyhogy annak következtében a hadával vissza
tért fővezér és vajdák tanácsosabbnak látták, örökre ki
takarodni a boldogtalan új hazából s másnak keresésére 
indulni. És valóban indultak is.

Ezen időpont különös, nagyszerű, fordulópont 
őseink történelmében. Mintha természetük és szerencsé
jük is egyszerre egészen megváltozott volna. A Kauká
zustól egész aDuuatorkolatig mintegy a besenyőktől ker
getve s elölök futva, menekülve haladónak, s inkább 
szenvedő mint cselekvő, s inkább védő mint támadó sze
repet vivőnek. Most pedig, mintha valami varázsvessző 
érintette valami új szellem szállta volna meg, hirtelen 
egészen más jellemet öltöttek, szerencsés, lcgyőzhetlen, 
félt és uralt hódítókká lettének, úgyhogy egész utjok 
Átelköz határaitól Pannóniáig inkább nagy ünnepélyes 
diadalmenetnek mondható, mint vész-s szenvedé3teli had
járatnak. E csudálatos változásnak valódi okát nem ke
reshetjük másban, mint a fővezér kitűnő személyiségé
ben. Bizonyosan csak Árpád emclkedettebb gondolko
zása, bölcsesége, jelleme és erélye vala ama varázsvesz- 
sző és szellem, mely a magyar nemzetet igy, hőssé átala
kító,átbűvölé. Csak ő ébresztette s szenvedélylyé gyulasz- 
totta azon nemes büszkeséget népében, melynélfogva in
kább akárhová a világba, sőt ha kell, a halálba s enyé
szetbe menjenek, mintsem idegen nemzetek alatt szolgál
janak, vagy alaftvalóskodjanak. Csak ő tudta évekig tarta
ni e magas lelkesedésben a nemzetet s igy aztán orszá
gokon, népeken keresztül győzelemről győzelemre, vív
mányról vívmányra vezetni, mig m aradaudó hont, füg
getlen államlétet s .erezvén számára, ugyan azt nemzetté 
emelé s avatta, melynek még ma is van szebb 'jövendője 
a derekabb nemzetek sorában.

n i.

Á r p á d  é s  a h o n a lk o t á s .

A magyarok tehát ki voltak verve Atelközből — 
és mégis ezen irtó-háború után, sőt annak daczára, ak- 
kép látjuk szerepelni a magyar nemzetet, hogy néptör
zsök csatlakoznak hozzaés Kiowia,Lodomeria, Galliczia 
fejedelmei és népei tisztelettel, félelemmel sszolgálatké
szen fogadják, s ajándékokkal elhalmozva, hadikész- 
lotekkel, harczosokkal és munkásokkal segélyezve, 
egész Magyarországba elkisérék. Kellett ennélfogva va
lami nagynak, különösnek történni, mi a népeket ezen 
hódolóforma magaviseletére hangolta vagy hajtotta a 
magyarok iránt, másokban meg a bizodalmát ébresztette 
a velők való egyesülésre. Ezen valami nem lehetett más, 
mint ama válságos csata, mely az akkori történetírók 
szerint a szövetséges ruténtót és kunok, ‘meg a ma
gyarok közt vivatott s imezeknek döntő győzedelmeivel 
végződött. Árpád ugyanis országot, függetlenséget, sőt 
uralmat óhajtván szerezni nemzetének, abban állapodott 
meg a vajdák beleegyeztével, hogy e célra elegendő föl
det kell foglalni s népeket hódítani. De a körülöttük la
kó rutén népek és a rajtok pár év óta uralkodó oroszok 
földet engedni honából kiűzött ily jött-ment népnek se- 
hogysem akarhattak, annál is inkább, minthogy a köz
tük s mellettük tanyázó kun néppel sikerült nekik szö
vetkezni a vakmerő magyarok ellen. Árpád tehát meg
tette a végzetszerü lépést, merte a rúten-kún hadak s 
orosz vezérek ellen az elhatározó csatát s ezt fényesen 
meg is nyerte. Ezen győzedelcmnek nagyszerűnek kel
lett lennie, mert annak utána Árpád és a magyarok nem 
ellenállással, hanem hódolat s előzékenységgel találkoz-- 
nak mindenütt.

Kevés nap alatt ezea ütközet után Árpád kész 
a körülfekvő föld hódoltatásával s Kiew városa alá ve
zető győztes hadait, hogy azt hévévé, népének országot 
s hazát alkosson. Azovban a sors máskép fordult. A vá
rosba szorult orosz és kun vezérek tanácsosabbnak tart
ván mellőzni a bárezot levert kedélyű népeik segítségé
vel a diadalittas magyarok ellen, békeajánlatokkal s ké
relmekkel járultak Árpád színe elé, készeknek nyilat
kozván minden áldozatra a győzők részére s feldicsér
vén nekik a nem messze eső nagy Etele földjét, a hu
nok egykori biriokát és boldog hazáját, mely a magyar 
népnek, mint a hunfajta utónemzedékének természetes 
öröksége.

Árpád, a vajdák és a nép kaptak e kedves híre
ken, melyek tárgyát a köztük öröklött népmondákból 
mint egy bájos álomképet már is ismerték, s azonnal bé
kére is hajoltak, egyúttal el is határozván, hogy nyugot- 
nak tartva, felkeresik a nagy Etele s hunjai országát, 
és ha a szerencse kedvezend, visszafoglalják mint az ő 
örökségöket. így okoskodnak sokszor a népek ősmon
dáik nyomán, s ilye i alapokon nyugszik gyakran a nem
zetek elvitathatlan joga, melynek eredeti cime, fájdalom, 
mindenütt a fegyver, a vér és a hóditás. Persze hogy 
a munkának kellene lenni azon egyetlen jogezimnek, 
mely minden birtokot legméltóbban szentesít; de mit te
gyen a hazátlan s földönfutóvá lett nép ? Rabjává le
gyen másnak ? még ha ez természetével ellenkezik s ő 
tán derekabb is annál a másiknál? Ez nem járja az ál
latok, s lehetetlen volt a vándor népek között is. A szük
ség törvényt bont; tér, föld, hon kellett a népeknek, 
megverekedtek tehát érte, s a győzőnek volt igaza, Ahol 
hazát s vele emberebb léteit fegyverrel kell szerezni, 
ott a fegyverforgatás mestersége a legszükségesebb s 
egyszersmind a legjogosultabb munka, és a vérontás, 
emberölés, fosztogatás, rablás becsületes, kitüntető fogla
latosságok, a nemzeti jogok s szabadságok érvényes alap
jai. Fájdalom hogy ez igy van, de csakugyan nem is le
hetett máskép s azért divatos már a történelem kezdete 
óta, s alig találkozik valamirevaló nemzet vagy állam, 
melynek ittlétét s jogát ezen alapra visszavezetni nem 
lehetne.

A természet ezen parancsoló törvényénél fogva 
is tehát, de látva is, mikép ott a Kárpátokon túl valami 
kikerekitett s természetes határokkal ellátott országot 
ily különfajta népraj számára, milyen a magyar, kisze
melni, megalkotni lehetetlen, útnak indította Árpád népe 
seregeit, miután a kiowiakkal a békét megkötötte s azok 
részéről népe számára elegendő élel.i ct, ruházatot, vá
gó marhát, lovat, borkészletet, pénzt, kalauzok, túszok s 
munkásokat kikapott, és miután több ruthén meg kun 
vajda számos népestül vele s övéivel sorsát megosztani 
késznek nyilatkozott s tettleg testvériesen szövetkezett 
volna.

E csatlakozás által meggyarapodva, s azelőtt is 
már a kabarok által megerősödve, tekintélyes, tiszteletet 
parancsoló hatalommá vált a magyar nemzet s fegyveres 
ereje Árpád vezérlete s kormánya alatt, tagadhatlan je
léül annak, miszerént azt, mit p, vallás gondviselésnek, 
a bölcsészet sornak vagy sorsnak nevez, már akkor ar
ra szánta volt a magyar nemzetet, hogy bizonyos földte
rületen, összefüggetlen s egyenkénti önállóságra képte
len népek közt úr, igazgató, államhatalom legyen, mint 
p. o. az orosz, a frank, a szász népfaj az oroszföldőn és 
Gallia meg Anglia területén s népségeik között.

Át kellett még fáradni Lodomérián és Galliczián 
keresztül a magyar s vele szövetkezett néptömegekuek , 
mig azok a Kárpátok hegylánczához érkezhettek, melye
ken túl az óhajtva óhajtott igéretfőldje terült. De ezen 
darab utón a költözködő népek neai találkoztak sem el
lenséggel, sem panaszra méltó szenvedések vagy nélkü
lözésekkel. A lodoinériai meg gallicziai fejedelmek s 
népek eléjökbe siettek mindenütt hódolva nekik s liires 
vezérüknek, s bőkezüleg kedveskedvén mindennel, ami 
csak ily harczias, hadjáratos, honkereső népsokaságnak 
szükséges, hogy bőségben élhessen s útját minél könnyé
ben folytathatván, kitakarodjék. Szolgáltak nekik eledel- 
és takarmányféléken kívül igen sok máikás és szállító 
marhával, sok lóval s kísérő lovas meg ijászszal, jelenté
keny arany s ezüst összegekkel s végre munkabíró nép 
ezreivel, kik jó. előre mennének s a Kárpátokon keresz
tül a hatalmasoknak utat törnének. Sőt Gallicziában a 
székelyek követsége is meg lepte Árpádot, testvéri ke
zet nyújtván neki, üdvözölvén öt, mint Etele nemzetsé
gének dicső sarjadékát, magyar népét pedig mint az ő 
testvérüket; velük mint ilyenekkel, örök szövetségetköt- 
ni óhajtván. Ezen székely néptörzsök a nagy hun nép
családnak egyik tagja volt, mely a nagy nemzet hanyat
lásakor Erdély keleti havasaiban kerese menedéket s 
most, négy évszázad múltával, a magyar néptörzszsel 
frigyesült, melyet a hir bunfajtának monda s hatalmas
nak magasztala.

Ennyi szerencse, ennyi jóbarát, ennyi dicsőség 
kíséretében átbajlódtak őseink a Kárpátokon a földre, 
mely nevökről Magyarországnak czimeztetett s édes ha
zájukká lett. Jaj de mennyi s milyen változásokon estek 
itt keresztül a népek és uralmak, mióta a hunok innét ki
pusztultak. Helyüket nyomban a gepidák foglalták el. E- 
zeket az avarok meg longobárdok semmisítették meg. A 
longobárdok odahagyva Pannóniát Itáliában telepedtek 
meg, és utánuk az avarok nagy birodalmat alapítottak, 
melynek központja Pannónia s határtartományai Csehor
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szág és Bulgária voltak Bajorországtól Erdélyig. Ezen 
avarokat irgalmatlan hóditó Nagy Károly irtotta ki a nyol- 
czadik század végével s az igy pusztává s néptelcnné 
lett Pannóniát lassanként a tót népek lepték el, a morva 
földről meg a Kárpátok aljáról húzódván dél fe lé; a'még 
délibb térségéken a Duna és Tisza vidékein a bolgár meg 
oláh népek teijeszkedtek el, mig a Kárpátok félkörében 
szinte a tótság honolt és a bejött magyarok úgy találták 
ezen országot, miszerint a Duna s Tisza közt Zalán, a Ti
szán túl egész a Marosig a kozár származású Marót, a 
mai Bánátban Glád, Erdélyben pedig Gyalu uralkodott, 
mig a dunántúli Pannónia a mai éjszakinyugoti várme
gyékkel az akkori Morvaországhoz, Marahaniához tar
tozott.

delem is az egész Erdélyt, mit Töhötöm, a magyar vajda, 
maga nemzetsége számára tartott meg.

Különösen ki kell emelnünk, mikép Árpád nem 
csak úgy vakon rohant a hódítás és földfoglalásoknak, 
hanem folyvást rendezett és szervezett i s ; a földeket ki
osztogatva, a népeket, névleg: ruthén, palócz, s kunokat 
elhelyezve s meglelepítve, mind ezeknek meg a bennta
lált lakosoknak érdekeit lehetőleg igazságosan kiegyen
lítve s egyéb ily honalkotási ügyekben szakadatlanul fá
radozva. így történt az, hogy ámbátor Mármarostól a 
Mátráig, s a Tátrától a Körösig egy év alatt ő lett az úr, 
e meglehetősen kikerekitett, birtokon mégis egész há
rom évet töltött mielőtt határán túl vezette volna hadait. 
És erre is a külföld szólította fel.

hívta meg a nagymorva fejedelem ellen szövetséges 
haditársakul. Árpád nem sokat tétovázott, elfogadta a 
meghívást, és 892-ben kiindult a már biztosított orszá
gából hadaival ama nevezetes hadjáratra, mely valósá
gos világtörténelmi jelentőségű. Ugyanis midőn Árpád 
serepének két hadteste az Ipoly, Garan, Nyitra és 
Vág vidékeit a Morva vizéig meghódította, továbbá ő 
maga a harmadik hadosztálylyal a Kákos vizénél a 
Szvatopluk vezényelte tót haderőt egy ütközetben tönkre
tette, azalatt pedig Arnulf Morva- s Csehországokon 
gátlanul dúlhatott: örökre vége lett a Nagy-Morvaor
szágnak, s ezzel kettészakittatott a fennérintett nagy
hatalmi lánczolata a szláv néptörzsnek, melynek tagjai, 
szelidebb természetüknél fogva bátrabb s hatalmasabb

így lelvén az országot Árpád 889-ben, azt az esz
mét fogadta el elvül, hogy a vért kímélje, fegyver helyett 
ildomot, csaták helyett alkudozást, békés egyezkedést 
használjon, s ez utón a.maga népét sa fogyaszsza, a föld 
lakosainak szívét se idegenitse, vagy örök boszura ne in
gerelje. Munkácsig minden ellenállás nélkül jutottak 
el a magyarok és megpihentek a hosszú muHka, a 884 
óta tartott fáradalmak után, mintha haza érkeztek vol
na. A tót népek, Zalán alattvalói, mindenütt önkényt hó
dolónak, és Ungvár végerősség s őrzött hely a magyar 
csapatok hatalmába kerülvén, azon támaszpontúi szol
gálhatott, melyből az első támadások voltak intézhetők. 
Ezeket azonban Árpád bölcsesége, legalább Zalán ellen, 
egyelőre szükségtelenné tette, holott ez barátságos fel
szólítások s ismételt alkudozások folytán a magyar fő
vezérnek első ízben a Sajóig, második ízben a Zagyváig 
engedte át a földet birtokúl, melyet a magyar alvezérek 
egész a Tátráig azonnal meg is hódoltattak. Marót feje
delem, mint büszke kozár, a fegyvert választotta kie
gyenlítési eszközül, és elvesztvén az ütközetet, elvesztette 
birtokának jókora részét is, mint utána Gyalu oláh feje-

Midőn t. i. Nagy Károly végkép elsatnyult nem
zetsége hanyatlásnak indult; akkor a sláv népek két feje
delme a Duna két oldalán két országot alapitott; 870-ben 
Zvatopluk egyet csinált belőlük, a Nagy Morvaországot, 
és ezt a cseh éjszaki szélektől a Dráváig, meg Zalán bir
tokától a bajor földig kiszélesítvén, az akkori német biro
dalomtól függetlenné telte, fejedelmileg daczolván Arnulf 
német király parancsaival s követeléseivel, sőt terveket 
is gyanittatván, mintha 5 a tót törzsöket mind egyesíte
ni s belőlük oly szláv birodalmat szándékoznék terem
teni, melynek határait dél felől a Hádria és Balkán, éj
szak felől pedig tán maga a balti tenger teendné, s ezen 
esetben aztán a német fajnak szabadságát is fenyeget
hetné. Arnulf, a volt német királynak, Karolomannak 
természetes fia, 887 óta pedig a frank birodalomtól füg
getlen németség királya, több ízbon kísérletté a frank s 
német birodalom volt hűbérnökét, a már túlhatalmas 
Szvatoplukot hűségre téríteni, s ezúttal a volt frank bi
rodalom egyszeri határait, melyekbe Pannónia is tarto
zik, helyreütni : de mivel Szvatopluk sehogysem 
simula; Arnulf az elhíresztelt magyar seregeket

népfajok hatósága alá kerültek, hol máig is időznek. 
— Miután Árpád igy a Morva s Dunáig kitágította 
uj országát: akkor jutott eszébe Zalánnak, szövetkezni 
a szomszéd bolgár fejedelemmel, meg a görögökkel, s 
ezen erőkre támaszkodva, háborút izenni a magyar 
nemzetnek, mely a szláv birodalom óriási hatalmát 
imént lesújtotta s megsemmisitette. Árpád nem várta be 
az ellenséget, hanem ellene indult gyakorlott, lelkes ha
daival. Alpár pusztáin történt találkozásuk, hol meg is 
verekedtek. A hadi szerencse Zalán ellen volt, ki e csa
tával birodalmát is elvesztette. A magyar hadi csapatok 
közűi néhányan utána száguldoztak a megfutamodott- 
nak, felkeresték a Dunán túl is, megverték két csatában 
szövetségesét a bolgár fejedelmet, iszonyú pusztításokat 
vittek véghez a görög császárság területén is ; mig igy 
megboszulva mind a három ellent, sőt Tót- meg Hor
vátországon is egész Adriáig hódoltató módon elhatolva, 
dús zsákmánynyal tértek vissza uj hazájokba 896-ban.

Ily előzmények után megfoghatatlan, hogy a 
Maroson alul fejedelmeskedő Glad nem akart önkényt 
hódolni az eddig mindenütt győztes magyar hatalomnak



374

hanem inkább fegyverében bigott. De az első üsszacsa- 
pás a magyarokkal megtörte erejét; azért is kegyelemért 
esedezett Árpád előtt, ki azt nem csak megadta, de' az
zal is tetézte, hogy őt mint ezentúli hűbérnökét, eddigi 
fejedelmességében is megerősítette.

Ekkor azonban Árpád már a Csepelszigetén la
kott, úgy szólván, a hatalmas Duna karjai közt. Itt szé
kelt akkor a magyar udvar, itt az ujdon ország kormánya 
és tanácsa. Itt támadott tehát azon eszme is, pedig Ár
pád hős fejében, hogy mivel szövetségese Arnulf, a volt 
német király meghalt, s fia, a gyermek Lajos alatt a né
metség a legziláltabb állapotok közt gyöngélkedik, most 
kellene csatolni a magyar birtokhoz Pannóniát, minta 
Szvatopluk ellen tett szolgálatért járó díjnak második 
felerészét. És ezen eszme valóban tetté is lett. Árpád 
seregeit a Dunán átvezető, s ott három csapatra osztván 
hadait, az egyikét Baranya, másikát Veszprém vára el
len meneszté, mig ő maga a harmadikkal Győr felé igye
kezett. Hadai mindahárom irányban győzedelmesked
tek és az ó-Pannoniát dunántúli Magyarországgá tették, 
hol is Árpád egyik sikerült s döntő ütközete után a Győr 
melletti hegység alljában ütvén fel táborát, fellovagolt 
kevesek kíséretében a Panon halmára, hogy onnét 
széttekintve, lássa az ujonan szerzett ország minőségét.
S ott állott ö, a bős, a nagy vezér a nagy honalkotó, 
a nagy ember. Eszébe jutott hosszú, nehéz s dicső pályá
jának kezdete Atelközben, végigtekinte ezen pályának 
fénypontjain, azaz maga és nemzete viselt dolgain, a 
legyőzött akadályokon, a meghódolt népek során, most 
pedig annak végén tudván, miszerint a Kárpátok, Duna, 
Dráva, Morva és Lapincs közti főid az ő és nemzetének 
országa s birodalma: örömmel telt meg nagy emberi szi
ve, szemében a megelégedés sugárzott. Árpád itt be- 
végzettnek gondolá honfoglaló munkáját, elegendőnek hí
vén az eddig vérrel szerzett földet oly számú nemzetnek, 
mint az ő akkori népe volt.

S e v i l l a .

(V ég e).

A Plaza de la Encarnation a nagyobbszerü 
helyiségek egyike, hol különösen a vidékiek láthatók, 
s más néven hús- hal-, zöldség- és kenyérpiacz- 
nak neveztetik; ez rendkívül nagy négyszög nagy
számú kőkarzatokkal. E helyen igen vigyázni kell 
a zsebtolvajokra, kik különösen a zsebkendők el
tüntetésében igen gyakorlottak. Átalában Sevilla 
igen gyakorlót tolvajokkal bir, kik a leggyakor
lottabb párizsi és londoni tolvajok közt is megáll
hatnának. Ámbár a hatóság igen őrködik, a távo
labb fekvő városrészekben a lopások, rablások 
mégis igen gyakoriak. Ugyanazért, ha az idegen 
este eltéved, nem tanácsos az ut után kérdezősköd
nie. mivel könnyen megtöiténhetik, hogy egy is
meretlen által, ki vezetőül ajánlkozik, valamely 
rablóbarlangba fog vezettetni.

*
* *

A város különben valami sajátságos vonz
erővel bir. mely a figyelmet tartósan lebilincseli. 
Éhez igen nagy mértékben járulnak e zöldelő fák, 
melyekkel a város belseje be van nőve, és a falak 
környezteinek s a Guadalquivir partjai szegélyez- 
tetnek. A tulajdonképeni nagy sétatér a falakon kí
vül terül el, a Triana kaputól, a folyampart hosszá
ban. Legszebb része a Sálon de Christina, egy kis 
park, melynek középpontját egy nagy márványtáb
lákkal kövezett s kétsor márványpaddal ellátott 
emelkedett tér képezi, melyre 4 vagy 5 lépcső ál
tal lehet följutni, ez külföldi fákkal van beárnyalva. 
E park bejáratához közel, a folyam mellett áll az 
arany torony (Tőrre dél Oro), ez vastag, 12 szögletü 
torony, mely állítólag még a Julius Caesar előtti 
időkből származik, ámbár semmi esetre sincs római 
modorban építve. Nevét ez ősi torony onnan nyerő, 
hogy a kegyetlen Péternek kincskamrául szolgált, 
vagy pedig hogy hajdan az czüstflolták itt kötöttek 
ki, "hogy kincseiket kirakják. Az Alemade mellett 
kis erdőcske van, a Delicias, mely legkevesebb */2 
mérfóldnyire terjed ki a folyam mentében. Itt a 
természeti jelenetek és az emberélet legtarkább 
változataiban gyönyörködhetni. Lábainknál a Gua- 
dalquviir foly; a túlsó sziklás parton hófehér fal
vakat és falusi lakokat látunk kiemelkedni a kertek és

ültetvények közűi, azután a Triana külváros rend
szeres hidjai és számos templomának kupolái 
tűnnek a szemlélő elé. A Trianával szemben fek
szik a kikötő, 100 vitorlájával és a legtar
kább tárgyakkal. Az árnyas lugasokon keresztül 
ékes lovagok tüzes paripái ugrándoznak, majd egy 
ősi államkocsi jő, mely elé 5 vagy 7 gazdagon föl— 
szerszámzotl öszvér van fogva. Itt egy virágágy 
díszük bokorkörzetben, mint gyöngy a smaragd 
foglalatban ; olt egy narancslugas lágy zöldje vi
lágit a sötétebb árnyalatú akácz és platánok között, 
távolabb a zöld gyepen biborvirágu granátbokor 
ragyog. A föleziezomázott emberek még növelik a 
természet bájait. Nap lemente után kívül a . Chris- 
tina-terrasse-on a jobb társaságok, minden állású 
emberekkel vegyítve, számosán szoktak megjelenni,
A város közepén legszebb a herczegtér (Plaza dél 
Duque), melyen csténklnt a szép hölgyek és diszes 
uracsok hullámzanak. Az akáczok által az egész 
téren végig vonuló lugast száz meg száz lámpa
fény tündérilog világosítja meg A lugas középpont
ján szökőkút gyöngyözik. A négy oldal hosszában 
díszesen világított sátorok és boltok vannak be
rendezve, melyekben jeges vizek és más hűsítő ita
lok kaphatók. Itt egész fesztelenül kedélyes tár
salgás, tréfák és kaczajok közt késő éjjelig sétálnak. 
Mivel az országban mindenki vásárra viheti jó ked
vét, a nélkül, hogy az valakit bántana. Az esti gyü
lekezetek sajátságos jelleget nyernek azon bizal
masság által, hogy a nők hajadon fővel szoktak 
megjelenni, miután a köpeny vagy egészen hiányzik, 
vagy pedig csak vállra van vetve. Egy rózsa vagy 
székfü képezi az egész fődiszt, melyhez a két nem 
közt uralgó fesztelen hang járulván a társalgást igen 
kellemessé teszi. A sevillai hölgyek szemébe ter
mészetesen néha veszélyes pillantani. E szemek va
lóban nagyok, ragyogó feketék, tele tűzzel s büsz
keséget bátorságot és határozott lényt árulnak el, 
— de nem tükröződik bennük a kedély mélysége 
és a szelíd női szív. De az Ízlés különféle, és mi a 
spanyolokat nem akarjuk szépeik bámulásáért bo- 
szantani. 0. Á.

Népisme.
V á n d o r lá s o k  L e n g y e lo r s z á g b a n .

Krakkót ugorjuk át. íme sokkal kellemesebb 
helyek köszöntenek felénk, ott van a bájos W i e- 
lisk a n a g y  épületeivel, diszes fürdőintézeteivel, 
körülötte és mögötte nyájas völgyek; ott ül mo
gorva hegyek lábainál’ méla templomaival s barát
ságos házikóival a szép B o c h n i a, csinos kis vá
ros, melyet vallásos, elégedett emberek laknak. 
Nem sokat kell fáradnunk s Sezurotiscróban va
gyunk, hol Lubomirska herczegnő fényes kastélya 
díszéig.

Minő ellentét! alig hagyjuk el a virágos pá
zsitokat, árnyas s illatos parkokat, s szegényes vá
roskák elé érünk, melyeket elfelejtett vagy tekin
tetbe nem vett zsidók laknak; azután nem kedve
sebb látvány— egy csomó szürke falu következik, a 
szürke szó itt általában alkalmazható a rétekre, lak- 
házakra, ökrökre és az emberekre, kik t. i. mind 
szürke öltönyt viselnek. Az é g ! Csak ez mosolyog 
vidámkéken, mintegy biztatva, bátorítva az odalent 
élő, mozgó szürkeséget. Node menjünk tovább ; 
ezentúl már mindenütt a tavasz mosolyog, az or
szágút igaz hogy poros, piszkos gyerekek gurul
nak elénk — de ime milyen költői c mellett a fák
kal körilett imola, a hegedülő vak koldus, s a méla 
kolompjával hazatérő nyáj! Jobbra-balra a válasz
tott nép fiaival találkozunk. Ott ül az öreg Ábrahám 
hosszú kaftánban, épen nem rövid hófehér szakál
lal, mellette a kis Izsák ugrándozik. Sárát is látunk 
az utczaajtóban nehéz aranylánczczal, drága füg
gőkkel. Ott jön kis kecskét hajtva Dávid a pásztor, 
s nehány lépésnyire csikorgó kút melleit fekete 
hajú Rebeka menti tele korsóját. Mintha csak az 
ó-bibliai korban lennénk!

Ezen ázsiai képek után egészen meglepnek 
bennünket a civilizált európai jelenségek, például: 
virágos mulatókért, theaasztal, lovagló hölgy az 
őt kisérő jockeyvel, ezüst csatos öleb és több ef
féle. Menjünk mi csak keletnek s tartsunk mindin
kább a paradicsomi földek felé! Mindinkább ha
nyatló esti fényben magas hegyek kéklenek felénk, 
lábaik alatt sietve fut el a S a n folyó, itt-ott egy-

egy kőhid szeli útját, azután ismét vad sziklák 
közzé téved, valóban senki sem tenne fel ennyi re- 
génvességet Galicziáról. Igaz, hogy ha valamely 
helységbe értünk, fehér lepedőbe burkolt kóbor ke
reskedő gyerekek árulgattak kereszteket, Mária- 
képeket — de mind ennek is megvolt ha nem re
gényes, legalább humoristicus oldala : — Mózes 
hosszú szakállu fia hozta elénk eladás végett a fe
születeket és a szent szűz képeit . . . Nagyobb vá
ros L e m b e r g , zöld magaslaton fekszik, Vidám 
képet nyújtanak a szép épületek, fénylő tornyok, 
mosolygó kertek. Tágas, tiszta utczákon megy itt 
az ember, mindenütt, nehéz függönyös ablakok, dí
szes kirakatok, erkélyes úri házak néznek reánk 
— valóságos nagy város.

Estve felé a város mögött fekvő homokhegyet 
nézzük meg, platánok, nagy fák köritik s ezek alatt 
a sétálók tarka tömege zajong, nevetgél.

Futó eső után megfrisült légben folytathat
juk utunkat; erdőség, berkek, fasorok kisérnek min
denütt, s ime egy kis faluba érünk, melyet németek 
vagyis s v á b o k  laknak. A falu neve Winiki. A 
lakosság vaj készítésből, tejárulásból él s már egé
szen ellengyelesedett. Lengyel itt a kávé, a thea, 
a konyha kivéve az ideiglenesen tanyázó katonasá
got. E helységtől keletre tartva vadregényes erdő
ségek fogadnak — a sápadt hold mindent oly fél - 
álomba ringató fénynyel von be s szinte örvendünk, 
a mint a kisded 0  1 g faluban a nagy uradalmi kas
télyt kimagaslani látjuk.

A kastélyban már minden alszik. Kövessük a 
szemben levő kunyhóhoz kocsisunkat, ki itt külö
nös ismeretséggel dicsekszik.

Marienka! Marienka! És Marienka borzasán, 
kezében egy gyertyával megjelen ; — na hiszen 
volt itt szállásunk az egerek és tücskök társaságá
ban ! Nyugalmat csak a reggel .meglátogatott kas
télyban találtunk. A lengyel urak kastélyai mind 
olyan egyszerűek, csendesek, mint valami kis me
zei lak. Nagy kert, busongó vén fák, nevető pázsit, 
fris viz, madárdal. kakukkszó — és mégis olyan 
jól éreztük magunkat — úgy sajnáltunk elválni on
nan, de nekünk még ma Czlozowba kellett érnünk. 
Itt is mindenütt szép házak, melyeknek kertjeiből 
csalogánydal csattog felénk. — A mint tovább ha
ladunk, úgy tetszik, mintha egészen más tartomány
ban lennénk; hosszan elnyúló rendetlen, erdős 
hegységek mintha a szél hajtotta volna mind egy 
oldalra ; az előtéren sötét legelők és borzas pász
torok. valóságos palastinai csoportozat, körülbelül 
olyan hatással van ránk e kép, mint egy műkiálli- 
tásra küldött montenegrói tájrajz. Szemünk elvész 
a távolban, s utunk mindig zöld szorosokon vezet 
keresztül. Minő pompás erdőség képezi a keretet! 
Vén bükkök, óriás fenyők, összevissza nőve a ra
gyogó bokrok és felfutók egymást kergetik körü
löttük. A hatalmas, szabad, vidám természet itt 
áll előttünk teljes pompájában !

Az erdőségek közepeit kellemes térségek 
terülnek el, rajtuk egy-egy szénégető sátra, óriási 
ták legelésző nyáj. S a s s o w b a n  szép lát
ványt nyújt T s c h e r w e n t in s k a  herczegnő 
pompás lakása. Magas, árnyas fák közt épült gyö
nyörű villa, melynek környezetét árnyas, virágos 
kert, lacsoportozatok. felfutóval diszcskedő oszlo
pok és szökőkutak képezik, itt-ott kéklik ki a sű
rűből cgv-egy távoli begyorom s valóban e helyen 
elhaladva — úgy érezzük magunkat, mint egy 
váltakozó szép gondolatokkal teljes költemény el
olvasása után. Messze túl az országúton erdős be
gyen áll a kis L a i s t i a kápolna, ezt egy harag
jában fiát meggyilkolt bűnbánó apa építtető; --  to
vább menve mindig nagyobb a sűrűség, dúsabbak 
az erdők s képzetünkben elénk állíthatjuk Amerika 
őserdeit. Itt találunk még faóriásokat, melyek csak
nem eget verve magaslanak fel, mint egy erősebb 
kor és nagyobb idők maradványai. Vastag gyöke
rei kitörni igyekezvén, örökös küzdelemben van
nak a földdel, inig fent a lombkorona vidáman le
beg játszi estiszélben.

Oly nehezen esik az ilyen helytől megválni, 
hol a természet ezer karral tart vissza bennünket, 
messze, a mélyből kelő édes erdei hang maraszt, a 
hegyek üdítő éltető szelet küldenek mintegy kérni 
bennünket, menjünk mosolygó kebelére, felejteni, 
megújulni! Azonban menjünk, nézzük meg B r o d v 
városát.

¥
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Jézus és a kísértő.
Szent czéljától lelkesülve keble,
Erény ösvényét tapodva lába,
S mi enybet ad, mind azt elfeledve,
Ment az iidvezítő a pusztába,
S mig tervét ott érlelgetve késék, 
Megkörnyékezé a testi éhség.

Jött a sátán és szólt nyájas arczczal,
Moly sima álczája volt a gúnynak: —
Szólj, parancsolj, s e kövek azonnal 
Lágy kenyérként lábadhoz gurulnak.
Értlek sátán, — mond urunk — de menj el, 
Mert nem csak kenyérrel él az ember.

Ő nem ment cl, sőt Jézust ragadja 
. Jeruzsálem pompás templomára,

Szállj alá — mond — olts szárnyat magadra, 
ügy ismerek rád Isten fiára.
Szól az ur a bősz pokol követnek:
Ne légy kisértője Istenednek.

Várj nagy lélek — gondolá a sátán —
Egy próbám van még, ki azt nem állód 
Csillogó fény s földi kincsek árán 
Én leendek hóditó királyod,
És vivé nagy hegy magaslatára 
S egy birodalmat ott eléje tára.

— Mond — a mit látsz, gazdag összesége 
Földi jóknak, képzelet feletti 
Olcsó áron vágy kebledben ég-e 
Sajátodul mint ezt megszerezni?
Borulj elém, terved s elved add el,
S boldogító zsoldomat fogadd el.

Szól az üdvezitő: Meg van írva,
Egy az Isten és csak őt imádjad,
Megtagadva, száz világot bírva 
Kárhozatba vinne dőre vágyad ;
Távozz sátán, nékem szent e járom,
Elvem nem árúczikk semmi áron.

Kábító öröm, vagy gyilkos Ínség 
Szívet lágyító perezére lesve 
Ha a lélekvásárló feléd lép,
Martalékot, hű zsoldost keresve, '
Ember 1 el ne kábulj méz-szavára 1 
Nézz ez évangyéliom tanára.

HORY FARKAS.

Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

( F o ly t a t á s ) .

HATODIK FEJEZET.

Toiredékefe 6eéfta Jiátt06 üf enxtékÍFatal&Qt.,

iMinek kisérnők utasainkat állomásról állo
másra? Különben is vasúton utaztak s ez a neme 
az utazásnak kevésbbé bővölködik regényes kalan
dokban. hajszálmeresztö vagy szivvidámitó esemé
nyekben. a minőket a gyors- vagy postakocsikon 
utazó regénybősöktől a drága pénzen előfizető ol
vasó jogosan követelhet. (Az olvasók azon nem cse
kély száma, mely kölcsönzött könyveket olvas, igen 
természetesen semmi ilynemű előjogokat nem kö
vetelhet.)

Minthogy azonban azon lelkesítő meggyőző
désben élünk, hogy mind a tiszta érzelmű Gyula 
mind pedig a becsületes és jámbor Csóka sorsa 
érdekli előfizetőinket, igen természetesen tudósí
tanunk kell hol és miként létükről, s ezen ránk 
nézve kedves és kellemes kötelességet annál 
könnyebben teljesíthetjük, mert mint már valame
lyik fejezetben feldicsekedtünk vele, oly forrásnak 
és adathalmaznak vagyunk birtokában, melynek 
hőségében és eredetiségében kétkedni személyes 
sérelem lenne mind elbeszélő mind pedig Csóka

János ur ellen, a ki pedig még eddig bizony nem 
hiszem, hogy okot adott volna az olvasónak ily bán- 
talomra.

Ezek után mondanom Is fölösleges, hogy az 
érintett forrás : Csóka barátunk naplója.

Lássuk tehát, miként ir e mély belátásu
férfiú.

„Bécs nekem nem igen tetszik; az egész 
világ németül beszél benne, s utczáin a tolongás 
oly nagy, mintha mindig vásár lenne. Az embernek 
mindig óráján és tárczáján kell tartania kezét, s ez 
nagy mértékben akadályoz a szemlélődésben. Ele
get is kértem és kérem mindennap Gyulát, hogy 
vegye magához a pénztárt, de ő hallani sem akar 
felőle, s átalában minden okosabb dologtól iszonyo
dik, s Tercsikéjén kívül semmi egyébre nem gon
dol. Soha életemben ilyen szerelmes embert! Én 
magam is szerettem, sőt . . . (El. el fájdalmas em
lék ! . .) de a mi sok, sok, mindennek megvan a 
határa. Akárhová megyünk, múzeumok, képtárak, 
színház, paloták, kertek, mindig és mindenütt csak 
rá gondol, csak felőle ábrándozik. Szebb ezeknél 
százszor az én Tercsikémnek egyetlen mosolya, 
szokta mondogatni, valahányszor valamely neveze
tes műremek méltó lelkesedésbe hoz. s az ember 
nemcsak nem tanulmányozhat, hanemmég csak nem is 
mulathatja ki magát kedve szerint, Csóka! unom 
magamat! Csóka menjünk ! Menjünk ! De hová? Uj 
múzeumba, uj palotába, uj színházba. Na itt még 
legjobban találja magát. Itt azonban én unom ma
gamat, mert Gyula rendesen olyan darabokba megy, 
melyekben énekelve beszélnek, a mihez nem tudok, 
s az actorok meg aetrixek oly roszak, hogy az em
ber a gesticulatiójokból semmit sem vehet ki. 
Csak azt látja az ember, hogy egyszer az egyik ájul 
el. máskor a másik, mig végre többnyire mind meg
halnak, a r.élkül hogy meglehetne tudni, hogy vol- 
taképen miért ? ! Hogy az emberek ilyesmiben ked
vüket lelhetik. Egyedüli mulatságom, hogy az ilyen 
darabokban lánczolni is szoktak. Nagy gyönyörűsé
gem telik a bájos és kecses testi mozdulatokban, 
bárha az illető kisasszonyok magukviseletét kissé 
szemérmetlennek találom. Rendesen úgy vannak 
öltözködve, mintha még mindig a paradicsom kert
ben élnénk, s még hozzá szándékosan is emelgetik 
ruháikat. Bizony nem igen állhatom meg pirulás 
nélkül. Aztán meg olyan különös gondolatokat éb
resztenek az emberben. Na de ha az embereknek 
ez tetszik, ki tehet róla? Én ugyan nem reformá
lom a világot, s azért jobb hanem zúgolódom, mert 
bizony még pallérozatlan embernek nevezhet va
laki . . . .

Holnapután elhagyjuk Bécset, s meg sem ál
lunk Münchenig. Örülök rajta, mert bizony már 
elég volt ebből az unalmas városból s Bavária fő
városáról sok szépet olvastam összevissza, s előre 
örülök nagyhírű múzeumainak.

Na hiszen volt i s , minek örüljek! Hát 
utazás az, a mit Gyula véghezvisz? Az ember nem 
tanulhat és tapasztalhat semmit. Már egy hét óta 
vagyunk itt, anélkül, hogy tulajdonképen láttunk 
volna valamit. Gyula csak úgy fut végig a múzeu
mok termein, mint a sétatereken szokás. Az ember 
még csak ki sem bámulhatja magát. Ha szemrehá
nyásokat teszek neki, bút csak vállat vonit s azt 
mondja: hogy mindez őt untatja ; s ha indítványo
zom, hogy hát akkor jerünk odább, azt feleli: hogy 
minek? nem sietünk, még elég időnk van. még 
csak egyetlen hónap telt el abból az örökkévaló
ságig tartó esztendőből. Ilyenre aztán mit feleljen 
az ember! Na de őszintén beszélve, valami nagyon 
biz én nem haragszom, hogy nem sietünk Mün
chenből, mert a mi igaz, igaz : a söre pompás ! Az 
ember alig győz eleget inni belőle, s más nap reg
gel még főfájása sincs tőle. Több felől tudakozód • 
tara e sör jóságának és ulánozhatlanságának titká
ról, de senki sem tudta vagy akarta megfejteni a 
talányt, Még megérem, hogy sörfőzönek tartanak, 
ki titkaikat csak azért akarom kikémlelni, hogy az
tán Magyarországon nagyszerű sörfőzdéket állítsak,

mi aztán természetesen, a produkálást nagyobb 
mérvben alkalmazva, e czikk kiviteli üzletének ár
talmára lehetne. Nemzetgazdászati és kereske
delmi szempontból csak helyeselnem lehet ugyan 
e féltékenységet és titkolódzást, de magasabb, em
beri szempontból kárhoztatandó önzésnek kell ne
veznem. Epén e théma felett vitatkoztam egy jó ki
nézésű férfiúval a szabadalmazott királyi sörcsar
nokban, ki, mint beszédéből kivehetőm, becsületes 
varga-mester volt, s természetesen bizonyos fen- 
tartandók fentartásával nem lenne egészen idegen 
hazámmal kereskedelmi érintkezésbe bocsájtkozni, 
midőn Gyula, ki ez ideig székében hátradőlve nagy 
figyelemmel látszott hallgatni értekezésünket, hir
telen csak teuyerével az asztalra ütött s élénken 
felkiáltott:

— Csóka! mondok valamit!
Ez élénk hang meglepett. Először, mert Gyu

lának nem igen volt szokása; másodszor, mert elő
ször tapasztaltam, hogy ily elvont, mondhatni, pró
zai eszmék iránt ennyi érdekeltséget tanúsítson. 
Nagy figyelemmel vártam tehát közlendőjét.

Holnap indulunk Francziaországba!
Francziaország! Egész idegzetem megren

dült s édes és kéjes rezgés futott végig egész va
lómon. De megőriztem hideg véremet, s lehető egy
kedvűséggel válaszolók: hogy ez bizony igen ügyes 
és életrevaló gondolat.

Szándékosan titkoltam el édes felindulásomat, 
mert attól tartottam, hogy a francziák iránti feltűnő 
rokonszenvben az én becsületes németem mint ezen 
népnek született és természetes ellensége, akara
tos sértést fog találni, ettől pedig annál jobban tar
tottam , mert ezen derék úri ember, mint már fen- 
teb érintettem, hazám iránt nem rósz gondolkozás
sal volt.

Más nap reggeli négy órakor már útban vol
tunk, Nem igen kellemes dolog ugyan ily korán 
kelni s odahagyni a hajnali álmok édes tündéreit 
(hogy. hogy nem': többnyire Janka felől álmodom) 
de mit tegyen az ember, ba a vonat csak ilyenkor 
indul. Én nem tudom, hogy az a szegény sok 
conducteur hogy él e világon!

Fájdalmas honvágy szállta meg szivemet. A 
bajor síkság az alföldet juttatta eszembe.

Az alföldet, s az alföldön a kis Jánosfalvát 
melynek keskeny kis kertjében az én jó szüléim 
nyugosznak. De jó is, hogy már nyugosznak szegé
nyek, mert bennem ugyan nem igen sok gyönyö
rűségük lenne, s én sem igen könnyithetnék szo
morú sorsukon. Mert ugyan mi más sorsa lehetne 
egy nyolezvanhárom esztendős rektornak s egy 
hetvenkilencz esztendős rektornénak ? Nyomorúság, 
panasz, s a leggyakoribb esetben legsanyarubb 
nélkülözés. Rector nyugdíjintézet mikor jön el a 
te országod !

— Nézze csak Csóka! — szakitá meg szo
morú elmélkedésemet fiatal utitársam — ennek a 
városnak itt balra épen olyan tornya van, mint a 
kecskevári kálvinista templomnak.

Oda néztem; valóban szakasztott mását lát
tam a kecskevári kálvinista toronynak.

— Augsburg! kiáltá rekedt hangon a rekedt 
hangú conducteur.

Csodálatos ! E város neve egészen haragos 
ingerültségbe hozott, mert bárha politikai érzüle
temet illetőleg épen nem tartozom a vörösek közé 
(bárha a forradalom izgatottsága engem is beleso
dort a fölkelésbe), mégis rendkívül bánt. hogy az 
az augsburgi hírlap folyvást ócsárolja és rágalmazza 
nemzetemet. Aztán máskülönben is szomorú em
lékei vannak a magyarnak e város nevével össze
szőve. Lehelünket itt függesztették fel. Igaz, hogy 
nem jó járatban járt az istenadta; na de akkori idő
ben a rablás nem is volt tulajdonképen rablás; ak
kor azt hódításnak nevezték. Szeretem különben,
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hogy a vitéz Lehel m agyar vitézségét és báto rsá
gát utolsó leheletig  m egőrizte s hogy kürtjével 
oly jól visszaadta a trom fot Henriknek. Gondo
lom, hogy m indjárt szörnyet halt bele. Váljon a 
mivel Jászberény városa kevélykedik, csakugyan 
az igazi L eh e l-k ü rt lenne ? Ez esetben m éltán is 
kevélykedhetik vele a derék város, m ert ez az
tán valódi nevezetesség!

A ugsburgtól a Rajnáig F rancziaország hatá
ráig  oly gyorsan váltják egym ást a városok és ta r
tományok. hogy az em bernek igazán alig yan ideje 
elmélkedni kissé a vasúti gyorsaság  m esés volta 
felől s számot, adni magának azon benyomások fe
lől. miket a ném et lég tüdőjére és képzelődé
sére  tesz.

Nagy nem zet, dicső nemzet, mely saját h a 
zájában egészen más benyom ást tesz az em berre, 
mint idegen országokban, kivált a hol otthon akarja 
magát találni. V endégként, lá togatóként szívesen 
látja az em ber az istenadtát, m ert jám bor, szelíd és 
b ecsü le tes ; de ha aztán gyökeret ver, hát ha nincs 
résen  a gazda, bizony, bizony lassú vízzé válik ő 
keme. Na de hagyjuk ezt, ez könnyen politikai com- 
binatiókba bonyolíthatna, én pedig mindig irtóztam 
a csűrés-csavarás és képmutató alakoskodás ezen 
tudományától, s különben is, mint a H étudvary ház 
hive (mely m indamellett, hogy se nem G -s se  nem 
R -s. a magas arisztokracziálioz tartozik), nem nyil
váníthatok határozott politikai érzületet. Hátha ősz • 
szeütközésbe találnék jőni kegyes pártfogómmal. 
Ezt már igazán föl nem venném az egész világ kin
cséért.

Inkább engedjük át szivünket boldog fiatal
kori em lékeinknek. Íme itt van K arlsruhe. Mennyi 
bűvös emlék! Így nevezték kisded iskolai szobámat, 
melyben elsőéves jogászkorom ban Sárospatakon 
laktam. Boldog idők! Akkor még nem ism ertem  az 
életet, s igy nem féltem tőle. Hej akkor még nem 
hittem , hogy ha negyvenkétéves koromban valaki 
ezt a kérdés t intézendi hozzám : Kihez legyen sze
rencsém ? pirulva kelljen válaszolnom. Mert hál 
tulajdonképen mit is válaszolhatnék ? Hát mi va 
gyök én?  N evelő? tá rsalkodó? titkár vagy . .  . 
ah, minek töröm fejemet ily szomorú dolgokon. 
Jobb lesz bizony, ha Gyula példáját követve, szé 
pen kikönyökölök a kocsi ablakán s bámulom Baden 
szép vidékeit. Minő mosolygó szolid tájképek ezek. 
Bizony épen nincs mit csudálkozni rajta, hogy az 
ujkoru Nagy Sándor I. Napóleon oly ellenállhatlan 
és leküzdhetetlen vágyat érzett szivében koronája 
szegélyzetéül e szép partokat megszerezni.

De itt van ni, megint politikai ábrándokba 
keveredem . Ah már látom, beszélgetést kell kezde
nem, hogy más irányt adjak gondolataim nak.

— Ugyan kérem , mint nevezik ezen helysé
ge t — kérdem egy m ellettem  ülő kövér urlól, ki a 
vidék szem lélésébe volt elmélyedve.

Iamint a hegynek, melybe a barlang nyílik, Baradiatetö 
s a mellette levő völgynek Baradlavölgye nevei, nemkü
lönben a többi hegyek és völgyek, miat Galyatető, Jos- 
vagálya, Középhegy, Ördöglyuk stb. magyar nevezetei 
kétségessé teszik.

Baradla inkább barátiak, mivel a köznép a rész
beni vélekedése is megegyez, hogy ezen a tájékon haj
dan remeték, öltözetükre nézve barátok laktak. Szepes- 
házy és Tliiele 1825-ben megjelent munkájokban a bar
lang nevét már Paradlo-nak tótositották el.

Brada szláv szó, jelentése áll, ajaknyilás alsó 
része stb.

is a r a 11 a , több hely e néven s). Barát =  mo- 
nacbus. Nevüket Kresznerics szerint barátszerzetek ad
ták, milyen a csuklyás =  cuculatus, fatalpu =  Fran- 
ciscanus, fejér =  Dominicanus, fekete =Monachi nigri, 
(Katona Hist. Crit. T. IV. p. 517) 1198-ból Remete =  
Paulinus. (Heltai Krónika 2. D. p. 333) Tarka , Szürke, 
Vörösbarát.

Barátfertő Borsod vb. Egér-farmos mellett egy 
vadruezás tó. — Ne.'ét a reformatio korából kapja, a 
reformátusok Csepelényi György nevű térítő szerzetest, 
ki a faluban most is fenálló rom. kath. templomot a ró
mai katk. hívek számára letartotta, e tóba fulasztották.

Barátkert Arany os-Medgyesen Szatkmár vb) vau 
a városnak egy puszta kőtemploma, ennek környékét 
nevezi a nép barátkertnek, melyről azt a birt terjeszti, 
hogy a templariusok lakták. Szentiyányi és Péterfi sze
rint a zárda szürke barátoké vo lt3).

Writsko Turócz vb. jelentése „Barátmező,“ itt 
templomosok laktak. (Pesti Fr.) Barátfalu (Münnichhof)
n. b. Mosony vb. Szentkereszti Cistercita apátság birto
ka. Baráti (Baratovcze) m. k. Hont vb. földesura az esz
tergomi káptalan. Kis- és Nagy-Baráti m. h. Győr vb. 
birja sz. mártoni főapát stb. és igy máig többnyire szer
zetek s papok kezein.

A keresztes hadak idejében a vitéz keresztes ba
rátok sok helyet bírtak. Erdélyben Barátos és Czofalva 
között a szent földre járó barátoknak már több fegyve
reikre akadtak 4J.

Barátfalva (Mönuiekliof) n. h. Mosony vb. Sz. 
Kereszti Cistercita apátságé. Erről írja Bél: „quasi Mo- 
nacci vicum diceres, quomodo Germani Míinchsdorf 
adpellant.

Barátfölde Losoucz határán egy darab föld, haj
dan az apátursűgé volt, a barátoknak kolostoruk, mely 
régen elpusztult, s mely körülménytől nevét nyeri, Kis
falu pusztáján az úgynevezett Királyhegyeu állott. (Lo- 
sonczi Pkönix).

Barátmajor (Minick Majerkof) u. li. Vas vb. Egy 
barátszerzet gazdasági tanyáját képezi. — Barátsziget 
m. b. Zala vb. földesura kegyes alapítvány. Barát ur n. 
k. Baranya vb. birja a pécsi növendék-papház.

Baratby 1200. Baratb 1251. 1260. 1269. fu Győr 
és Somogy vb. Baráti-berek 1275. erdő Eger s Fölné
meti között.

Nem hallotta, vagy nem érte tte  kérdésem et, 
de m egfelelt helyette a conducteur, ki fennhangon 
k iá ltá ; Kélil.

Kéhl a báden iha tá rszé l, és amoft a R ajna!
A R a jn a !
E név egy egész tö r téne lem ! Az első c sá 

szárság  minden emlékei fölébrednek hallatára, s 
ha a conducteur nem figyelm eztetné az utasokat, 
hogy készüljenek vámőri átvizsgálásra : igazán nem 
tudom , nem adnám -e valami ildomtalan je lé t ön
kénytelen lelkesedésem nek. Így azonban nyissuk 
fel táskáinkat.

(Folytatása következik).

Mutatványok
a helynevek magyarázója II. füzetéből.

Ifj. R e’ső  E n ’s e l  S á n d o r -tó l.

B a r a d l a  földalatti nevezetes üreg Gömör és 
Torna vb. Raisz és Bartholomeidesz •) nevét a tót para, 
paradlo =  gőz, gőzölgő szavakból kőlcsönzik, azon ok
nál fogva, hogy szája gőzölög. Baradla a P s 0  hetük B 
és A-vá lett átváltozásából támadott. Ez állításokat, va-

') Magyar nyelv szótára 1862. II. fűz. 437. lp.

-o — i— j““ »msevei atel 
lenben vau Ilricso falu sziklakegygyel, mely tetején vái 
omladékot hord. E romok egyike a vár kapuja előtt óri 
ási alakot öltve néz ki úgy, mint egy kővé vált szerzetes 
Erről a monda: A vár egykor Labar nevű rabló-lovagé 
uralta. Az utolsó Labarözvegyethagyottbátra,kinek kézé 
egyebek közt Thurzó Ferencz is kérte. Az özvegy nei 
lévén fiatal , fiául fogadá őt , s az nem akarvá 
várni halálát félreeső tömlöczbe veté az özvegyet. Ekko 
ősz fürtü barát jelent meg, ez a vár uj urának szemér 
lobbantá tettét, de ez a barátot toronyba zárat j, é 
másnap reggel a szerzetes kővé válva, óriási alakot öltve 
épen a vár kapuja előtt állott s még most is ott áll.

Barát b. Moldvában. Hagyomány szerint Istvá 
Vajda Margit berczegnője általi ajándékán alapszik.(Tui 
tár 1842. XII. k. 74. lp). A római Curia missioja itt ige 
régi lévén, úgy támad Barátfalu.

Barát hasonértelmü a zsidó Berith vagy foedu 
szóval, innen a fráter, frere, fratello, Brúder, brothei 
brat és broeder. Berith vagy brith-böl lett frigy, és Brit 
tania, Phrygia.

2) Barátfa p. Zala vb. Barátfalva (Ulleradorfl „ 
b Vas vb. Barátföld p Mosony vb. Barátháza p Fehé 
vb. Baráti p. Somogy vb. Barátsziget m. h. Zala vb

3) Szirmay, Szatmár/n. leirása H. r. 317 lp
*) Akadémiai Értesítő 1841 IV. sz. 72 lp 184a

VI. sz. 165. lp. Uj Muzeum 1858. II. f, ¿8. ]p P
4) Magyarország s Erdély képekben ii.k . 114. lp

Barát szlávban brat, latin fráter, német brúder, 
góth brothar, szanszkrit bhratar, perzsa burader stb. így 
Barátos székely h. Erdélyben.

B á r c z a ,  több hely viseli e nevet 6). Erdély 
határát egy vonal képezi e néven „Bárczaság,“ latinul 
Burbia. Ennek uevét a Nürnbergi 1686-iki magyar-tö
rök krónika, a német Wurzel =  gyökér szóból eredez
teti, ebből lenne Wurcia, s említ Wurcianer népet is, 
mely czimerében egy agat vagy gyököt =  Wurzel (ko
ronán állott) hord. Némethonban a fekete erdőt (Schwar- 
zenfeld) nevezik Bárczaságnak (Barcenis). Az erdélyi 
Bárczaságot 1231-ben IX. Gergely már említi, s inti 
II. An Írást, hogy Burzenlandot s vidékét a német vi

tézeknek a adja vissza ? Ezek állítólag 6 kővárral erő- 
sitettéje meg Tj.

Felső-Bárcza tót h. Abauj vb. Bárczai nem et- 
ség 4 kastélyával.

Barczika b. Borsod vb. Barczikay családtól ágazó 
nemesek birtoka.

Bárcza =  Burcza, Borza, 1511, „Quandam tor- 
ram Borza nomiue, ultra sylvas versus Cumanos — Terra 
verő haec tota sicuti praedicti montes et flumina ipsum 
circumeunt, vocatur Borza.“ Burcza 1225. Burze 1223. 
most Bárczaság.

II. András alatt „Terra Borza“ néven fordul elő, 
András ez országrésznek a kunok elleni megvédésére a 
a német lovagokat hivta be. Eme földnek területe András 
1211. adománylevelében igy iratik le: „Első határa e 
földnek kezdődik Almage nevű kastély kerítésétől és 
megy Noilgiant kastély kerítéséig, innen Miklósnak kerí
téséig, hol az Olt vize foly, és igy fel az Oltón odáig, hol 
a Tortillou az Oltba szakad, és megint megy ugyanazon 
Tortillou forrásáig, és azon viznek forrásától, melynek 
Timis a neve, halad kifolyásáig azon víznek, mely Bor
zának mondatik, azután mennyire a havasok környezik e 
földei, egész Almáig terjed. Ez az egész föld pedig meny
nyire a mondott hegyek és folyók környezik, Borzának 
moudatik. (Fejér Cod. Dipl. után Gyulafejérvári füzetek 
1821. 12. lp.;.

Bárcza in. h, Borsod vb., ott, hol Báuvölgye Sajó- 
völgyével összcszakad, két felől távolról hegyek koszo- 
ruzzák, innen Bárcza =  bércze. — Bérez, német Berg, 
franc/.ia Berger (ki a begyen legelteti jubait).

B á r d m. li. Somogy vb. előjfí már 1229-ben 
Bárd „Lignis, quae possunt sufficere ad duó dolabra, 
quod Bard nominabatur unó die.“ E szerszám neme máig 
is ismeretes, hajdan a hóhérok bárddal végezték ki a bű
nösöket.

Bárdospart domb Borsod vb., Hejő vizének Ti
szába Omlósétól nem messze. Monda szerint a szomszéd 
Muhi győzedelem után itt 2000 magyart bárdoltak le a 
tatárok.

Bárdos Vas vb. Harczok idején népe bárddal ál
lott ki.

Bártfa (Bartfeld-Bardiow; igen régi sz. k. v. Sáros 
vb. Tapoly mellett Valódi neve Bárdfa, czimerében 
máig is keresztbe tett bárdokat visel. (Sohlachtbeil). 
Rengeteg erdős vidékén tatárpusztitás előtt bárdkészi- 
tök laktak, 1320-ban I. Károly parancsára bizonyos ró
mai katonának Lőrincz nevű fia, ki szinte bárdos volt) 
építette fel. Emlittetik 1247. Bardfa, 1277.Barodfa, 1320* 
Bardfa néven. (Topogr. 464. 231. lp).

Midőn a hon ügye úgy kívánta, a bárdosok is kar- 
czoltak, — ezekről maradt fenu a bárdolallau szó. Bárd 
=  költeményt, B árdns= költőt is jelent. (Virág B).

Bárdfalu oláh h. Márinaros vb. Bál tfalva (Szátul- 
barb) oláh li. Bihar vb. stb. hason magyarázatot nyernek.

Bárd svéd bard, német Barte, szláv bard, barta 
stb. Botond vezérünk „Bárdos“ előnevet viselt, róla 
éneklik, hogy szörnyű bárdjával nyitott réseken járt, 
erről sokat kellene szólani, leírván,mint tudott ő bárdjá
val sújtani. (Sz. L.)

Vü- stb-
) Tudom. Gyűjt. 1820. IV. k. 41. lp.
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Tiz nap története.
— November 16-án. —

Van hegyeink közt nehány vizforrás, mely a 
belője merült vasat rézzé változtatja. — Ebből az 
látszik, hogy még a vas is kap rajta, ha jobbá s 
értékesebbé válhatik. Hát még az ember!

Van hegyeink közt. völgyeinkben, rónáin
kon. s a fűzfás vizek partjain eredeti népélet, — 
nyájasság, becsület, barátság és költészet képeivel 
tele. — mely a közéje került idegen elemet köny- 
nyen átalakítja, s értékesebbé — m a g y a r r á  
teszi.

Hányán jöttek be — hajdan és nem régen — 
teljes ellenszenvvel e földre, melyet a „barbárok* 
honának“ gondoltak, s idő múltával lettek belőlük 
jó magyarok, kik ma velünk együtt éreznek, gon
dolkoznak, örülnek és sírnak.

E gondolat képezi alapját a regénynek, me
lyet most kis kandallóm szeszélyes lángjai mellétt 
kezeimben forgatok,

Oly jó néha a költők világa melleit megie- 
ledkezni a külvilágról, melynek földje most sár, 
levegője kétely és csíiggedés. ege csupamerő köd.

Ha még szép idő volna, elvezetném önöket
— vásári bódék és járókelő falusi nép közt — egy 
dorotlya-utczai kapualljhoz, mely most egész kép
kirakat, szentek és híres emberek portrait—ível, 
pajzán rajzokkal és közönséges táj festésekkel , 
rámutatnék ott néhány érdekes kőrajzra, melyek 
D ó r é  Gusztáv festményei után a marsalai hős 
nagy tetteit ábrázolják, a mint Milazzónál küzd, 
Palermói beveszi és Reggiúnál győz, s elmondanám, 
hogy Dóré Gusztáv a párisi festészek egyik legje- 
lesbike, ki élénk érzékkel bír minden iránt, a mi 
phanlasticus és költői, s kinek ecsetjét a múzsa 
a r a n y o z t a  meg.

De komor idő van, s jobb ideben. Kivált ha 
társaságunkat egy szellemdús költő képezi, ki szép 
dolgokról beszél, s a szomorúság és csüggedés 
éveit is a képzelem és elmésség fénye mellett mu
tatja föl.

Ez év elején, midőn ismét oly idő fordult, 
hogy magyar ember nem örömest kérdezte: „mi 
újság odakünn“, — politikai lapjainkat a falukban 
nem nagy kedvvel bontogaták fö l; s hogy ha föl- 
bonták is, még kedvetlenebbül dobták el: n i n c s  
b e n n ö k  s e m m i  s e m !

E fanyar szót, — mely roszul esik, — hány
szor kell hallanunk!

Elfoglalhatják a hasábokat mély tudomá- 
nyu értekezések, melyekre büszkék lehetnénk; 
érdekes tudósítások nemzeti intézetekről, melyek 
művelődésünkhöz szükségesek ; eszmecserék a ta
nodákról, hol az uj nemzedékben a jövőt képezik, 
sok nagy és nemes törekvés munkája, fáradozása:
— olvasó-világunk nagy részének mindez — sem
misem. Neki ágyúdörej és lőporfűsl kell. melynek 
szeszélyes — föltűnő, meg eltűnő — gomolyai közt 
légvárakat alkothat. Ha ilyesmi nincs, akkor ride
gen hangzik a kemény szó: — a lapokban nincs 
s e m m i s e  m. El velők !

De a mit a férfiak eldobnak, sokszor fölveszik 
a nők, e fogékony, érzelem és cszszcl megáldott 
teremtések, s gyakran találnak benne valamit, a mi 
jóval többet ér a semminél. Ők találják meg az ibo
lyákat, melyeket a férfi lába észrevétlenül cltapos, 
s oda teszik asztalunkra, hogy gyönyörködjünk 
bennök.

Több faluban voltam tanúja, amint az ev első 
negyedében fiatal nők taniták meg férjeiket, hogy 
egy politikai lap akkor is érhet valamit, midőn a 
harezok és gyűlések lármája nem viszhangzik benne.

Mily gyönyörrel fedező föl a hírsivatag 
közt a költészet forrását, s izlelteték meg férjeik és 
testvéreikkel. S e nap óta a sokat szidott politikai 
lap ismét kedvesen látott vendég lett a háznál. Lo
vas legényt küldöttek utána, s alig várták, hogy 
megérkezzék. Csak néha haragudtak rá, midőn nem 
hozott magával — t á r c z á t .  Akkor ü r e s n e k  
mondták s rá se néztek. De máskor bezzeg nagy 
kelete volt.

Egy kedves regélő, egy vidor és nemes ter
mészet, egy gazdag szellem, mely mindig szórja a 
kincset és mégis dús marad, szóval egy költő lett 
sok megszomorodott ház vigasztalója.

0 még sokkal borúsabb, sokkal csüggesz- 
tőbb évekről kezdett beszélni, melyek — szeren

csére — elm últak , s édes szóban, szép m esé
ben arra tanilgatá az em bereket, hogy nincs oly 
fájdalom, m elyet időmullán öröm ne követne, s 
nincs oly sö té t ború, melyet d e rű ié t ne váltana föl
— egyesek, mint nem zetek életében. A zért em ber 
sohase essél kétségbe, inig talpad alatt a — föld !

E regény  — „A z u j  f ö l d e s  u r "  Jókai
tól —  épen most je len t m eg három  kötetben, s 
noha nem újdonság, beszélni róla koránsem  idő
szerűtlen dolog.

Az a baj nálunk, hogy a lapok mindenről 
többe t beszélnek, mint a jó  és s z é p  k ö n y v e k r ő l .  
Nagy hűhót csapnak minden m ásod-harm ad-rangu  
szinészszel; ha ide vagy oda megy, lármásan kür
tölik, s ajánlják a közönség figyelm ébe; mindennap 
foglalkoznak a népszínház roppant fa lragaszaival, 
s ha egy virtuóz érkezik, kész az e lragad tatás; 
onlják a koszorút, s versenyeznek a csodálkozás
ban ; az is m egtörténik,hogy egy „hétköznapi sétá ló“ 
egy fiatal zeneművészben azt a genialis künynyüd- 
séget bámulja, melylyel — egy photograph-képen
— a falhoz támaszkodik. Valóban K emény Z sig - 
mond „Zord idő“-jóről, mely mindig fennmarad, 
Salamon „Török világ“—áról, mely a legjelesb kor
rajzok egyike, s költőink szépm űveiről századrész
nyit sem hallhatunk, mint ama hangversenyzőkről, 
kik jőnek mennek, mint a vándor madarak, s még 
ha csillagok lennének is, nem a mi — á l l ó c s i l 
l a g a i n k .

„ A z  u j  f ö l d e s  u r “  is m egérdem elné, 
hogy valamivel többe t beszéljenek róla, m in t: m eg
je len t ennek s ennek a k iadásában, ára ennyi meg 
ennyi. Ily könyv nem hangozhatik el oly könnyen, 
m int egy zongora-futam , mely — m int a zenéről 
átalában mondani s z o k tá k —  a lég költészete. E 
könyv a föld,, még pedig a mi eredeti, m agyar föl
dünk tősgyökeres költészete.

Nem születtem  arra, hogy oly könyvek m ű- 
birálója legyek, m elyeket öröm mel olvasok. Én egy 
szép  le rebé ly  fán nem szeretem  kutatni, hogy rajta 
fé lrenő tt görbe ágak. s bágyadt, hervatag levelek 
is vannak. Ö rülök gazdag lom bozatának, virágainak, 
s kipihenem m agam at hűs árnyékában, a nélkül, 
hogy szám lálgatnám a száraz ágakat. Ily te rm észet
tel nem lehet könyvbirálatot írni. Nem is akarok. 
Legfölebb is a ha tást szeretném  nehány sorban 
le írni, m elyet rám  egy költő munkája te tt.

Mily ism erős világ tá ru l föl e lapokon! 
Mindnyájan átéreztük búját—b án a tá t; rem ényeit, 
melyek m egcsallak, s k é tsé g b e e sé sé t, mely hitre 
változott. Az alakok megannyi ism erőseink. Az 
öreg  táblabiró, ki harezolt a gyűléseken, a harcz - 
téren s azután haza m ént szom orkodni, lemondani, 
s feledni az egész kü lv ilágo t; az eredeti kasznár. 
ki nagy rem énykedéseiben a szittyákat is szünetlen 
várja keletről, s m agyar büszkeségében még azt 
sem  engedi meg, hogy valahol lehessenek csak oly 
árvizek is, mint nálunk ; a doctor ju ris, ki egy önző, 
silány fajt k é p v ise l; a csavargó kém, ki Petőfinek 
slb. adja ki m agát s annyi szint vált, mint a kamé
leon ; a nem es katonaviselt férfi, ki harezolt a m a
gyarral, mig ennek kardja volt, de v ilágért sem 
üldözné akkor, midőn nem védelm ezheti magát, s 
ki végre e lidegenittetve egy senkinek sem tetsző 
rendszer által, bele olvad azon népbe, mely tud 
küzdeni, tű rn i, lemondani és rem élni, minden kö
rülm ény közt megőrizve nem ességét, mely szép 
érzések és szép  te ltek  kútfeje ; a kedves ilju leány
ka, ki oly tisz ta , m int a napsugár, vonzódó szivé
vel mindazokhoz, a kik szenvednek és jók m arad
lak ; a fogoly ifjú, k it nem tö r meg a sanyar, s kit 
munka és becsü let ék esíten ek ; a „szivdús hon
leány," ki m indenkép menekülni óhajt bezárt j e 
gyesétől s vígan éli napjait, midőn mindenki szo - 
m o ro g ; a kerü leti elnök, ki nagy buzgósággal k u 
ta tott, a hol sem mi s in c s ; a kém ek és szegény 
legények, a bevándorolt nagy urak, s a tű rő  nép : —  
mind ism erőseink. Egyik rész vérünkből való vér, 
a másik egykor szintén a miénk, mint valamely be
teg ség , mely m eglátogatott és elmúlt. Hideg szél 
hozta , tavaszi enyhe szellő elfújta.

S  mily érdekes tö r tén e t szövődik ez alakok 
közölt, mígnem a szivek — melyek egym ásért te -  
rem tvék— sze le te iben  olvadnak össze. Közben mily 
m egragadó rajzok , mint az árvíz, a gátját tépett 
Tisza, mely vágtat, „m intha el akarná nyelni a vi
lágot.“ Kis epizódok, melyek jellem zik a kort és a

népet, telve az elm ésség és képzelem  lelem é
nyeivel.

S mily szép allegória az e lhagyott s uj u rak 
tól m egvetett vén kastély, mely magánosán kom or- 
kodik, mig elejébe bécsi építészek uj palotát em el
nek, czifra munkát, mely csillog a szép időben. De 
jön a viharos idő, á Tisza kiönt, s a „tessék  lássék" 
munka csakham ar összedől, mig a jó  alapú rég i kas
té ly  kiáll minden csapást, s fészket ád azoknak is, 
kik a czifra lenge palotából menekülni kénytelenek. 
Mily jó menbely azoknak, a kik egykor m egve
te tték ; tisztes épület, melynek csak kü lsején kell 
valamit*váItoztatni, miután az idő m egviselte fö 
delét.

Kitűnő költők tulajdona, hogy eg y -eg y  vo
nással nagyon erősen jellem eznek.

Az arató, ki napszám jában kalapja mellé egy 
csinált virágot is kér, mily szépen fejezi ki a p a -  
lócz-nép költészetét. S a nemes, benső, tiszta sze
relem nek mily jellem ző és eredeti nyilatkozása az, 
midőn az egym ásért sovárgó ifjak titokban elvesz
nek egy -egy  szálat asztalon hagyott kalapjuk bok
rétájából.

S a tö rténet, mely egy sivár korszak kezde
tén ered, mint á t van szőve a satyra, tréfa és el
m ésség aranyszálaival. Néhol ez arany ham is ; de 
az is csillog.

Van azonban e könyvben egy tréfás kis sze l
lem, szüntelen a sorok közt bolygó, m elyet sokszor 
magam is szerettem  volna elűzni. Alakja nincs, de 
hangja mindig hallható. Most egyik em berbe, majd 
a másikba bújik be, s azok ajkáról mond élezeket, 
sokszor épen nem illőt sem a jellem ek, sem a he ly 
zetekhez. Ő csacsog néha a fogoly ajkáról, a tisz
te letrem éltó  vén táblabiró nyelvéről, sőt még azon 
jó  leánykát is kiforgatja saját magából, kinek ő 
nélküle bizonyosan nem ju to tt volna eszébe : atyját 
tréfás enyelgéssel fogadni akkor, midőn másik le 
ánya szégyenletes elszökése miatt egészen le van 
sújtva. Ez a mindig élezeskedö kis daemon sok h e 
lyü tt egész d isharm oniát csinál. Ő az oka, hogy 
sok helyt még a jó em berek is olyanoknak lá tsza
nak, mintha nem tudnák fölfogni egy lelki bú, egy 
nagy veszede lem , egy lesújtó helyzet gyászát. 
A zért gyakran szereltem  volna neki azt mondani : 
„pajzán manócska, ki soha sem nyughaiol, s m indig 
beleszólsz a mások beszédébe, kinek oly éles han
ga! és tarka toliad van, mint egy vidor k a k a s n a k ,  
ne háborgasd a költő alakjait, menj hozzá m áskor, 
s politikai ezélzásaid, könnyüvérü enyelgésed, szó - 
játékaid és kedves tréfáidat akkor mondd el neki. 
mikor élczlapot szerkeszt ; m ost pedig hagyj békét 
nekünk, m ert a nagy költemények humora nem ama 
csillogó szikra, mely a földről fellőtt röppen tyűk
ből hull ,le ; oly fény az. mely égből száll alá. s 
legtöbbször könyek forrásán ragyog .“

Ennyi, a mit mondani akartam . A többi á rny 
oldalt mondják el a tudós birálók, kik nagyitó szem 
üvegeiken meglátják a kék virág szirm án az apró 
fekete pontokat, melyek az én szabad  szemem előtt 
nem látszanak foltoknak. Azok, fejőkbe nyom
ván a komoly parókát és vaskalapot — a költő és 
világ tanúságára — bizonyára ki fogják m utatni 
a hibákat, kárhoztatva a nagy e lő szerete te t a külö
nösségek és sokszor valószinütlenségek iránt. Azok 
nem fognak hinni amaz em berfölötti erőben, hogy 
ötévi szakadatlan börtön meg sem látszik egy em
beren ; azok nem bocsátják meg, hogy a fiatalok 
itt sokszor „ördöngös ficzkók,“ kiknek a legnehe
zebb is igen könnyű, s kik vészben és bajban sok 
kal tréfásabbak, sem mint a helyzet engedné ! Azok 
bizonyosan következetlenséget látnak abban, ha 
egy nagy optim ista, ki az egész világ ham ar for
dulását hiszi, nem meri többé rem élni sem , hogy  
valaha puska lehessen a vállán. Azok nem tudják 
megmagyarázni, hogy a b ecsü le t férfia mint tű rt 
meg csak nehány napig is házában oly em bert, ki
ről első pillanatban láthatá, mily becstelen em ber, 
ha csak nem azért, hogy leánya elszöktetésével a 
regényt még regényesebbé tegye. Azok különösnek 
fogják találni, hogy valaki egy házban úgy el tudja 
titkolni m indenki elő tt vak szerelm ét, mintha nem 
fiatal leány, hanem egy minden iskolát kijárt cour
tisane lenne. Azok term észetlennek fogják tartani, 
hogy egy ingyenélő, kinek csak pár fillére van, 
csupa szép rem ény fejében koczkára tegyen negy
venezer bizonyos forintot.

De m eg kell gondolni, hogy a mi költőink
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nem Írhatnak úgy mint a „Little Dorrit" vagy „Hi- 
stoire du Sybille“ írói, kik egyszerre mindig csak 
egy munkának élnek. Nálunk a regényírás a szer
zők részéről fényűzés, mely áldozattal jár. A köl
tőnek itt még valami más egyébnek is kell lenni, 
ha nem akarja, hogy az élet mindennapi gondjai 
elmentsék. Majd mindenik lapot szerkeszt, hogy 
napjait ne sanyarogja el.

Mikor aztán ott jár a régi történeti múlt vagy 
a kikörvonalozolt társasélet nagy és kedves alakjai 
közt: jön a szedő a javítási ivekkel, a kiadó pa- 
naszszal. a vidéki levelező magas becsvágygyal, a 
fiatal iró titkos érzelmű sóhajjal, a rendőrszolga 
világos értelmű i d é z e t t e l ,  sat, Hányszor kell 
az égből leesui a porba mig egy fejezet elké
szül. Elhagyni, meg újra kezdeni! Még egy kis 
fonalat sem lehet jól összeszőni, ha egyszer elsza
kítottuk ; legfölebb csak összeköthetjük, s ez min
dig meg fog látszani. Nem akarom a művészek és 
költők hamar-munkáját védelmezni, csak annyit 
kívánok kifejezni, hogy nagy szépségek mellett le
gyünk kímélettel a kisebb árnyoldalak iránt, kivált 
ha a költőknek azokat leginkább csak azért kell 
műveikre vetni, mert előttük a közönség részvét
lensége áll, mint egy naphomálvositó sziklafal.

Különben is nem oly nagy hibák azok ked
ves olvasóm! s bizonyosan észre sem fogod venni, 
midőn odább-odább haladsz e kedves és nem ked
ves, eszményített és kitréfált alakok társaságában, 
néha sivatagon, néha kertekben járva, hol minde
nütt van bojtorványszag mellett virágillat, s nehéz 
felhők közt játszi napsugár.

Miután szóltam egy mosolygó virágkertről, 
kedvem volna most egy kis ibolyabokrétáról be
szélni, melyet fiatal leányka gyöngéd keze kötött.

Ismerik önök S t e p h a n i e  r e g é i t ?
Mióta Iduna hattyúdala elhangzott, női szív 

és kedély nem nyilatkozott ily bájjal és eredeti
séggel. ő  virágok és madarakról, vagy egy kakukk
óráról regél, oly kedvesen mint egy játszó gyer

mek, s oly okosan mint valami keleti bölcselő, ki 
csak mesékben mondhat el igazsságokat S mint 
meg vannak elevenülve az ő virágai, madarai em
beri érzések, hiúságok, indulatok és történetek által 1 
Minden illik hozzájok, a mit ő nekik tulajdonit; sőt 
még kedvesebbé válnak, a mint emberileg szeret
nek, hiuskodnak, szenvednek és pompáznak.

Akármint haragszol kedves olvasóm ama sok 
lantpróbálgatásra, s vaskos verskötetekre, melyeket 
üdvösebb munkákra hivatott nők kezéből vevél: 
e kötetlen nyelvű regekönyv — ha napvilágra jő 
— ki fog békiteni az egész nőirodalommal. A ta
vaszi szellő (ha ajka volna) nem tudna kedvesebb 
regéket suttogni neked a virágok, madarak és ter
mészet titkairól.

De nem beszélhetek sokat e nyájas regékről; 
elégiái hangulat szállott meg egy arczkép láttára, 
mely, előttem függ, s egy jó sorsra érdemes öreg 
ember balsorsát juttatja eszembe.

Pár év előtt a színházban egész menyegzői 
zröm volt, tele lelke§üléssel, és tapssal, virágfü- 
öérekkel és mosolylyal.

U d v a r h e l y i  M i k l ó s  színészi „arany- 
menyegzőjét“ tartották, s mindenki örömmel nézett 
a délczeg,. tiszteletre méltó alakra, melyet het
venöt év súlya sem birt meggörbíteni, s mig 
fején az öregség ezüstkoronája fehérlett, szemei
ben olyan jóság és tisztaság mosolygott, mely csak 
fiatal, romlatlan szivek kiváltsága szokott lenni.

Akkor ki gondolt volna arra, hogy pár év e 
nemes alakot is megtöri, a közönség pedig, mely 
örömmel tapsol, rövid időn ezt is csak úgy elfe
lejti, mint a többieket, kik pedig eleget tettek arr>, 
hogy emlékezetük fennmaradjon.

Azt hiszem, mindenki tudja, ki volt Udvar
helyi Miklós? Egyike a pályatörő művészeknek, ki 
egész leikével a színpadnak élt; egyike a buzgók
nak, kit azon gyász emészt, hogy a múzsákat nem 
szolgálhatja többé; a „b e c s ü 1 e t e m b e r e ; “ 
egy példa, kire büszkén lehet mutatni: ime egy

tisztes alak, mely annyi hányatás közt is tisztán, 
tölt nélkül maradt; szem, mely irigykedni, száj, mely 
rágalmazni, agy, mely ármánykodni, és sziv, mely 
roszat érezni sohasem tudott.

S c derék öreg. miután jóval több, mint öt
ven évig a színpad hű és tiszteletreméltó bajnoka 
volt : most kórágyon fekszik, nélkülözésekkel 
küzdve.

A hosszú és nemes pálya végin fején — tö
vis-korona, mely alatt a nyomott agynak kínzó és 
rémes gondolatai támadnak.

Azok, kiknek szivében részvét s módjukban 
eszköz van, megmenthetnék e gondolatoktól.

Szomorú lenne, ha, midőn a divatvilág egy- 
egy vigalomra ezereket költ. nem akadnának egye
sek, kik a méltatlanul szenvedők, betegek és nélkü
lözők zokogását és sóhajait meg ne hallanák.

A n ő k h ö z  fordulok.
Törüljétek le gyöngéd kezeitekkel a szen

vedő nehéz könyeit, s annak hálás mosolya olyan 
fényt vet rátok, mely szebbekké tesz, mint minden 
virág, csipke, gyöngy és a gyémántok ragyogása.

VADNA1 KÁROLY.

Or^yilkossági merénylet István király ellen-
A kereszténység terjesztője, Kupa lázadó ha

dai ellen oly erélylyel harczolt szent király életét 
minden magyar ismeri. Jól ismeri a nagy király éle
téből amaz epizódot is, melyet műlapunk ábrázol s 
melyre csak rátekintve az olvasó, bizonyára elta
lálja tárgyát. A felbérelt orgyilkosok éj idején be
lopództak a király hálótermébe; mig az egyik kint 
lesben várta a szörnyű tett véghezvitelét, a másik 
már-már kész volt teljesítésével, midőn a szent király 
nyugodt, tiszteletet, szeretetet parancsoló alakjára 
tekintve felemelt karja aláhanyatlott, a tőr kihul
lott kezéből s a gyilkos földreborulva vallá be a 
zajra felébredt királynak gyilkos szándékát — és 
a király megbocsátott.

V eg’y es  r o v a to  1c.

Nemzeti muzeum.
— A mátra-verebétyi régi feliratú harang e na

pokban küldetett be a régiségtárnak.

— A beállott téli idény folytán a termek szokás 
szerint bezárattak, s csak különös bejelentésre tekinthe
tők meg.

Irodalom és művészeti mozgalmak.

— A r a n y  János kibocsátotta felhívását jan. 
1-jén megjelenendő „Koszorú“ czimü lapjára. Ezen szer
kesztő mellé bizonyára irodalmunk jelesei csatlakoznak, 
mi a szellemi rész kitűnő voltát illetőleg nem kis nyere
mény. Ha az előfizetők száma csak a800-at is megüti két 
havonként megjelenő önálló képekben, „Magyar költők 
arczképcsarnoka“ fog mellékletül adatni. Előfizetési ár 
félévre G frt, egész évre 12 frt. A pénzek a szerkesztő és 
kiadóhoz, Arany Jánoshoz (alléi ut és 3 pipa utcza sar
kán 11. sz.) utasitandók ; gyűjtőknek 10 példányra tiszt, 
példány jár. A sok felületesség és üresség után végre 
lesz egy valódi jeles irodalmi közlönyünk. A lap 
nemcsak szakközlöny, de a nagy közönségnek is szer
kesztett szépirodalmi folyóirat leend. Ajánlani felesle
ges volna: ott áll a szerkesztő neve.

- V é l i s  K e l e m e n ,  a 16 éves hegedűmű
vész többek közreműködése mellett 16-án hangversenyt 
rendezett az „Európa“ termében. Csak újra ismételhet
jük, a mit már egyszer irtunk, hogy tanulmány mellett 
még nagy művész lehet belőle , az alap megvan.

— Mint a „N—g“ írja, már hiteles dolog, hogy a 
„Magyar Sajtó“ szerkesztését újévtől fogva V a j d a  
János veszi át.

Törvénykezési hírek.
— Felsőbb helyről általános amnestia érkezett 

a már visszatért politikai menekülteknek, s a folyamat
ban levő vizsgálatok megszüntettek.

Megjelent uj könyvek.
„Raoula“ regény, irta H o r v á t h  Vilma.Pest, 1862, 

Ernich Gusztáv kiadása. Ára 1 ft 20 kr. Ez első önálló 
műve a novelláival sikeresen fellépett Írónőnek. A  kiállí
tás igen szép, a művet mindenfelől dicsérni halljuk.

— Lauffer és Stolp kiadásában „A r e g e n s 
l e á n y  a,“ Dutnas Sándor regénye, in. és befejező kötet.

Nemzeti színház.
— Kor. 15-én és 16-án „A f o g a d o t t  l e á n y “ 

dalszinmü 2 felvonásban, irta S z i g l i g e t i ,  zenéjét 
szerző B o g n á r  Ignátz. Mint a czimből láthatja az ol
vasó, e mű egy újabb színpadi formában Íratott, mely 
hogy tetszetős, bizonyítja a miudkét előadáson volt nagy 
számú közönség. A Szigligeti által irt szöveg kevésbé 
sikerült; a zenében szép részek vannak s általában az 
egész is könnyen, élvezhetöleg van tartva. Az előadásban 
részt vettek, a czimszerepben B o g n á r  V i l m a  B.-né, 
F ü r e d i ,  S z e r d a h e l y i  és Or ma i ,  a közönség 
jól mulatott s elismeréssel fogadta a szereplők mű
ködését.

Budai népszínház.
— Még a pályaművek elöadatása nem kezdődött 

meg, s igy a már kedvezőbb számmal megjelenő kö
zönséget nagyobbára forditott bohózatokkal és vígjáté
kokkal untatják vagy mulattatják, a mint épen a darab 
hozza magával. Legközelebbi érdekes előadásul a mű
kedvelők által színre hozandó „Don Juan“ dalmüvet em
lítik. Előre ¡3 jó sikert a jóakaratnak !

Sakk-roval.
7-dik számú feladvány. 

Cauipbell-töl, (Londonban).

Világos.
Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.

A 4-dik sz. f. megfejtése.
W e i s z J. A. tanártól.

Világos Sötét
1) V a l-h l . . . .  l'5-e4: (legjobb)
2) . V h l-e 4 ; + . . . H(12-e4 :
3) Hg3-f5 f  . . .  Kd4-(15
4) Fe2-c4 + mát.
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