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Szerkesztő és előfizető 
között a folyvást! érintke
zés folytán bizonyos gyön
géd természetű bizalmas 
viszony fejük k i, mely 
nyíltságra és őszinteségre 
jogosít fel. Szóljunk tehát 
tartózkodás nélkül és csa
ládias bizalmassággal.

A lap, melynek mai 
számával utolsó havi fo
lyamát indítottuk meg, már 
eléggé ismeretes önök 
előtt. Mindenki tisztában 
lehet már felőle : érdeme- 
sitette-e magát arra. hogy 
pgy müveit férfi vagy 
hölgy állandó olvasmá
nyává tegye? s elöleges 
ígéretéhez híven : tett-e 
a közműveltségnek oly 
szolgálatokat, hogy párt- 
fogoltatását kiérdemelje ?

Minthogy lapunk fenn
állási jogosultságát kell 
bebizonyítanunk, önfentar- 
tási ösztönünk azt paran
csolja, hogy e pillanatban 
félretéve minden szerény
kedést, elmondjuk mind
azt, minek elmondására 
önérzetünk feljogosít.

Utalunk tehát lapunk 
ez évi folyamára.

Az olvasó látni fogja :
Hogy összes törekvé

sünk oda volt irányulva, 
hogy a mulattatás mellett 
ismereteket isterjesszünk, 
s hogy egyfelől szórakoz
tatni törekedve a tudomány iránti fogékonyságot is 
fejlesszük és folyvást ébren tartsuk.

Mert nem vonakodunk kijelenteni, hogy ha
tározottan a műveltebb osztály szám ára szer
kesztjük lapunkat, s ha előfizetőink névsorán vé 
gig tekintünk, meg kell győződnünk, hogy kitlö-

véseink fölismertetnek és 
rnéllányoltatnak.

Képeinket illetőleg sem
mit sem mulasztónk el elő
fizetőink kielégítésére. — 
Oly tárgyakat választónk 
miket érdekeseknek hit
tünk, s rajzolásokra leg
jobb erőinket kértük fel.

Hisszük tehát hogy a 
méltányos olvasó, kivált 
ha a lap nagy olcsóságát 
tekintetbe veszi, elisme
rését nem vonja meg tö
rekvésünktől. mert ily 
költséges lapot, ily előfi
zetési arány mellett nem 
ismerünk többet. Ez már 
az olcsóság netovábbja. — 
Csak m ülapja inkra  h ív 
ju k  fe l  olvasóink jig yel
mét. Nem megéri-e esak 
ezen 12 kép az egész évi 
előfizetést ?

Hogy lapunknak nem 
egy hiánya van, s hogy 
igen sok még a javitni 
való, épen nem tagadjuk, 
s folyvásti tökéletesbül é- 
sén munkálkodunk.

Hogy lapunk ellen oly
kor panasz volt. különö
sen a szétküldés pontat
lansága miatt, sajnosán 
tapasztaltuk:jövőre azom 
bán a szétküldést is saját 
magunk eszközölvén, le
heti enné teszünk minden 
zavart. A múltért elnézést 
kérünk, s remélünk. 

Egész bizalommal hívjuk fel tehát olvasóin
kat az újabb előfizetésre. Bizalommal, mert önérzet
tel elmondhatjuk, hogy az év elején tett igéretein- 
köt tőlünk kitelhetőleg beváltottuk, s kötelezettsé
günknek pontosan eleget tettünk.

Előfizetési föltételeink mai számunkhoz rnel-

nösen ez osztály képviselői tám ogatják válla
latunkat.

Magasabb követeléseket kelle tehát kielégí
tenünk. s ez tette és teszi főkép nehézzé felada
tunkat De épen mert műveltebb a kör melyben for- 
gunk, annyival több reményünk lehet hogy törek
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lékelt programmunkban olvashatók; arra kérjük 
fel csupán t. olvasóinkat, hogy mivel nagy 
költségű lapunkból fölösleges példányokat nem 
nyomathatunk, méltóztassanak iveiket mielőbb 
beküldeni, ne hogy aztán a megrendeléseknek a 
legjobb akarattal is ne tehessünk eleget.

S z  erk .

Gróf Zichy Ferencz.
Anyagi haladásunk és emelkedésiinK terén 

alig van név, melylyel gyakrabban találkoznánk, 
mint gr. Zichy Ferenczé. Nógrádmegye főispánja, 
egyike azon főurainknak, kik minden felmerülő ha
zai czélt, közügyet nemesen felkarolnak s sikerére 
a lehetőket elkövetni meg nem szűnnek. A Bala- 
ton-szabályozás körüli érdemeit fáradozásait min
denki, ki hazai belügyeinket ügyelőmmel kiséri, 
ezek iránt érdekkel viseltetik, — s ki ne tenné ezt? 
ismeri, és méltányolni fogja. Gr. Z i c h y Ferencz 
nevét majd minden ipar, gazdászat, közlekedés 'stb. 
vállalataink előharczosai között találjuk s különösen 
újabb időben a magya r föld hitelintézet, a birtokos osz
tály eme valóságos jótéteménye sokban neki köszön
heti megalakulását.Bemutattuk az olvasónak, tudván, 
hogy mindig örömet szerez megismerni azok voná
sait, kiknek neveivel, honfiúi nemes czélok hazai 
intézmények körül oly gyakran találkozunk.

Metternich herczeg és családja.
A n d 1 a w báró, egy sokat emlegetett Met

ternich hg. korabeli diplomata emlékiratai „Nap
lóm  ̂ czim alatt épen most jelentek meg. Ezen em
lékiratok, melyek az utolsó 50 évre terjednek, az 
az időbeli egyének és viszonyok sokféle érdekes 
rajzát foglalják magukban, A jellemek festései nem 
tűnnek ugyan ki a felfogás mélysége és az erős 
ecset szilárd kezelése által, hanem oly sok tényle
ges részletet foglalnak magukban, a melyek, ha 
mindjárt tekintet nélkül állíttatnak is elő, nein nél
külözik a vonzerői. Andlaw báró sok évig tartóz
kodott Becsben, az államminiszter szívesen látta őt 
mindig és bizodalommal volt iránta. Az emlékira
tok tehát előszeretettel foglalkoznak a boldogult 
herczeg rajzolásával, aki harminczhat éven át ve
zette Austria kormányrudját és egy egész kor
szaknak nevét kölcsönző. „Több mint dicsvágy — 
írja Andlaw báró, — a valódi „passión des affaires" 
bírt a herczegnél túlsúlylyal. Ezért sohasem ment 
szabadságra; falun vagy utazás alkalmával sohaseiű 
engedte át magát a nyugalomnak, és még mulé- 
kony szem-vagy más betegségeiben is mindig té
tetett magának hivatalos jelentést. Korán reggel 
irt már kabinetjében, aztán a császárhoz ment; dél
felé a tisztelgések és értekezletek nem értek véget, 
de még az asztalnál s este is gyakran tanácskozott 
diplomata vendégeivel, és midőn éjfél felé vissza
vonult a salonból, a tömérdek aláírás, a futárok 
útnak indítása stb. várt reá. Egyébiránt minden 
vasárnap elfogadó a diplomatákat és bemutatott ide
geneket, mig salonja naponkint is nyitva volt isme
rősei számára. Csak ritkán kocsizott vagy gyalo
golt ki a szabadba, valamint a színházak és társa
ságok látogatása is a kivételek közé tartozott. Kö
zönyössége, melyet az őt környező hullámok, ösz- 
szetalálkozó tervek és érdekek közepeit tanúsított, 
a vele szemben állókat igen gyakran a kétségbe
esés bizonyos nemébe ejtő.

Metternichet visszavonultságában sokan büsz
kének tartották, ennek oka azonban nem jellemé
ben, hanem megfogható szórakozottságában rejlett, 
a mely nem mindig tartá magát szigorúan az üle
dékes formák szabályaihoz.

A herczeg a szó szoros értelmében világfi 
volt, vidor társalkodó, valóban előkelő magatartás
sal. A salonban mindig egyszerűen öltözve jelent 
meg. s csak az aranygyapjas rendet viselé mellén. 
Asztalánál,melynél mindig volt néhány vendége, fel
tűnően keveset beszélt, igen mérsékletesen élt, szó 
rakozva evett és ivott, s egyátalában nem volt 
invencz. Konyhája ennélfogva nem tartatott Bécsben 
a legjobbnak és vendégei boszuságára még a va
lódi „johannisbergi“ bor is csak szőkén folydogált. 
Ebéd után örömmel töltötte az időt családja körében, 
hírlapokat olvasott, vagy kabinetjébe vonult vissza.

Tizóra felé megnyílt a sálon, s miután a her
czeg csak igen ritkán kártyázott, a vidor társalgás

ban talált üdülést. Rendkívüli emlékező-tehetsé- 
génél fogva kifogyhatlan volt az elbeszélésekben, 
adomákban, nevezetes vagy nevetséges jellemek 
festésében, nem minden finom gúny nélkül, a mely 
azonban sohasem sértett. Ily alkalommal ő maga is 
szívből tudott oevetni. Egy ártatlan mystificatio 
gyakran órákig foglalkoztatá, mindenféle komikus 
okmányokat, leveleket stb. is gyűjtögetett, melyek
ből egész levéltára volt.

Természettudománynyaí, a vegytannal, orvosi 
tudományokkal is foglalatoskodott, és valamint Fe
rencz császár „használható ndvari tanácsosnak" tartá 
magát, Metternich is azt hitte, hogy mint ügyes or
vos is megkereshette volna kenyerét.

A hírlapok olvasásán kivül, melyek közűi a 
li ancziákat s angolokat igen szerette és közlemé
nyeiket hosszasan kommentálta, a kedvencz.tanulmá- 
nyaira vonatkozó könyveken kivül kevés ideje ma
radt a divatirodalomra, mindamellett örömmel hal
lott felőle. A költészet, még a drámai is, csak ke
véssé érdekelte őt, valamint a zenét is csak annyi
ban szerette, a mennyiben annak minden művelt 
emberre hatnia kell. Ellenben nagyobb lészvéttel a 
képző művészetek iránt viseltetett A jelentéke
nyebb művészekkel folytonos összeköttetésben állt, 
eszmecserében, vagy vásárlásban. Teremet falait élő 
művészek művei disziték, más képek csak közszem 
lére voltak nála kitéve, nyaralójának képcsarnoka az 
újkori faragványok remekműveit foglaló magában.

A Metternich nemzetség a Rajna tartományok
ból származik s ezeknek egyik legrégibb családja, A 
herczeg sok elődje polgári s katonai szolgálatban tün
tető ki magát. Atyja miniszter volt Kur-Trievben, 
aztán Austriában, és 1818-ban halt meg Bécsben. 
Özvegye 1754-ben. Freiburgban született Kagenek 
Beatrix grófné anyja által (Andlaw) atyám unoka- 
testvére lön.

A Midőn Metternich herczeg 1813. év vége 
felé az austriai, porosz és orosz uralkodók össze
jövetele alkalmával hosszasabban időzött Freiburg
ban, irodájával azon házban, szállásolt, melyben 
anyja született ugyanazon házban, melyben Mária 
Antoinette, mielőtt a végzetszerü franczia földre 
lépett, az utolsó vidor napokat tölté Németország
ban. (1770. május).

E rokonság, valamint saját választásomnál 
fogva is gyakran jöttem társaságába. Kevés agg 
nőt ismertem, a ki modora finomságával a lélek 
azon üdeségét kötötte volna össze.

Három gyermeke volt: Pauline, szül. 1771- 
ben, Clemens született Koblenzben 1773. május 
15-én, József született - 1774-ben. Mindnyájukon 
teljes anyai szeretettel csüggött; a mely azonban 
mégis Clemens iránt nyilvánult leghatározottabban. 
Ez leginkább értette anyját, sok dologban vette 
mintaképül; anyja pedig reá ruházta bánásmódjában 
tanúsított kedves udvariasságát és a felfogás azon 
könnyűségét, melylyel birt.

Jellemző e tekintetben végrendelete, mely
ben legidősb fiát mint „mon tils, bien aimée;" leá
nyát „ina chere íille, “ József fiát pedig „mon bon 
fils" nevezi.

Pauline herczegnő oly szerencsés volt, hogy 
az életben sohasem vált el anyjától és viszonzá en
nek gyöngédségét s gondoskodását, a mely ily kö
rülmények közt oly szépen fejlődhetik. Ezen felál
dozó gyermeki szeretet volt az, a mely oly tiszte 
letre méltóvá tette jellemét. Részese volt ő anyja 
észbeii tehetségeinek, valamint azon csaknem áb
rándos hajlamnak is, melylyel az Metternich her
czeg iránt viseltetett. Pauline jellemében a kedé
lyesség túlsúllyal birt, ellenben hiányzott benne a 
kecsteljes elmésség. a mindig vidor lélek, a mely 
anyját még betegségében sem hagyta el. Sok aka
dály után csak 1816-ban ment nőül Ferdniánd wür- 
tembergi herczeghez, Fridrich király testvéréhez.

E házasság kissé visszás helyzetbe hozta őt. 
és kitűnő tulajdonságai, melyeket a külső formák 
nem ritkán nyomtak el, csak a legközelebbi ismerő
sei által méltányoltatok kellően.

Ferdinánd, a ki es. k. tábornagyságig moz- 
dittatott elő, szép külsejű, udvarias, de kissé bizar 
jellemű volt. A csupán katholikusokoak adott araoy- 
gyapju helyett a császár gyémántba foglalt arcz- 
képét viselte. A herczeg e házassága által Metter
nich s egyszersmind a császár sógora lön ; az 
utóbbi első neje, a mint tudva van, würlemberg; 
Erzsébet volt.

Mi Metternich József grófot illeti, ez a ha- 
landókazon osztályához tartozott, akik, miként Figaró 
mondja, — fáradságot vettek maguknak, hogy a vi
lágra hozattassanak. Élete igénytelenül folyt 50 éves 
koráig, a midőn meghalt. Mindig hajlamait követve, 
távol az államügyektől, valamint az első társasá
goktól is. igen sajátságos életbölcsészetnek adta ál 
magát, Azelőtt kanonok volt, később 20 esztendeig 
lakott az államkanczelláriában, de csak itt, vagy a 
reggelinél találkozók fivérével. [Sohasem lehetett őt 
ennek asztalánál vagy salonjában látni, valamint so
hasem ment kocsin sem, Köpenyébe burkolva, sap
kával fején sómpolygott haza estenden a sorházból 
valamely dohányzó társaságból, vagy anyjánál ját
szott Whistpartiehól, mpggyujtá a kapusnál kis kézi
lámpáját és nem gondolván a világ nagy zajával, 
szerény szobájában lefekvék. Ezen visszavonult 
polgári életmódjánál fogva különcznek tartatott, és 
családja eléggé integette őt. bon Papa czimet ad
ván neki, de ez nem háborította szokásaiban. Be
folyásától nem sokat vártak ugyan, de útjában nem 
állt senkinek, és ismerősei kis köre ártatlan lényé
nél fogva szerette őt.

Metternich herczeg első házassága által ausz 
Iriai családokkal jött rokonságba. Neje Kaunitz 
Eleonore herczegnő, igen gyöngélkedő volt, és alig 
egy évvel fiatalabb mint a herczeg. Mindinkább 
fejlődő betegsége visszatartóztatta a társaságoktól, 
mig 1825. martius havában Parisban meghalt. Két 
leánya, Mária, férjezett Eszterházy József grófnő, 
és Clementine (17 évében) még előtte haltak meg. 
Az utolsó hasonlithallan szépségét Lawrencze adta 
vissza arczképében, mely még most is a csodálat 
tárgya. Két ifjabb leánya,Leontine és Hermine, any
juk halála után 10, illetőleg 14 éves korukban Pá- 
risból Bécsbe jöttek vissza. Wrbna-Kagenek Flóra 
grófnő, a herczeg rokona vitte a kanczelláriában a 
háziasszony szerepét; a vasárnapi nagyobb esté
lyeken kivül ritkább rendeztetett nagyobb ünne
pély vagy ebéd. Egyetlen fia Viktor, egy szép, ne
mes tartásu s finom modorú ifjú, az idő szerint a pá
risi követségnél volt alkalmazva.

Ismételve beszélték, hogy a herczeg háza
sodni szándékozik; azt tárták, miszerint Zichy Me
lanie grófnő bájai hatnak reá. Ekkor egészen vá
ratlanul egy család érkezett Münchenből Bécsbe, 
melyet Metternich hirszerint már Nápolyban is
mert. E család egy béna s a salonokban mankókon 
nagy ügygyel-bajjal vánszorgó atyából állt, kinek 
okos ábrázatát egy pár nagy szemüveg fődé; az 
anyából, kinek valódi olasz élénksége a nem min
dennapi szépség nyomaival volt összekapcsolva; 
végre 4 gyermekből, két leányból s két fiúból,

Ez a báró Leykam-család volt.
A még ifjú gyermekek közt Antoinette a leg- 

idősbik, oly rendkívüli kedvességgel s bájjal tűnt 
fel. hogy a herczeg meghatva ezen varázs által, 
nemsokára csaknem minden estét az őt felvidító 
családi körben tölte, a hol a zenét vidor társalgás 
váltá fel, s a hová naponkint több ismerős, főleg 
diplomata vezettetett be. így alakult a Laykam- 
salon. Csak a nővilág maradt többnyire el, s a her
czeg anyja, nővére s unokatestvére szorongatott 
tekintettel figyelték mindinkább növekedő hajlamát.

Midőn Metternich herczeg 1827-ben Königs- 
warth várkastélyt meglátogatta, Marienbadból, hol 
a Leykam-család időzött, azon meglepő hir terjedt 
el, hogy az eljegyzés már véghezment.

Én épen a grünbergi kis villában, az öreg 
herczegnővel whistestem. — Írja Andlaw — midőn 
Eszterházy, a herczeg veje ezt a rokonokkal közié, 
Ezen eseményhez oly mendemondák csatlakoznak, 
melyek a közönséges pletykák határán túlmennek, 
és ha még mindezen előzményeket élénken idézem 
vissza emlékembe, nem tudom: mit csodáljak in
kább, a herczeg kitartását-e, a mely annyi tekintet
tel s akadálylyal daczolt; a Leykam-család ildomos 
viseletét-e, vagy pedig mindenekelőtt Antoinette 
helyes magatartását? Lehetetlen volt a már nem 
ifjú herczeg hódolatát nagyobb szerénységgel és 
elfogulatlanabb nyugalommal* elfogadnia; de e nő 
különösen nagy mértékben birta a meghallgatás 
ritka adományait: tudvágygyal. részvéttel bocsát
kozott a herczeggel beszélgetésbe és ez örült, 
hogy nevelésére hathat, benne a fogékony s egy
szersmind szép tanítványt ismervén fel. A kedvező 
vélemény, melyet az ifjúság vakító kecsei által 
emelt nemes jelleme iránt táplált, a jövőben is
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igazolta magát. És rósz néven lehetett-e venni a 
lierczegnek,hogy53 éves korában, ások munka terhe 
alatt kellemes benső életei akart magának terem
teni, szive és ízlése szerint választani nőt, ha en
nek egyénisége nem esett kifogás alá ?

Ezen mindenesetre legjobb oldalról nézték 
most a herczeg rokonai a dolgot; a császár által 
Beilstein grófnővé emelt arái szeretetteljes bánás
módban részesiték és Ferdinánd főherczeg mág azt 
is akarta, hogy a házassági ünnepély az akkor ál
tala lakott hetzendorfi császári kéjpalotában men
jen véghez.

E czélra november 5-ke jelöltetett ki. Ne
hány nap óta már havazott; mint az idő, oly ba
rátságtalan volt a menet; mint a kápolna, oly hideg 
az egész szertartás. A két családon kivül senki sem 
volt jelen. A hetzendorfi prépost, ki az esketést 
eszközlé, kissé együgyü beszédet tartott ez alka
lommal ; igaz, hogy ily körülmények közt nem is 
volt könnyű feladat ezt tenni, s azért inkább az 
egész elmaradhatott volna. Délutáni egy órakor 
volt a villásreggeli, de egy kedvezőtlen hír által ez 
is félbeszakasztatoit, mert épen ez alkalommal 
hozta meg a futár a navarini tengeri csatáról szóló 
jelentést.

A herczeg gyorsan hagyta el az asztalt, a 
jelenlevők aggodalommal tértek vissza a városba, 
és Gentz e félbeszakítást rósz jelnek nyilvánitá.

A tél nyugodtan múlt el. A Metternich-ház 
mindenféle ünnepélyek színhelye lön, de főszere
pet a zene játszott. Német és olasz énekesek na- 
ponkinti vendégek valának és versenyeztek az épen 
oly ügyes műkedvelőkkel, kik közt báró Sehönstein 
egy született troubadour, a Sehuber-féle énekeket 
utánozhatlanul szépen adta elő. Leginkább tetszet
tek azonban az úgynevezett jelmezes hangverse
nyek és a kedvesebb operák ízletesen összeállított 
jelenetei.

Leykam báróné, az anya képezé e vonzó 
mulatságok lelkét: kitűnő zenemüveltséggel birt, 
s hangja is igen szép volt még. Antoinette her- 
ezegnő az udvarnál kegyesen fogadtatott s salonját 
bécsi hölgyekkel látta mindinkább megtelni. Egy
szerűsége s kitűnő modora által tetszett; előbbcni 
tartózkodása kevés kivétellel eltűnt, s még maga a 
Zichy-család is elismerésére méltó tapintatot ta
núsított iránta. Csak Wrbna-Kagenek Flóra grófnő 
nem nyugodhatott meg sokáig sorsában, ő állt az 
elégületlenek élén, kik a herczeg választását nem 
helyeselték, és tréfából „la veuve de canapé“ nevet 
nyert.

A herczeg születésnapja, mint minden évben, 
1828-ban is a villában ünnepeltetett meg. Ifjú neje 
több meglepetést készített számára, melyek azon
ban nem mind sikerüllek.

Az ünnepély kezdetét egy kis hangverseny 
képezé. Azt mondák, hogy Paganini itt fogja magát 
hallatni először magánkörben egyetlen egyszer és 
mindenki kiváncsi volt a visszataszító alakra és 
daemoni játékra közelről figyelhetni. De előbb Diet- 
richstein herczeg, a kit régen nem lehetett látni, 
lépett egy szőke ifjúval a zongorához; ez elkezdett 
játszani, de épen ekkor frisitők hordattak körül, a 
társaság szórakozott volt, és Dietrichstein hirtelen 
s haragosan kiáltott föl; „Szűnj meg játszani, nem 
hallgatnak rád.“ Az iíjut csak nehezen lehetett 
rábírni, hogy újból elkezdje sonatáját. A kezdő mű
vész Thalberg volt.

A következő télen gazdag aratást tartott a 
halál a herczeg házában. Legelőször anyja halt meg, 
fia névnapján, november 23-án, 74 éves korában. 
Hat héttel később, 1829. január 7-én Antoinette 
herczegnö szült egy egészséges fiút, de ő maga ki- 
lenczed napra váratlanul s hirtelen halt meg ka
nyaróban.

E csapás leginkább sújtotta a Leykam-csalá- 
dot. Anyja, a ki még egy nappal előbb Károly -fő
herczeg fényes bálján az egész társaság, kevés 
barátja, de tán annál több irigye szerencsekivána- 
tait fogadta és büszkén bízott a jövőben, leánya 
holtteste mellett nemsokára a kétségbeesés hű 
képévé lön.

Leykam báró, az atya, előbb taxisi szolgálat
ban, badeni kamarás, a göttingai egyetemre két fiát 
kisérte, és ez az istentisztelet alatt, leánya halá
lának évfordulati napján, szélhüdés által múlt ki 
hirtelen.

Ö z v e g y e ,  fiatalabb leányával ,  mindenféle

nem mindennapi élmények közepeit sokáig tartóz
kodott Olaszországban, hol sajátszerü második há
zasságra lépett, és Theresinét Florenzben. egy gaz
dag amerikai fiához, Thorn úrhoz adta nőül. Leykam 
asszony épen oly hirtelen halt meg, mint férje ; mi
dőn 1840-ben  Karlsbadból visszautazott. B egens- 
burgban a vendéglőben egy pohár vizet ivott, és 
élettelenül rogyott össze.

A szegény Therisene Párisban látta férjét 
lassankint a halál elé menni, s gyermeikeivel, a 
mint mondják, kedvezőtlen anyagi viszonyok közt 
tért vissza ipa és napa kiséretébeu Amerikába. 
Gyermekei később tiszteletreméltó állást foglaltak 
el a diplomatiában s azausztriai hadseregben.

Metternich herzeg két évvel később harmad
szori házasságra határozta el magát, melyre 1831- 
ben Zichy-Ferraris Melanievel lépett, a ki egy év 
múlva lánykát (Melariiet) hozott világra.

A herczegi ház minden barátjának feltűnt az 
ellentét, mely egymást oly gyorsan követő két ne
jében mutatkozott. Antoinette egy vonzó, de szenv
telen szőke nő volt; kedves, gyöngéd, ámde nem 
fénylő, nem imponáló; csöndes, azonban annál be- 
hizelgűbb varázszsal; mig Melanie, haja és arcz- 
bőre szinóben, tüzes szemeiben, egész vakító je
lenségében a magyar származást s a dél jellegét 
áruiá el; viseletében változékony volt, majd föl- 
pezsdülő, majd ismét elragadólag szeretetreméltó, 
épen oly élénk-lélekkel, mint mély kedélylyel. így 
állt e két nő egymás ellenében. Melanie azon
ban csak félvilágosságban jelenhetik meg, ha 
jellemét nem azon különböző helyzet szerint bírál
juk, melyben élt. Akkor (1832.) 30 éves korában 
megtartó még ifjúságából a kissé bizar, gyakran 
szenvedélyes felfogás modorát, melyet később el
vesztett. Valamint tehát a herczegnél, úgy nála is 
ismerni kell tanulni az egyes időszakokat, és eze
ket számításba venni, ha nem akarunk tulajdonairól 
egyoldalulag vagy elhamarkodva szólni.

Mrs. Trollope (ismeretes művében) szintén 
ily modorban ir a herczegnőről, a mely igazolja, 
hogy az irvágyó utazónő jó bánásmódban részesült 
nála, a miért is kissé nagyobb mértékben nuanci- 
rozott jellemzése által akarta, iránta háláját bebizo
nyítani. A többi közt ezt írja :

,,A herczegnö oly nyíltsággal, elfogulatlansággal, 
a kifejezés azon tisztaságával tolmácsolja gondola
tait, hogy hasonló példát eddig nem láttam.“ Ez 
más szavakkal ennyit tesz: „Mindent kimond, amit 
gondol.“ E mellett azonban elhallgatja Trollope asz- 
szony, hogy épen ezen kissé nagy nyíltság volt a 
herczegnőnek helyzetében kettős hibája, a mely 
férjének sok zavart, neki pedig sok meg nem érdem- 
letl ellenséget szült. Tettetésre nem lévén képes, 
igen sok dolgon elfogulatlanul tette magát túl, és 
mindent, a vallást, politikát, nevelést, zenét, irodal
mat, művészetet, a társadalmi és családi viszonyo
kat saját modora szerint Ítélte meg. Politikai be
szélgetésekben nyílt, de gyakran egyoldalú nyilat
kozatai nem mindig találkoztak a herczeg ildomos 
és számitó phrasisaival. Nem kevésbbé volt határo
zott az ízlés, a divat dolgában is; és e tekintetben 
szintén teremtett magának ideált, a mely mellett 
mindent föltétlenül eldobott, a mi azt nem érte el, 

S ü r g ö n y .

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

(Vége.)

Azon paloták közt, melyeket a czárok itt az ő 
moszkaui polgáraik közepeit a Kremlen építtettek, kü
lönösen kettő a fő : a nagy és a kis vár, vagyis a Sán
dor-és a Miklós paloták. Az előbbinek fekvését már 
fentebb érintettük. Sándor czár helyezte azt 1817-ben 
jelenlegi állapotjába. E palota, homlokzata hosszához 
képest igen magas, azonban alulról tekintve kellemes 
hatást gyakorol a nézőre. De belső berendezése s éki- 
tése nem nevezhető a legpompásabbnak. Falai csak tég
lából vannak, ablakai közönséges üvegből, bútorai elég 
csinosak, de alakot és kelmét tekintve nem valami rend
kívüliek, sőt a szőnyegzet olcsó gyári munka, a márvány 
a szobákban még a trón- és kihallgatási teremben is 
csak úgynevezett hamis márvány vagy gipsz, a nagy 
tükrök ugyané teremben darabokból vannak összerak
va ; a hatalmas czárnak sok alattvalói mutathatnak fel 
ezeknél pompásabb és pazarfényesb szobákat. Mindaz-

által nem épen érdektelen e palota. A szobák, melyek
ben e palota húsz évi fénykora óta a különböző magas 
egyéniségek laktak, még most is azon állapotban van
nak, melyben elhagyták, s minden uj magas vendég szá
mára mindannyiszor más szobák nyittatnak. A lakájok, 
kik az idegeneknek e palotát mutogatják, mindegyik 
szobánál megnevezik annak egykori rendeltetését : ez 
a Sándor császár trónszobája („stolowaja komnata !“),ez  
a Mária Feodorowna császárné fürdőszobája (Wannaja 
komnata!“) ez Erzsébet czárné hálószobája („Notsiwal- 
naja komnata 1“), — És igy minden kabinétet, minden 
öltözőt, minden társalgót megneveznek, a mi aztán utó
jára nagyon unalmas, s szegény emberek nem képesek 
egy ártatlan elbeszéléssel vagy adomával ez egyforma
ságba érdeket lehelni.

Mindegyik szobában maradták ugyan emlékek az 
egykori magas lakók után, t. i. oly holmik, miket leg
utóbbi ottlétökkor ott hagytak. így péld. a Mária Feo
dorowna kabinetjében van egy szelencze „veritable páté 
de gumeaux en pastilles faite par d’ Hénault à Paris,“ 
mivel császárné használta, most szerencsés, mint valami 
drágaság őriztetni. Egyébiránt e császárné Ízlésének 
szebb emlékei azon képek, melyek az általa lakott szoba 
falain függnek. Remekművek sepiarajzu másolatai ezek, 
péld. a hármónia szent feltalálójának két képmása Guido 
Reni után, egy képmása a könyező bűnbánó nőnek a 
barlangban, az Isten anyjának megdicsőülése Rafael 
után, az éj Correggiótól, s még több más jeles képek ha
sonló szellemben.

Sándor czár hálószobája a legegyszerűbb, a mit 
csak láthatni ; egy nyoszolya egy szalmazsákkal, és fél 
tuczat bőrszék, meg egy kis tükör képezi egész bú
torzatát.

Különben művészeti ritkaságok és kivált festmé
nyek tekintetében az egész palota igen keveset mutathat 
fel, csupán a váró-termekben függ nehány Varsóból ide 
hozott jó festmény mely mind a lengyel történetből me
rített tárgyakat ábrázol. A palota minden oldala érdekes 
természeti képekkel van tele festve, s mindenik abla
kából egy pár festői fekvésű templom, több szép csopor- 
tozatu ház, és egy-egy szép táj látható.

A „ M a l o i - D w o r e t z “ (kis vár) a csudá3 
klastrom közelében fekszik a főtemplom másik oldalán ; 
I. Miklós czár építtette azt. Pazar pompáról itt sem le
het szó, itt is lengyel történeti képek függnek a fa
lakon. — Itt láttam legelsőben, mint koronáztattak a 
Wola mezején szabad ég alatt a lengyel királyok ; lát
szik az ünnepélyes menet, a lovagló bojárok és pánok 
csoportja, a királyi szék a mező közepén egy szőnyegen 
állva, köröskörül a zöld gyeptöltés, melyen belül a pa
pok és bojárok ültek, mindnyájan karddal óldalukon, a 
királyt várva. Érdekes mellékképül szolgál ez ama má
sikhoz, melyet a szegletes palotáról és a Leánymezőről 
nemcsak látni hanem hallani is lehet. Sokáig küzdött e 
két mező egymással a felett, melyiknek választottja le
gyen ur a másikon, a Visztulánál a Wola mezején koro
názott király-e, vagy a Moszkva mellett a Leánymezőn 
koronázott czár ? most már el van döntve, a Visztula 
urai kénytelenek a Wolgához jőni, és a pálmát a Leány- 
mező nyerte el.

A palota szobái egyikében látni üveg alatt azon 
k e n y e r e k e t  , melyeket a czároknak nyújtottak 
moszkovai látogatásaik alkalmával. E kenyerek egészen 
azokhoz hasonlók, a minők az oroszoknál az úrvacsorá
jánál szokásban vannak, s melyek egy csészealjára borí
tott csésze formájával birnak. Felyüla papok egy pecsétet 
nyomnak az ily kenyérre, s e kenyér az úrvacsorájakor 
háromszögű apródarabokra szelve osztatik ki. Midőn 
a czárnak e kenyeret átnyújtják, egy kis darabot tör 
belőle ós megeszi. Különben e kenyér-átnyujtáskor szo
kásos czeremónia a következőkből áll : A város polgár- 
mestere, vagy, mint az oroszok híják, f e j e  („Golowa“) 
a császár megérkeztekor néhány polgár-küldöttel együtt 
megjelenik a palotában, s egy ezüst tányéron hozza a 
kenyeret és sót arany sótartóban, átnyújtja a czárnak 
és kéri őt, hogy Moszkova városának kenyerét egész
séggel Ízlelje. A császár megköszöni, eszik belőle, aztán 
meghija a város fejét saját kenyerére, azaz pompás 
ebédre, hol őt nejének s gyermekeinek is, t. i. a czárné- 
nak és a nagyherczegnőknek, bemutatja.

A Kreml különféle épületei mind igen festői ren
detlenségben hevernek szanaszét, úgy hogy sehol sem 
maradt köztök szabályszerüleg képzett szabadtér. A leg- 
szábályosabb még a t a n á c s t é r ,  melyre észak felől 
a Miklóskapun jut be az ember, s melynek jobbján az 
arzenál, balján a tanács, s déli felén az „0 r u s h e i- 
n a j a  P a l o t a “ (fegyverpalota, fegyvertár) van.

E téren, e tekintélyes ¡épületek előtt, saját ter
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hők lánczaiban fogva s örökös némaságra kárhoztatva, 
f o g l y o k  feküsznek Európa minden tájaiból, ama fo
goly á g y u k t. i., melyeket 1812-ben a nyűgöt har- 
mincz betörő népsége a szmolenszki utón elhullatott. Ez 
ágyuk az arszenal és Oruslieinaja Palota előtt feküsz
nek egymás mellett, hosszú sorban, s mindeniknél egy 
boton álló kis czimer jelöli, melyik másik nemzethez 
tartoztak. Például: „Lengyel ágyuk, ennyi, meg ennyi;“ 
„Ennyi meg ennyi vesztfáli ágyú;“ amazok látása sokáig 
fog még fájni, emezeket már rég senki sem siratja, mert 
az állam, mely őket küldte, rég eltűnt a földről. Hol
landi, nápolyi, bajor ágyuk, ez utóbbiak igen szépek, 
újak és tiszták. Poroszok sem hiányzanak ott. Franczia 
annyi van, hogy meg lehetne vele egy arzenált tölteni- 
Ki győzné mind előszámlálni a többi népeket, melyeknek 
még itt feküsznek láng- s halálokádó szereik, miként a 
partra futott hajók. Most békén pihennek itt, de néme
lyiken még látszanak a heves csaták és kardtánezok 
nyomai, melyek körültök és érettük vivattak s lejttettek. 
Sok meg van még rakva közűlök ágyúgolyó, kard és 
szuronysebhelyekkel. Egyetlen nemzet, mely közöttük 
nincs képviselve, az angol 1

Mindez ide czepelt külföldi ágyuk csinosak, ap
rók s ezélj oknak nagyon megfelelő módon öntvék, habár 
ezúttal elhibázták is a czélt. Hanem ezektől nem messze 
láthatók a régi orosz öntöde óriási készítményei is, mi
nők a gigási „Dobrowik,“ a végtelen hosszú „Jedino- 
rog,“ a rettentő „Wolk“ ágyúk stb. A Dobrovrik vala
mennyi közt a legroppantabb. Nem tudom bizonyosan, 
hány mázsa port tölthettek bele, hanem kétségen kívül 
minden hibás lövés nagy lyukat ejthetett Iwanowíts 
Feodor czár főkincstárnokának a pénztárában, mely 
czár azt 1594-ben öntette. Nagy szája aként tátong az 
emberre, mint valami tűzokádó hegy torka, puszta látása 
is rettenetes, s a csatában a Dobrowik az ő nagy magas 
kerekein mint egy tűz- és lángokádó óriás, bizonyosan 
minden mást felyülmult. Mostani szekere és kerekei 
újak, nem igen rég öntötte azokat Beard mester Sz. 
Pétervárott, s oly jeleseknek találták, hogy rajtok mind 
a czár nevét mind a Beard gyámokét megörökítették. 
Egy golyó, a minőket valaha szórhatott, ott fekszik mel
lette. A Jedinorog (egyszarvú) 1670-ben öntetett Alexei 
Michailowits alatt; a Wolk (farkas) pedig, a legújabb e 
nemű készítmény, Feodor Alexejewits alatt 1681-ben 
Ez már jóval kisebb és csinosabb a többieknél.

Az „0 r-u s h e i n a j a P a l o t a “ előcsarno
kában más foglyok nagy sorára is akadunk még. Nemes 
lengyel honfiak hosszú sorban felállított s nyugodt bronz 
fejei ezek,amaz egykor oly nyugtalan büszke uraké, leg- 
tübbnyire a 17- és 18-dik századból; felttiuőleg szép 
szobormüvek, melyek önmagok kezeskednek a legbe- 
széiőbb hasonlatosság mellett. E gyűjtemény Varsóból 
került ide. Feltűnő, hogy Oroszország saját középüle
teinek előcsarnokait idegen nemzetek arczképeivel kény
telen diszitni, s saját hírneves férfiainak ilynemű gyűj
teményével még nem dicsekedhetik. A történetiró kétség
kívül nem csekély forrásra fog találni művei számára az 
Orusheinaja Palota eme csarnokiban, s ide kell jőnie ta
nulmányozni a Szembekek, Paz, Kochanowsky, Lipski, 
Sapieha, Zaluski és Malachowsky vonásait, a „liberum 
vető“ emez uraiét, e született trónkövetelőkét.

Azonban ez érdekes arczképek hosszú sorát szo
kás szerint gyorsan futja át a látogató s azzal ama 
szép nagy lépcsőhöz siet, mely a felső emelet drágakö
veihez, trónjaihoz és koronáihoz visz.

A felső emelet termei tele vannak efféle drágasá
gokkal, melyek a legkedvezőbb világításban s a legszebb 
rendben állitvák fel térés helyeiken. A középső nagy 
teremben orosz fegyverek, bárdok, vértek, páuczélingek 
stb. láthatók nagy számmal, részint mint tropliaemok 
összeállítva, részint viaszalakokra adva. E teremnek 
mind jobb mind balfelén még két-két más nagy terem 
van. Jobbra az első teremben nagyszámú aranyserleg, 
tál, tányér és asztali edények vannak üvegszekrények
ben ; a másodikban vannak a koronák, királyipálezák, 
császári öltönyök. Balra az első teremben leginkább 
drága fegyverek, a másodikban szintén főleg fegyverek 
és lószerszámok vannak.

A k o r o n á k  természetesen a legelsők, miket 
az idegen mindenek előtt látni akar. Szépen is vannak 
ezek felállítva, mert mindegyik számára egy-egy pom
pás, másfél öl magas, három lábú állvány van készítve, 
melyen aranynyal kivarrt vörös bársony-vánkos fekszik, 
melyen ismét a korona áll s a vánkossal együtt üveg 
haranggal van leboritva; azonkívül a koronatartó állvá
nyok oly távolban vannak egymáB mellett felállítva, hogy

a néző mindeniket körüljárhatja és a koronát minden 
oldalról megszemlélheti.

Itt vannak legelsőben is a Bomanow-házbeli ösz- 
szes czárok koronái, sőt még a régibbekből a mindnél 
régibb Wladimir Monomach koronája is. Bár magok az 
oroszok közűi is sokan kétségbe vonják e korona való
diságát, mégis annyi mindenesetre áll, hogy nagyon régi, 
és egyike a legszebbek és legművészibbeknek. Hagyo
mány szerint Komnén Elek küldte vala azt 1616-ban 
Wladimir nagyherczegnek ajándékban. E korona egé
szen fedett, szinte gömbölyű kerek sipka alakú, igen tet- 
szős filigrán munka a legfinomabb viasz-sárga vert
aranyból, kevés de jó kövekkel kirakva; hegyiben egy 
arany kereszt áll, melynek négy sarkán négy nagy gyöngy 
ragyog. Az arany láncz és az ország almája, melyeket 
azzal együtt szintén a görög császár küldött, ugyanoly 
modorban vannak készítve s szintúgy igen kitűnnek még 
a későbbi császárok többi lánczai felett is.

A későbbi czárok koronái is egész Nagy-Péterig 
mind ugyanazon alakúak, mint ez a Wladimir-féle by- 
zanti korona, s mindnyájan nyusztprémmel vannak pré
melve, mint ez, úgy hogy valósággal -inkább aranynyal 
felékesitett nyusztsipkákhoz hasonlítanak. Ugyanez áll a 
szibériai, kazáni és asztrakáni koronákról is, melyek itt 
szintén ki vannak téve.

Nagy-Péter czár alatt megváltozott az orosz bi
rodalmi korona alakja, az ázsiai nyuszt eltűnt róla, ala
csony karimája magasabb lett, s az egész korona ha
sonló ama német császári koronához, melyet Nagy-Péter 
tett a fejére, midőn a tanács őt „császár“ és „impera- 
tor“ czimmel felruházta. Az előbbi korona, melyet Nagy- 
Péter még mint „czár“ viselt, valamenynyi felett hihet- 
len Ízléstelensége által tűnik ki. A többi közt a karimá
jából apró ezüst drótok merednek ki függőlegesen, egyik 
rövid, másik hosszú, és megannyi durva köszörületlen, 
zöld, vörös és sárga kövekben végződnek. E kövek a 
legdurvábban vannak kilyukgatva, ki székében, ki hosz- 
szában, úgy hogy e korona majdnem egészen az orosz 
paraszt menyasszonyok tarka lakodalmi koronájához 
liasonlit. Különös ellentétet képez ezzel az Iván czárnak, 
Péter testvérének koronája, mely akkép van gyémánt
tal berakva, mintha az egész korona csupa egymáshoz 
nőtt drágakövekből állna.

A többi czárok és császárok koronáin kívül itt 
van még a legújabb korból azon korona is, mely a Mária 
Feodorowna temetésekor a koporsó előtt vitetett volt, 
valamint továbbá az is, mely a Sándor czár gyásztiszte
leténél szolgált, stb. Pál császár korából is van még itt 
néhány érdekes korona, minő péld. egy holt király ko
ronája, kinek vesztett országát Oroszország nyerte ; to
vábbá egy élő királyé, kivel e játékszer által akarták 
elvett országát elfeledtetni, s végre egy császáré, ki egy 
oly társulat elnökévé tette magút, melynek kívüle soha
sem volt koronás feje.Azon koronákat vélem t. i., melyek 
elseje az elhalt Szaniszló lengyel király előtt vitetett; 
aztán a georgiai koronát, melyet az utolsó letett georgiai 
királynak vigasztaláskép ajándékoztak ; végre a máltai 
lovagrend mesterkoronáját, mely szintén csak holt ko
rona volt.

Az Orusheinaja Palota számos trónjai közt na
gyon sok érdekest találhatni, melyek kimerítő leírásra 
és rajzbani közlésre is méltók volnának.

Legtöbbnyire a legdrágább anyagokból, ezüst 
arany, elefántcsont és drágakövekből vannak ezek. Töb
bek közt igen kellemesen hat a nézőre az, melyet Abbas 
schah 1606-ban Boris Godunownak ajándékozott, habár 
a, művészet nem sok fáradságot pazarolt is rá. E szék 
oldalai egész a földig érnek le, úgy hogy a lábai közt 
csepp üres tér sincs,mi az egésznek igen szilárd és masz- 
sziv tekintetet kölcsönöz. Belső deszkái ugyan fából 
vannak, de minthogy kívülről csak az aranypléh látszik, 
melylyel boritvúk, úgy tetszik, mintha az egész csupa 
arany volna. Az aranyba számos nagy és szép türkizek 
nyomvák be sűrűn és vastagon, melyeknek szelíd kék 
színe kedves ellentétet képez az arany sárga színével; 
közöttük kifejérlik itt-ott egy-egy keleti gyöngy.

Wasziliewits Iván trónja egészen elefántcsontból 
van összerakva, s mig teljes fejérsége és friseségében 
ragyogott, nagyon szép lehetett; most azonban egy kissé 
poros és megszürkült. Michailovits Elek trónja csupa 
masszív ezüstből van. E trónok mind a falaknál vannak 
köröskörül felállítva, mindegyik egy pár ahoz készített 
lépcsőn. Legnagyobb a nagy Péteré és Iván testvéréé. 
Ez a kettő egymás mellett van, két nagy hosszukaru 
s vastag lábú szék, felettük baldachin, melyről számos 
függöny csügg alá. A legizléstelenebb minden itt felállí
tott fejedelmi székek között, mintha valami régi templo

miszék mintájára készitették volna. A szék mögött egy 
függöny, s a függöny mögött a baldachin fala, és e fal
ban egy nagy nyílás, a mely mögött rendesen a gondos 
Sophia főherczegnő ült, hogy a két császári testvére ál
tal adott kihallgatásokon jelenlegyen s a feleletet, mit 
jónak talált, fölökbe súghassa.

ízlésteljesbek, de alig értékesbek az amerikai 
elnöki széknél, az uj császárok trónjai, ántik alakú 
egys^rü székek ezek vörös bársony baldachinnal fedve, 
melyeiméi az anyag drágasága alantabb áll az alak és 
színezet tetszetősségénél. Itt áll most már a lengyel ki
rályiszék is, melyre Miklós'császár Varsóban lépett fél; 
baldachinja elő- s hátfüggönyein számos kis ezüst sas van 
himezve, melyek közt megannyi M betű áll, a lengyel 
„Mikolai“ (Miklós) kezdőbetűje.

Hajdanában az orosz czárok a mellökön nagy 
vastag aranykeresztet szoktak volt viselni arany lánczo- 
kon. E keresztek a régi kis vártemplomban tartatnak ; 
a lánczok pedig itt a koronateremben. A már említett 
Wladimir-féle izlésdús lánczon kívül a Feodorowits Mi
hályé tűnt fel leginkább, ki annak minden szemére fel

irattá saját nevét teljes czimerével együtt.
Császári pálezák és birodalmi almák szintén nagy 

mennyiségben hevernek itt, de valamennyi közt nem ta
láltam érdekesebbet, mint a lengyel királyok t ö r t  
pálezáját. Nem képes értelemben pedig, hanem egészen 
betű szerint véve. A lengyel királyi páleza egy zöld 
hosszúkás kő, melynek két vége aranynyal van ékitve ; 
ez a kőpáleza közepén ketté van törve, s mindkét da
rabja ott fekszik egymás mellett.

E teremben az arany és elefántcsont-trónok, 
egész és tört királyi pálezák, meghódított és meghódí
tandó koronákon kivtil még igen sok más érdekes hol
mik találtatnak, péld. a koronázási szertartásmesterek 
arany és ezüst pálezái, régibb császárok és czárok séta
botjai, melyek között hires is akad, péld. a rettentő Iváné 
balvégzetes vashegyével.

— A divat történetére vonatkozólag, jelesen a mi 
a szabó és csizmadia mesterséget illeti, nem érdektelen 
a múlt századbeli császárok és C3ászárnők öltözet, és 
csizmagyüjtemér.ye sem, mely e terem egyik osztályá
ban van üvegpolezokon felállítva.

A poharak, keiyhek, billikomok és asztali edények 
tei me tele van az érdekesnél érdekesb, arany és nem 
arany, byzanti és keleti készitményü mindenféle edények 
gyüjteményeivell, melyek kétségkívül sok még fel nem 
használt anyagot tartalmaznak a művészet és erkölcs- 

történetet illetőleg.
A fegyvertrophaeumok termében semmi sem oly 

érdekes mint XII. Károly hordszéke, melyben e király a 
pultawai csatatérre vitette magát. Voltai! e szerint ezen 
széket egy kartács szétzúzta a csatában. Most azonban 
össze van tákozva s fódozva, s pedig oly ügyesen, hogy 
neüi vehetni észre, hol volt szétzúzva.

A következő teremben számos régi l e n g y e l  
k o r o n á z á s i  j e l v é n y e k  s ¡történeti z á s z l ó k  
láthatók, a többi közt a donni Demeteré (Dimitri Dons* 
kői),mely a mongolMamai ellen a kulikowi mezőn lengett 
előtte, valamint más pompás ritkaságok s különösen 
fegyvernemüek nagy sokasága.

A legvégső teremben vannak végre a legpompá
sabb l ó s z e r s z á m o k ,  a minőket csak látni lehet, 
többnyire török szultánok ajándékai az újabb időből, 
mióta annyi zabolát, lánczot és kantárt rakott reájok 
Oroszország, hogy talán e miatt támadt fel bennök az 
eszme, hogy Oroszországnak ők is egy kis lószerszámot 
küldjenek viszont ajándékba. Mind meg annyi kész tel
jes fölszerelvény ez egy-egy lovagparipára, a pompás 
drágakőtől kezdve, mely a paripa homlokán ragyog, le 
egész az ezüst és arany patkókig a paripa lábaira. ¡És 
valamennyi mind a legtündöklőbben van ékesítve drága
kövekkel, a nyereg úgy mint az egész szíjmunka, s igen 
csinosan vannak felállítva saját állványukon, épugy, mint 
a koronák a koronateremben.

A pánczélok közt, melyek piramidszerü állványo
kon helyezvék el, szintén sok történeti nevezetességüt 
találhatni, orosz, mongol és tatár fejedelmek és harezo- 
soktól itt maradiakat, arabs fóliratokkal. Azonban any- 
nyi itt minden sarokban az érdekes, hogy a néző miként 
a leiró ellankad s az olvasó szívesen megy velők gyor
sabban át másféle tárgyakhoz.

A palota alsó emeletében még sok van ilyen, je
lesen egy nagy térhelyen egy rakás régi hires szekér, 
melyeket látva örül az ember,hogy itt vannak és nyugosz- 
nak; mert rettentő és idegszakgató lehetett az a zörej, 
a mit ezek a borzasztó masszív kerekek s oldal nem 
rudak, hanem gerendák okozhattak. E szekerek
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egyike a moszkovai pátriárkáé volt. Nagy-Péter tétette 
be ide, ki, mint tudva van, a pátriárkákat felmentette a 
sétakocsizás alól. Éhez nagyon hasonló, csakhogy egé
szen kicsiny az, mely Nagy-Péternek játszó — szekérül 

' szolgált. Más szekereknek tengelyekül és hattyunyako- 
kul egész vastag faderékok szolgálnak, mintha arra let
tek volna rendelve, hogy rajtok indus bálványokat hur- 
czoljon az egész nemzet. Hagyjuk itt őket, hadd érje 
meg az idő foga.

Egy másik óriásszülöttje egy sok nagyot gondolt 
szellemnek, vagyis inkább embryója ez óriásszülöttnek, 
mely soha kifejtésre nem juthatott, látható itt a palota

egyetlenegy pompás nagy tért fogott volna képezni. A 
régiség barátainak és minden orosz L onlinak örömére 
füstbe ment a nagyszerű terv. Nem tudom, mi akadályok 
állták útját, de gondolom, hogy a réginek lerombolása 
aligha több nehézséget nem szült volna, mint az újnak 
fölépítése is.

Az a r s e n á 1, mely ugyanazon helyen fek
szik, egy nagy raktár, kész fegyverekkel telve, melyek 
elegendők egy 100,000 főnyi hadsereg tökéletes fölfegy- 
verzésére. Midőn ez épületet meglátogattam, egy altisz
tet találtam, ki egy régi rongyos zászló foltozásával volt 
elfoglalva, mely I. Péteré volt s 1812 óta ezen elron-

séges komlókaró. Azonban kellett birnia némi szentség
gel, mert, miután kettétört, egy vaspánttal pántolták 
ismét együvé. E zászlón kivül még a lengyel sas csüg- 
geszti itt-ott az arsenál sarokjaiban megtört szárnyait.

A fegyverek o í aktáéban nagyobbrészt a tulai 
gyár müvei. Kard lehet itt valami 100,000 darab, mind 
csupa slatouszti gyártmány. — Egy polezon franczia, 
angol, s több más nemzotbeli fegyverek állnak mutatvá- 
nyokkép kirakva, hogy az orosz gyárak haladásait azok 
szerint lehessen megítélni. Egy tulai orosz fegyver most 
18 rubel s 79 kopekbe (18 frank) kerül, épen felényibe 
mint az angol fegyver magában Angliában. Csakhogy

főkapujától jobbra eső teremben. Ez azon roppant pa
lota modellje, melyet Katalin Kremlen akart építtetni. 
E végre az egész Kermlhegyet kellett volna a földdel 
egyenlővé tenni, rajta minden épületet lerontani, kivéve 
csak néhány régi tisztes templomot, s a lerombolt házak 
helyére aztán egyetlenegy roppant várat emelni, egy sa- 
játszerüleg kigondolt terv szerint. E tervet készítették 
el kicsiben s fából az itt fekvő modellben, jelesen az 
egész Kremlhegyet, a mint azt a természet megalkotta, s 
rajta az egész nagy épületet, a mint a nnak valósággal 
kellett volna építtetnie. Már e modellben megtalálta, 
minden szoba a rendeltetését, s minden lépcső előállítva 
sőt minden galleria akkép kifestve, a mint valósággal 
leendett. Az épület mindenfelől befedi a hegyet, csak 
délen marad szabad kilátás. E szerint Kreml belseje

gyolt állapotában feküdt itt. Ez a legrégibb régiség az 
arsenálban, hol efféle még igen kevés van, miután e fé
nyes fegyverektől még csak ezentúl várhatni, hogy minő 
győzelmi jeleket vivandnak ki s hoznak majd ide be- 
piszkolva, sárosán s porosán a csatákból. Pugatsew zsák
mánya képezi még itt az egyedüli harczi babérokat. E 
zendülő kozák olyan ágyukkal ijesztgető egykor az orosz 
birodalmat, melyek most az orosz gyerekek gunytárgya 
volnának. Nem egyebek ezek, mint egy-egy lőcsővé ösz- 
szetákolt vastag bádogdarab. Méltó társa ezen ágyuk
nak azon zászló, melyet a káspi sivatagokból kirohant 
eme merész kalandor vitetett volt maga előtt. Ez egy 
durva zsákvászon darab, melyen a Mária képe volt fest
ve. Ez a vászonlepedő egy darab fához volt odakötve, 
mely nem dicsekedett több művészettel, mint egy közön

nem is oly jó az, mint az angol mű. Könnyen meghasad, 
ha lőnek vele.

Mint az arsenál a birodalom jövendő biztosságá
nak kezességét, s az Orusheinaja Palata annak egykori 
hatalmát és virágzását van hivatva tanúsítani, aként hir
deti a t a n á c s h á z  a jelen nemzedéknek a fennálló 
jogot, rendet és törvényt — még pedig a házfedélről alá. 
Mert fenn a fedél közepén egy négyszegű koczka látható 
kis zöld kúppal és koronával ékítve. E koczkának mind 
a négy oldalán ezen szó áll arany hetükkel felírva: 
„ S a k o n “ (törvény). Alant egy roppant szoba- és fo
lyosó-tömkelegben igyekszik ez ige testté lenni.
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A váczi fiákker.
(Genre.)

Két oldalról rét és mező 
Közepén országút szalad,
Az országúton kis fiú 
Hajkorász egy nagy szamarat.

A szamár taligát vonszol,
Oly közömbös, oly gondtalan. —
Bezzeg! annak az oldalon 
Fenn — egy kissé több gondja van.

Az, ha erősen meg nem ül,
Jobbra vagy balra tétováz,
Könnyedén hanyatt eshetik.
,András szógám! vigyázz ! vigyázz

Tudod, tejet, vajat viszek 
S ha magamat hanyatt vetem,
A homokról a tejemet 
Fel kanállal sem szedhetem.

Vajam pedig úgy ellapul,
Hogy, mig formába nyomhatom,
Egy harmada kiszivárog 
A vaztagvászon-lukakon.‘

„Sára néne! kigyelmedet 
Ke bántsa az, én mit teszek ;
Én, mint mindég, úgyan ma is 
Nyolcz órára Yáczon leszek.

Ha az oldalról lemarad,
Áztat nekem ne is mondja;
Hármunk közűi mindenkinek 
Csak magára legyen gondja.

Én nem vagyok fiáké rés 1 
Váczig az utat ismerem;
Ha a szamár húz, hallgatok,
Ha nem, — kiáltok s elverem.

Ki a gyaloglást resteli,
Ha gazdámmal megalkudott,
Felőlem jó ülésében 
Váczig aztán lehet nyugodt.“

,András szógám 1 ha batyumnak 
Az úton baja nem leszen,
Majd meglátod Sára nénéd 
Milyen makra-pipát vészén !‘

„Majd megmondom kinek vegyen 
Sára néne makra pipát; —
Azért még az öreg apám 
Huppadt sírját sem ugróm át.

Ha már olyan kigyelmctes 
S venni is akar valamit. .
Vegyen hát egy fehér czipót 
És egy garasára gugyit 1“

LAUKA GUSZTÁV.

hanem a legjogosabb meggyőződésből, — mert úgy van. 
Igenis, hálából irok Te. kegyednek levelet. És hálámat 
jobban kifejezni nem bírom, mint úgy, ha egy pár do
logban, melyben szerintem tévedni látszik, felvilágositni 
törekszem Te. kegyedet. Viszont hálát szintoly kevéssé 
várok érte, mint Szemerétől, hanem bosszuállást sem, 
mit ezúttal emberismeretem sugall. De nehogy ismét 
hosszas exordium megbocsáthatatlan vétkébe essem, 
ezennel beléülök a dolog közepébe.

• „Én nagyon szeretném, ha a tudósnak lenne iga
za,“ azt írja Te. kegyed. Ez a pár szó nem csak pislogó 
mécsest, de messze világitó szövétnelcet gyújt képzelő
désemben. Gondolataimnak e jótékony világnál keletke
zett sora abban az általános igazságban tetéződik, hogy 
hinni szép lelkek tulajdona. Közbe szólva, nem vagyok bi
zonyos felőle, vájjon az „Ország Tükré“-ben helyet foglalt 
természettudományi nézetek szerint szabad-e e hasábok
ban a „szép lélek“ kifejezéssel élni. Itt talán azt kellene 
helyette Írnom : „díszesen rendezett, könnyen izgatható 
finom idegszálak fonadéka de biz’ én csak megmara
dok szokásom s hitem mellett. Annyival inkább meg, 
minthogy nálam nincs meg az az ellentét, melyet Te. ke
gyed mindjárt következő szavaiban fejez k i : „Azonban 
leverő reám nézve, hogy a mit ezúttal szeretnék, abban 
teljességgel nem hiszek.“

Ez ismét átalánositva nem egyéb, mint az ész és 
szív közt annyiszor vallott és emlegetett ellentét, mely
ről azt állítom — nem csak alítom — hogy szintoly lát- 
szatos igazság, szintoly felszínes nézet, szintoly tartha
tatlan vélemény, mint a „mű és szerzője közti ellen-

Nyilt ]; levél.
Kolozsvárt, oct. 28. 1862.

Rrassai S. Vadnai károlynál« üdvözletét.
Levelemet akarván kezdeni, furcsa egoismuson 

kapom magamat. Nem az ád gondot, hogy mit írjak, ha
nem hogy mit mondanak az emberek reá ? Gyanítom, 
egyik Ítélet mindjárt a felirat láttára az lesz : „Br. any- 
nyira megörvendett azon, hogy valaki móltánylólag szó
lott felőle, hogy megköszönő levelet kelle intéznie a ked
vező bíróhoz.“ Nem emberismeretből alítom *) pedig,

*) Ez a szó, kivált most, midőn egész zarándoksereg 
indult meg a székely tájszólások kibányászására, 
alítom elérkezhetett volna már a Sz. Figyelő javit- 
nokáig is. De nem; mert imé minő sületlenséget 
irat velem: „A. M. Ny. szótára szerkesztői iker- 
páija, úgy látszik, nem is á l 1 i t j a egy ily párt lé
tét.“ Pedig épen az idézett szótárban is meglát
hatta volna a kijavitott szót igen helyesen iey ér
telmezve : „vél, gondol, (puto, existimo).“ Abban 
azonban hibázik a szótár, midőn azt állítja, hogy 
„Erdélyben a l a j t  alakban divatozik.“ Élőalakja 
— és nem is egész Erdélyben, sőt nem is az egész 
Székelységben : „a 1 i t tu. T. i. az í t képzőben a 
természetes hosszú í megrövidülését positioval,aznz 
a t betű kettőztetésével üti helyre a tájejtés. Nem 
elszigetelt eset, hanem átalános szokás minden í t 
végű igetörzsötökre nézve : f e s z i t t ,  t a n i t t ,  
j a v i 11. stb. — Végül meg kell mondanom, hogy ez 
az igazitó jegyzés magába a Sz. Figyelőbe vala 
szánva, hanem elkéstem vele.

Nem látszik eszélyes dolognak, hogy midőn egy
felől balvéleményt (általam annak tartottat) igyekezem 
megczáfolni, másfelől még szembeszökőbb paradoxon
nal teszem gyanússá vagy kétessé belátásom tisztaságát. 
De lássa, én nem meglepni, sem nem meglopni akarom 
Te. kegyed elméjét,hanem, ha lehet, meggyőzni, s a győ- 
zedelemre nemesebb eszköznek tartom a nyilt csatát, 
mint az álnok fortélyt. Aztán csak posito, séd non con- 
cesso nevezém én iménti újabb állításomat paradoxonnak. 
Ha megfontolja Te. kegyed, hogy az erkölcstani rendsze
rek közt mind azok — Epicurusétöl a Benthaméig — 
melyeket egy szóval az „utile“ elvére építetteknek ne
vezhetni, a szív és ész teljes hármóniájáaa s gyökeres 
összeforrására vannak alapítva, ezt elgondolva, mondom, 
nem fogja paradoxonnak nézni azt, a mit a philosopkia 
oly különböző koraiban oly jeles és elismert érdemű 
gondolkodó fejek nemcsak vallottak, hanem rendszerek 
induló pontjának is választottak és benne mint kétség
telen igazságban épületeik alatt biztos alapot létezni re
ménylettek. A szivet gyökeresen romlottnak tekinteni 
annyi volna, mint azt tartani, hogy az állatban s ember
ben a bénaság a szabály s az ép alkat a kivétel.

Ha hát nem lenne merészség tőlem öregtől Te 
kegyedhez mint fiatalhoz, — kiről azonban felteszem, 
hogy a technice úgynevezett„Uj nemzedék“-bőlkinőttnek 
tekinti magát, — biztató szót, — macte virtute, — in
téznem, azt kiáltanám: „Csak kövesse bátran romlat
lan szive sugallatát s higyje el, hogy az észnek ha oly
kor igazitó és tökélyesitő, de ellenmondó szava igen 
igen ritkán lesz!“

A legnagyobb biztossággal mondom ki ellenben, 
hogy a jelen esetben, a már köztünk is fennforgó kérdés
ben, é p e n  n i n c s  1“

„De Bacon?“
Oh ez egy cseppet se aggaszsza Te. kegyedet. A 

mendemonda s rketorika szava ez , nem az ész ellenve
tése. Macaulay piquant mondata : „A fennszárnyaló an
gyal s a porban csúszó kígyó hű jelképe az igazságot 
kereső s a pecsétőrséget kereső Bacon közti különbség
nek,“ Te. kegyednek annyira megtetszett, hogy hiszem 
maga kitalálta volna, ha Macaulay meg nem előzi vala. 
Anche lei e pittore. Mi több, a tér nyitva. Valamely ra
gyogó tollú iró, hasonló s épen oly igazságos (!) ötletet 
lobbanthatna fel a publicista s törvénytudó Macaulay s 
az indiai törvényszéki ülnök Macaulay közt való különb
ségről. S merem állitni Tc.kegyednek, nem szűkölködnék 
tapsonezok nélkül ez a tűzijáték is. „Megint uj para
doxon !“

Megint nem paradoxon! S ha az volna is — te
gyük — egy paradoxon sokkal, de sokkal derekabb do
log az előítéletnél, melynek csak más nevei és fokozatai 
az elfogultság és rögeszme.

Amaz, akár orvosság, akár méreg legyen, keserű
ségével vagy csípősségével elárulja magát; vizsgálatunk
tól, megfontolásunktól függ hé- vagy nem vétele. Ez 
rendszerint észrevétlenül lopódzik belénk, mint a meg
hűlés ; következései a csúz, a köszvény ott vannak, mi
előtt tudnék, hogy az oknak szállást adtunk.

Amaz egy nyersen dorgáló pap, kinek szavait, ha 
tetszik, hasznunkra fordíthatjuk, ha nem — elalhatunk 
moraja alatt; — ez a lágy hangjaival csábitó syren : mi
dőn fülünket kellene bédugnunk, már a hullámok halá
los ölelései közt fuldoklunk.

Amaz egy délezeg paripa: ha kellékei a k im u 
tatásnak megfelelnek, akarata alá hajtja az ügyes lovas, 
ha erkölcsös, túl ád rajta; — ez a Sindbád nyakába 
csimpajkodott bűbájos öreg, a ki kéje kedve szerint 
hajtja és forgatja az igássá deválvált embert.

De újra mondom, nem paradoxon biz’ a ; hanem 
előitélet ám az angyal és ördög elhirhedt ellentéte Ba
conban. Mind a két oldalról kell állításomat világitnom.

Elsőbben is azt kérdem Te. kegyedtől, hol keres
sük az angyalt Baconban ? az államférfiban-e, vagy az 
íróban ?

Az elsőre maga Macaulay is megvakarintaná a 
fejét. Én csak annyit mondok, hogy a történelem bizo
nyítása szerint okvetetlenül lángésznek kell tartanunk 
emberünket mint parliament tagját és mint országos hi
vatalnokot. De nem azon a fokon, melyen Anglia törté

nelme legalább is egy tuczetet ne állítana melléje, kikre 
mégis az „angyal“ czimet ruházni nem tartották sem 
méltónak, sem illőnek. Az íróba kell hát kapaszkod
nunk, ha valahogy megcsíphetnék az angyal szárnya he
gyét. S azt gondolom : nem száguld oly véghetetle’n ma
gasban, hogy az emlitett műtételt meg ne ejthetnők.

Az augol eminenter practicus nemzet s mint ilyen 
a tudományos téren is a tapasztalat philosophiáját külö
nös kegyébe vette. Ennek kifejlése lánczolatábau Bacon 
az első szem. Voila tout! De hol az angyal ? Erre talán 
megfelel Erdélyi János.

Bacon kétségkívül, mint iró is lángész volt. De 
világért sem kell azt vélui, hogy a tapasztalat philoso- 
pliiája készen és végtökélyében ugrott volna ki az ő tol
lából, mint Paliás a Jupiter fejéből. Hasonló lángeszek 
hosszú sora kellett e végre. Hobbes, Locke, Hartley, 
Smith, Benthám, Mill vettek részt időről időre a nagy
szerű épület felállításában s felszerelésében. Hogy jött 
hozzá Bacon, hogy az oroszlánrész épen n e k i  tulajdo- 
nitódott?Egy kis emberi gyengeség.

Tadjuk, hogy az angyalok közt szintúgy mint 
Róma'istenei közt rangfokozat van. Cherubim, Seraphitn, 
augelijmajorum et miuorum gentium. No már, az Írói 
angyalok szárnya kétféle toliból á ll: egyikféle, a melyet 
az élvező közönség, másikféle, a melyet az angyaltár
sak dugdosnak belé ; — de egy nevezetes különbséggel.
A közönség ugyanis a korabeliéit piperézi; a pajtások 
pedig, a mennyit lehet, kiszednek belőle s elődjei termé
szetesen a „majorum gentium“ közt osztják fel külön
böző arányban, de rendesen egy kis előszeretettel a mi
nél korábbiak iránt. Világos, hogy minél hosszabb a sor, 
annál több jut az elsőnek, mert minden utáuavalójáé- 
ból osztozik, s tőle kezdve apadó arányban a többieknek.

Alkalmazza Tc.kegyed ezt az eljárást a tapaszta
lati philosophia feljebb sorolt kitűnő férfiaira s könnyen 
kimagyarázhatónak ielendi, mikép jutott a mi Baconk 
cherubimságra, sőt ezek közt is fejedelemségre. Hozzá 
teszem még, a mi az elébb érintettekből önként követ
kezik, hogy Bacon glóriája főkép Anglia honias atmos- 
sphaerájában keletkezett, sokáig csaknem kirekesztőleg 
ott világiott és terjeszkedett és csak az utóbbi időkben a 
nemzetközi viszonyok sürüdtével támadtak más orszá
gokban is melléknapjai.

Ne felejtse elTc. kegy ed,hogy nekem nem az illető 
glória, hanem csak „Ueberschwüngíiclikeit“-ja ellen van 
kifogásom s magyarázatom csupán erre vonatkozik. — 
Fordítsuk meg már az érmet s vegyük számba az ördögi 
oldalt is. A lóláb vagy kigyófark tán még újabb keletű, 
mint a clieruharcz vagy carbunculus korona. Világosab
ban is szembetűnnek az ördögités momentumai, mint az 
angyalság lépcsői. A legfőbb mozzanatokat Popé, Hume, 
Haliam, Lingard, Campbell és Macaulay nevei jelelik. 
Amazok a körrajzot adák, ez a színező. S még milyen 
színező! Tizián, Rubens, Marko s az erős világ és ár
nyék ellentétében Rembrandt, mind elbúhatuak mellette, 
s hogy színezete nem mindig felel meg a természeti hű
ségnek, az tudvalevőbb dolog, mintsemhogy ezúttal pa
radoxonnal „csaphasson fültövön“ Te. kegyed, mii azon
ban semmi esetre sem teszek fel.

De biz a rajzokat s vonásokat nyújtók sem sokkal 
hűvebbek, kiki a maga módja és fokozata szerint, a 
természethez. Ezt persze csak hivatkozás által bizonyít
hatom meg; hanem e hivatkozásom aztán oly döntő, a 
milyen csak Írott és nyomtatott okmányokkal erősített 
históriai tény az lehet. Vegye Te. kegyed azt a fáradsá
got az igazság nevében s érdekében és olvassa el Dixon 
„personal liistory of L. Bacon“-ját s lia még ekkor is 
kétségei s kifogásai találnának maradni, csak logikai és 
psychologiai perünk lehet együtt. De, hogy Macaulayra 
épitett előítélete lényegben el lesz enyésztetve, a felől bi
zonyos vagyok. Elég az, hogy ezekre a másodrendű, jól
lehet édes és kedveltető ízű forrásokra nyomozhatni visz- 
sza a nagy közönség ismeretét a — kígyóról.

Addigeló csak a tudósok irószobái viszhangzot- 
ták — ha szabad viszhangot keresnünk ama csendes 
szentélyekben — a Bacon nevét. Anglia keveset, Európa 
még kevesebbet tudott a „fekete lelki!“ kanczellárról. 
Bayle, ki még a pletykák fellelésében is nagy mester, 
merőben hallgat az ördögről, sőt egy idézetében, melyet 
Uffvan CZáfülni iCTVOlíSzik. mint. nrrv plm^iplum mr»rrfr»rrvfi+-ugyan czáfolni igyekszik, mint egy elméjében megfogyat
kozott embert állítja élénkbe a lángeszű angyalt, a ki 
véghagyományában rengeteg legatumokat hagyott volna 
s részint csak képzelődésében létező intézeteknek, — 
semmiből. Mert né, a „vagyonhajhászó ember,“ a „meg
vesztegetett biró“ s z e g é n y ü l  hala meg.

És ha azt mondja Te. kegyed, hogy az már csak
ugyan a paradoxonok leginerészebbike, azt tenni fel a 
kutató, mély historicus Macaulayról, hogy ő csak ily 
másodrendű forrásokból merítette volna hires „Essay “-ét. 
Erre sem maradok adós felelettel, még pedig egy helyett 
kettővel szolgálok. Elsőbben is, épen úgy megtörténhe
tett vele mint a maga nemében nem kisebb nyomosságu 
s tekintélyű Campbellel, a ki feddhctlen hirii biró és 
lcanczellár létére, több kisebb jelentőségű dolgokban is, 
de különösen a legfontosabb tárgyban : Bacon perében, 
melynek következtében a pecsétőrségbül kibukott, a 
legíerdébb képét adja az ügynek. Ha pedig másodszor, 
megengedem, hogy Macaulay az eredeti forrásokból me
ntett, még roszabb világba esik; mert akkor azt kell 
állítanom, hogy világos és öntudatos részrehajlással 
szedte fel a roszat, elhagyva a jót. Úgy tett, mint az 
tenne, a ki Socrates jellemrajzát akarván megírni, egye
düli források gyanánt csak Aristophanes vigjátékát s a 
Melétus vádiratát használná fel.

Ha hát főkép a Bacon rettentő példája akadá
lyozza Te. kegyedet szive hajlamát követni, ezt a bot
ránykövet meglehetősen elhárítottam. Ezúttal hát az ész 
világosan a szív mellett szavaz.

(Vége következik).



3 8 7  —

Népisme.
A h i n d u  p a r a s z t .

Meglehet aranybetükkel van feljegyezve In
diának meghódoltatása az angol nemzet történelmé
ben ; meglehet, legtöbbember azt hiszi: India, mely
nek kincsei évezrek óta dicsőittetnek, a népboldog
ságnak valóságos paradicsoma : azonban itt is be
bizonyul a közmondás, hogy: nem mind, arany, a 
mi fénylik ; sőt mondhatni, hogy a roppant gazdag
ság és roppant nyomor sehol sincs oly borzasztó 
aránytalanságban felosztva, mint épen Indiában, és 
pedig abban leginkább, mely az angol nagyhatalom 
alatt létezik — vagy tán csak raboskodik. Annyi 
legalább kétségtelen igaz, hogy a százhuszmillió 
angol alattvaló hindu közűi százmillió nyomorban 
tengődik; mely arány szánalommal töltheti szivün
ket, ha az csak némileg is ver az emberiségért.

Ama százmilliót a pórosztály teszi. Ezen 
osztálynak életrajza pedig itt következik egykét 
példa körvonalaiban.

A hindu parasztot „ry ó l n a k “ nevezik, a 
nagy földbirtokost vagy adószedőt „z e m i n d a r- 
n a k," ki a földadóért a kormánynak felelős. A ryo- 
tok és zemindárok közt áll egész sora az albérlők
nek . mint t h a l u k d h á r ,  d u r p u t n i d á r ,  
m o s t a r g a stb. kik mindnyájan a legkényelmesebb 
életet élik. kizsákmányolva s elnyomva a közvetlen 
alattok álló néposztályokat. Ily utonmódon történik, 
hogy a végleg csak is a szegény ryotra nehezedő 
adó oly teherré sulyosodik, mely kétségbeejtő el- 
lentállásának utolsó erőlködéseit is elfojtja s meg
töri. 1793-ban fejezte he lord Cornwallis az úgy
nevezett „Maradandó rendet“ — permanent settel- 
ment — mely a földtulajdoni jogot a bennszülött 
földbirtokosoknak, a zemindároknak adja , hogy ők 
fizessenek a kormánynak bizonyos földadót s azt 
az ő parasztjaiktól be is szedjék. Mivel azonban ez 
adót a zemindárok vetik ki, s minden módot és 
eszközt használhatnak annak behajtására; ebből 
az következett, hogy a szegény tudatlan ryot tö
kéletesen a zemindár s más minden emberségből 
kivetkezett pénznadályok hatalmában létezik, mi
nélfogva nem is csoda, hogyha a földmivelő az év 
végével roszabbul áll. mint annak elején. Midőn 
Nagy Sándor Indiába nyomult hadaival, Pórus ki
rály e rendkívüli szükség idején a földtermésnek 
negyedrészét követelte hadiadó fejében ; Britannia 
ellenben követeli béke idején annak felerészét 
adóul; ezt azonban a zemindár s másod emberei
nek követelései még öregbítik, annyira, hogy az a 
szegény földész munkagyümölcsének hetven vagy 
nyolczvan száztóliját is elnyeli.

Ily nyomás alatt megszorulva a ryot. kény 
télén a M a h a j u n h o z , a bennszülött pénzhitele
zőhöz fordulni. Ez közönségesen a t a'l u k d h á r , 
vagyis a másod adószedő, ki a kölcsönvevőtől a le
hető legmagasabb száztólit követeli, gyakran egyet 
száztól hetenkint. A Mahajun könyvébp jegyzi ugyan 
az adott kölcsönt, de a ryot tudatlanságát ismerve, 
e bejegyzést közönségesen meghamisítja, úgy hogy. 
ha az év még oly kedvező, az aratás még oly bő, 
az összes áldásra csak ő tarthat számot. Ennek 
nyomán épen nem túlhajtott Burkénak azon állítása, 
hogy az adószedő a ryottól minden font sterling 
után 8 shellinget (8/j0-def.) vesz, és az aratás vé
gével már úgy áll a dolog, hogy a rizs- vagy gya- 
potmivelő paraszt adós gyanánt tűnik fel elöljá
rója irányában, ki neki, ha még elég erősnek látja 
a munkára, egy évre való vetőmagot előlegez és 
rizst ad eleget arra, hogy családjával együtt a ha
láltól meg legyen óva: de ellenkező esetben, ha t. i. 
a parasztnak egészsége s erejében kételkedik: akkor 
mir.den könyör nélkül elhajtja földjéről s agyag 
kunyhójából, hogy ha máskép nem élhet, az ország
úton, vagy akárhol haljon meg éhen.

A sokféle adó s uzsorás kamatokhoz még az 
a b v a ko k  is járulnak, azaz rendkívüli tartozások, 
melyeket mindegyik közhivatalnok és szolga egész 
a zemindárig követel, s melyek a telekadó mennyi
ségével egyenlők. Ezen kicsikarások a hindu dyna- 
stiának idejéből valók, midőn azok aránylag még 
könnyük valának. A mahomedán hatalom azokat 
fentartotta ; de az angol atyai kormány volt végre 
oly kegyes megengedni, hogy ezen ragály az or
szágban elterjedjen, s az iparos nép vérébe men
jen át. Az 1793-ki törvény eltiltotta ugyan ezen

embertelen visszaéléseket; de már ekkor senki sem 
ügyelt e rendeletre, ritka helyen lévén róla tudo
más a nép között. Az urak, gazdagok és tisztvise
lőknek pedig minden ünnep, szertartás ürügy arra, 
hogy abvakot rendeljenek s azt behajtsák. A tej
árusnak tejet, az olajverőnek olajat kell adnia, s 
igy megy ez az egész népségen keresztül. Zemin- 
dárnak vagyon s t a i b j a vagy számvivője, ennek 
oldalánál vannak g o m a s z t á k ,  s ezek alatt p a i- 
kok állanak vagyis szolgák, kik a pénzt behajtják. 
Mindezek abvakot követelnek az alattok állóktól s 
kisajtolják a szegény ryottól, a mi csak belőle ki
sajtolható. Mig csak van egy mérő rizse, csomó do
hánya, vagy rőf szövete , mindaddig zsákmánya e 
szivtelen ölyveknek, kik kunyhója körül rajongnak. 
Ha meggondoljuk, hogy a bengali paraszt 5 —6 
shellingen egy hónapig megél, és hogy minden 
munka s gond daczára mégis ritkán tehet el annyit, 
hogy belőle csak félig is jóllakjék, sőt hogy sok
szor napokig minden táplálék nélkül eltengődik: 
akkor lehet némi fogalmunk ama lealacsonyitás, 
reménytelen nélkülözés és nyomorról, melynek 
embertársaink százmilliói ki vannak téve Indiában.

Ezeket hallottam én — igy folytatja az uta
zó, kinek munkájából merítünk — utitársaimtól 
nehány napi utazásom alatt, és megvallom, lehullt 
szemeimről a csalódás hályoga, s nem bírtam többé 
azon dicsfényben látni a keletet, melyben azt ed
dig nézni megszoktam vala. Egyébiránt nem akar
ván vakon hinni bennszülött kísérőimnek sem, ma
gam kívántam meggyőződni a hallottak valójvoltá- 
ról. És az alkalom nem is hiányzott soká. Egyik 
reggelen megállapodván, kiszóltunk a palankinok- 
ból, hogy a kies vidéket, a leggyönyörűbb indiai 
természet szépségeit s képeit magunk körül meg
szemléljük s a látvány élvezetében kéjelegjünk. S 
ime, hangot hallunk a bambus sűrűjéből. Tán vala
mi madár nyögdécselése ? oly panaszos, oly lágy és 
sóhajos volt a nesz. De nem madárszó vala ez, ha
nem az emberi nyomor hangja, mert különben nem 
oly mélyen hatott volna lelkembe. Azonnal utána 
indultunk a nesznek. Kevés perez alatt sürü ligetbe 
léptünk egy domb lejtőjén, mely alatt rizsföldek te 
rülének.

Oly hűvös, oly frisnek látszott e sűrűség 
mint valami erdei nymphának barlangja, de, fájda
lom, belsejében nem oly boldogság honolt! szép, 
gyöngéd termetű hindu leánykát találtunk benne, 
kinek hosszú, fekete haja fodrokban lógott le, 
mintha az éhség halványította arezot akarták volna 
eltakarni. Ölében nyomortól kiaszott, merő bőr- 
csont-hullának feje nyugodott. Amint a kisértetes 
látványhoz közel léptünk, a leány elnémitá fájdal
mait, de nem moczczant. Utitársam megszólította, s 
a lányka rebegelt valamit, miből én csak ezt a szót: 
„Atyám“ vehetém ki. Intvén azonnal hordáraimnak, 
a halottal moh és levél rakások közé vitettem; 
az árva, elgyengült s beteg gyermeket pedig gyé
kényre fektelém, feje alá vánkost illesztvén, mi
alatt könvei kezemre peregtek. Haladéktalanul a 
legközelebb faluba küldék pár embert, hogy az ese
tet ott bejelentsék s az illetőket a hulla eltakarítá
sára felszólítsák. Mig azok virszatértek addig a nő
gyermekből annyit vehettünk ki, hogy atyjának már 
nehány nap óta semmi ennivalója nem volt, hanem 
hogy az ő (leányka) számára mégis egy kis rist el
takarított, melyet szeme láttára kellett megennie, 
s az utolsó maroknyit, amit neki apja, épen utolsó 
leheletékor adott, övébe tette e l ; továbbá hogy neki 
se anyja, se testvére nincs, s egyes egyedül áll a 
világon. Azt gondoltam, a lelkét adja ki karjaimon, 
midőn azt a szót: „egyedül" kinyögte. Eleget is
mételtük neki, hogy majd találunk mi számára 
anyát és nővéreket, de ő nem érté szavunkat, be
hunyta fekete szemét és — siránkozék.

A faluról érkezett emberek elvitték a hullát, 
és mi a kis árvát; hordáraim elseje pedig e követ
kezőket hallotta a parasztoktól a megholt földmi
velő felől: „A boldogult megtelepült pór volt, s jó 
darab földet miveit bérleti szerződés alapján, hatá
rozatlan időre, Munkásságánál fogva földje a leg
jobb karba hozatott, bő aratásokat ada, szóval, 
sorsa legbiztosabbnak látszott. Jaj de a kerület ta- 
lakdhárja a legravaszabb ember lévén tudta,hogy az 
1790-ki rendelet 8-ik pontja őt arra felhatalmazza, 
hogy a szerződést érvénytelenittetheti a helyható
ság előtt, ha megmutathatja, hogy az abban megál
lapított adózások a kerület átlagos adóinál cseké

lyebbek. Ezt pedig bebizonyíthatta igen könnyen; 
mert ily tanút pénzért akárhányat kaphatni. Ezek 
hát felhasználtattak, a törvényszék hinduszületésű 
lajstromzója megvesztegettetett s a bérletszerződ- 
vény érvénytelennek ítéltetett, Ezen naptól fogva 
az ember el vala vesztve; adója szerfelett emelte
tett, a jószágban létrehozta javítások a legmagasab
ban becseltettek meg, és ez utón ő egyenesen az 
irgalmatlan Mahajun körmei közé sodortatott. A 
vett kölcsön nagy kamatjai, egypár rósz aratás, a 
család anyjának halála, s utána két fiának é h e  n- 
veszte, reménytelen s szánandó emberré tették. 
Utóvégre az ő ereje is fogyni kezdett, mit is lát
ván a Mahajun, annál inkább sarkalta, hogy adós 
ságait iziben fizesse. Ezt nem teljesíthetvén, fejére 
hárította a szokott következményeket azaz: mint 
erőtlen pór elkergettetett a bérlett földről. Ily kö
nyörtelenül kitaszítva a világba, egyetlen leány- 
gyermekével faluról falura vándorolt, szerencsét 
keresve és eledelt, de ez nem sikerülvén, végkép 
kimerültén visszaballagott, hogy legalább volt 
lakhelyét látva haljon meg. És ott leltük meg ön
ültette fák árnyékában,egykét utolsó rizsszemet be
kulcsolt markában; melyeket haldoklásának vég- 
perczeire egyetlen kincse, édes leánygyermeke 
számára tartogatott. — A kis árváról gondos
kodtunk.

Más nap épen oly tagadhatatlan bizonyságára 
akadtam a hindu pórnép nyomorának, melyen segí
teni a mostani körülmények közt lehetetlen. Meg
pihentünk egy hűvös árnyékos helyen, melynek 
szélén agyagkunyhó állott, melyek Bengalia mi- 
velt kerületeiben, tuczalszámra találhatók egyes 
csoportokban. Közelebb jutván a kunyhóhoz, ajtaja 
előtt láttuk tulajdonosát ülve. Bámész szemeit a 
messze zöld földeken járatta. Öltözete nyomom 
vala, mint a hindu póroké közönségesen, ha a de
rék, körül hajtott gvapottrongyot öltözetnek ne
vezzük. Az ember szerfelett soványsága, sűrű 
hajzata és szakállasi vár kiaszott arczát annál kisér— 
tetiesebbé tették. A fa alatt pár kinőtt, betegesnek 
látszó gyermeke játszók. Kérdeztük: miért nem 
dolgozik ez időtájban? De ő azt válaszolta, hogy 
rá nézve haszontalan minden munka, mert minél 
többet dolgoznék, annál szegényebbé fogna válni. 
Kértük, hogy világítsa fel állításait; mire ő körül
nézett, félve, hogy hallják az illetők, s azután halk 
szóval mondá : Hiszen a Mahajun mindent elvesz. 
Hát engedve van ez ? — kérdők mi. — Ő gazdag, 
én szegény vagyok, mit tehetek én? — volt a fe
lelet; azután elmondá . hogy földbérét mindenféle 
ürügyek alatt többször felemelték; egyszer a ze
mindár azt gondolta ki ürügyül, mintha adókerüle
tét másra akarná átruházni eladás utján, kinek az
tán, mint szokásos és szabad, azon joga volt volna 
az adókat felcsigázni; jóllehet ezt az 1790-ki kor
mányrendelet világosan tiltja, de ezen rendelet 
csak darab papír. — A nyomorult teremtésen na
gyon is kirítt az éhség és hogy csak annyit eszik, 
a mennyi épen a halál ideiglenes késleltetésére 
szolgálhat. Vadon gyökerek s vad gyümölcsnemek 
valának maga s családja szokott tápláléka. Rizst rit
kán kaptak, azaz csupán akkor, midőn az már érni 
kezdett; node a Mahajun annak élvezetét akkor is 
keményen eltiltó, nehogy igényei azáltal rövidséget 
szenvedjenek.Éjszaka idején mászott ki tehát négy
kézláb a szerencsétlen, és lopott kiéhezett gyer
mekei számára egy kevéskét a tiltott életből. 0  jól 
tudta, hogy a gaz Mahajun minden számadását ha
misítja, de mit tehetett ellene ő, az ügyefogyott? A 
törvényszék elé menni? Ott a szegénynek semmi 
keresete. Ott az amlaha, vagyis a bennszületett 
lajslromzó veszi fel és jegyzi be a tanúbizonyságo
kat, ezen ember nyilvánvaló megvesztegetett egyén, 
s az angol hivatalnok mégis csak azon tanúbizony
ságok szerint dönt, melyeket ama megvásárlón ír
nok felvett, és igy örökké csak a pénz győzedel
meskedik.

A szegény pórnak helyzete valójában két
ségbeejtő volt, s eszünkbe juttatta a tegnapinak 
gyászos emlékezetét. Ki tudja, látnak-e ily borzasztó 
példányokat a kormányi igazgatók, hogy legalább 
egy ilyennek hulláját hozatnák az angol nemzeti 
múzeumba és oda állítatnák egy kisimított s hízott 
zemindár tetemei mellé.

Igaz ugyan, hogy a nyomor ily mértékben 
és alakban nem minden kerületben egyforma; de 
bizonyos, hogy Indiának azon részeiben, hol a fen
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érintett „Maradandó rend“ nem létezik, szinte 
iszonyú az Ínség a pórok osztályában. A bombayi 
elnökségben minden évben taksállatja a földeket a 
kormány; valami 76,000 ang. Q  mfdnyi területen 
van 12 adószedő, ki segédjeivel a kerület minden
féle földjeit megbecsülni köteles, melyek körülbe
lül 8% millió lakos alá tartoznak. Ezen becslési 
munka majdnem egészen a bennszülött segédek 
kezében vagyon, kik a kisebb földészeket iszony
tató módon rabolják. A kisebb törvényszékek laj
stromzóinak (amlahok) zsivány aiávalósága minde
nütt ugyanaz, és a pór mindenütt tudatlan, lealá
zott s szánandó teremtmény, a zemindárnak ügye- 
fogyott eszköze , melyet, ha elhasználtatott, a 
legközelebb bokrosba dobnak, hogy ott vadállatként 
dögöljék meg. Angol ifjúság, mely indiai kormány
hivatalnoknak nevelődik Britanniában, a legszebb, 
legemberészetibb tanokat hallja évek óta tanárai, 
igazgatói és papjai szájából; azonban a hindu 
pórok folyvást szenvedének az éhség kínjaiban, 
úgy meg is haltak, és ganéjdombokon elrothadtak, 
mint lelőtt sakalkutyák.

Mig a hindu népség tömege oly lealázottan s 
elhagyatva marad, addig hiába várjuk, hogy a föld— 
művelésben javításokat tegyen. Mi is indíthatná e 
szegény boldogtalanokat arra, hogy pamutot ter
meszszenek az angol gyárak számára ? Fognának 
ők nyerni mellette? Valódi gúny gyanánt hangzik 
az a beszéd, hogy e népnek vasutak fognak nyit
tatni Bombay és Calkuttáig ! mig a legközönsége
sebb, mindennapi igazság-kiszolgáltatáshoz is zárva 
marad előtte az ut. Mit segit rajta a gőz, mig tiltva 
van előtte az öntermesztette eledel, csakhogy a 
zemindár ne kapjon egypár szemmel kevesebbet. 
Minek neki a manchesteri gyapotszövet , vagy 
birminghami áruk? Szabadítsátok meg ezen nép 
millióit szellemileg a kasztok átkozott bilincseiből, 
adjatok neki polgári s politikai jogokat, nyissatok 
számára tanintézeteket, szállítsátok le minimumra 
adózásait, gondoljatok ki valami gyökeres, ki nem 
játszható büntető törvényt a gaz tisztviselők s kor
mányszolgák ellen : — De megálljatok! hová is 
gondolok? Hiszen ez örökké igy volt Indiában, ezen 
állapotok ott végzetszerüek, a nagy természetnek

magának művei s kinövései. melyek tán örökre 
maradandók is. Mr.

A fuzéri vár romjai.
Alig képzelhetjük el, hazánk minő gazdag 

történeti nevezetességű helyekben, főleg kastély és 
várakban ; sokat ismer a való történet, legtöbbjé
nek fenmaradt romjairól csak költői regék, vagy 
szájról szájra fönmaradt népmondák szóianak. 
Abaujmegyében. magas hegytetőn, regényes kör
nyezetben fekszik a füzéri vár, hajdan a Nádasdyak 
birtoka. Egyenetlenkedések és az idő csapásai 
tették ezt is rommá, A regéczi híres várral ősi 
urai alatt összeköttetésben állott, csarnokaiban nem 
egy bajnok fordult meg s falai nem egyszer da- 
czoltak az ostromlókkal. — Regés voltát illetőleg 
ez sem képez a többitől kivételt s jelenleg, mint 
tudjuk gróf, Károlyi Eduárd tulajdona. A vár raj
zát jeles tájfestőnk Ligeti A. készité, ki még sok 
más, természet után levett történeti nevezetességű 
hely birtokában van , melyekből-időnként közölni 
fogunk.

Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

HATODIK FEJEZET.
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(F o ly ta tá s ) .

Strassburg, az igazat megvallva, elszomorí
tott. Nem csupán ama méla hangulat volt ez, mit a 
vén. rejtelmes, senki által föl nem jegyzett történe
tekkel biró épületek ébresztenek a képzelődésekre 
hajlandó kedélyekben, hanem megszántam azon 
szegény becsületes elzásziakat, kiknek erőnek erejé
vel franeziákká kell lenniök, a nélkül, hogy el tud
nák feledni német voltukat.

Fáj látni egy nemzetnek ily dicstelen herva- 
dását. mely, közlünk maradt szó legyen, különben 
megérdemli sorsát, legalább oly megelégedett egy
ügyű arczczal morzsolgatja napjait, hogy igazán 
kár érte csak egy jóravaló sóhajtást is vesztegetni.

Jerünk inkább megbámulni világhírű temp
lomát, melynek láthatásáért bírtam rá Gyulát, 
hogy egy napot itt időzzünk, Nem jó szívvel tette, 
de nagyon fáradt és álmos volt szegény.

Nem csoda, e hosszas vasúti utazás után ma
gam is úgy érzem, mintha folyvást takaródét dobol
nának egyre zúgó fejemben.

Maga a templom elég tisztességes épület, 
bárha nekem (ez igazán csak igénytelen egyéni né
zet) az úgynevezett góth styl nem igen tetszik, sok 
benne a haszontalan czifraság, s nagyon fárasztó az 
építése. Mennyi idő, mennyi véres verejték és 
munka pazaroltatott csak e templomra, s tulajdon
képen miért? hisz az emberek nem azért járnak 
ide. hogy a kifaragott apró szentekben s egyéb 
ezerféle czirádákban gyönyörködjenek . hanem 
imádkozni, ezt pedig egyszerű templomban már 
teszem mint a k e c s k e v á r i .  mely épen ezért, 
bár nem olyan hires, nekem sokkal jobban tetszik, 
sokkal jobban el lehet végezni; aztán meg igen is 
nagy, tudom, nem lennék benne praedikátor, sze
gény, kikiabálhatja benne a mellét, a tüdőjét, még 
sem hallja meg minden tizedik ember. Aztán meg 
nincsenek is benne állandó padok ; hát micsoda do
log az, hogy még a székekért is fizetni kelljen ? én 
ugyan nem ültem le. pedig fáradt voltam, s pedig jó 
két órát mulattunk benne, Gyula urfi még el is 
aludt egy szegletben; okvetetlenül meg akartam hal
lani azt a' hires kakaskukorikolást, mert az óra, az 
már igazán megtetszett. Ott áll külön egy kis ket- 
reczben s nemcsak az égi testek forgását mutatja ' 
majdnem életnagyságban, hanem a tetején egy nagy 
rézkakas is ágaskodik, mely minden délben három
szor kukorikol.Igazán bámulatra ragadja az embert; 
én tudom, hogy az egész csak a masina dolga —

de hát az a sok tudománytalan ember! Szegény 
édesanyám tudom halálra ijedte volna magát, ha 
buzgó elmélkedései közepette egyszer csak meg
hallotta volna e szörnyeteg hangot. Mert igazán 
nem nagyítom a dolgot, de még élő kakast sem 
hallottam soha, a ki ilyen élesen sikoltozott volna, 
pedig bizon sok kakast hallottam életemben ; a sá
rospataki kakasokról különösen egy természetbú
vár nem mindennapi dolgokat Írhatna. Annyi tény. 
hogy a professzorok kakasainak nyakát rendesen 
kitekergeté a baromfiakban nem válogató s a haj
nali álomnak és frisen sült pecsenyének egyaránt 
örvendő diákság. Ezzel is különben csak a szegény 
senioroknak volt örökös bajuk.

Naplóm hűségének tartozom egy különben 
ide nem illő kalandka elbeszélésével, mely velünk 
e szentegyházban történt. A mint ugyanis a kakas 
kukorikolása után az imint leirt gondolatokkal fog- 
lalkodnám s Gyula egy sarokban szendergett, a nép 
lassankint szétoszlott a templomból, s a különben 
becsületes sekrestyés, ki gyanithatdlag épen olyan 
nagyot hall mint rövidet lát, azon hiszemben, hogy 
immáron már a hivek mind eloszlának, maga is el
oszlott s maga után ránk csuká az izmos szegekkel 
kivert nagy tölgyfaajtót; midőn a csattanásra fel
riadtam már késő volt. a jámbor, nagyothalló sek
restyés már eltávozott. Az ajtóhoz rohantam, kia
báltam, dörömböztem; hasztalan: a sekrestyés 
nem tért vissza.

A zajra aztán Gyula is fölébredt, hanem ő 
csak könnyedén vette az egészet, s még kinevette 
aggodalmaimat. Pedig a dolog nem volt tréfaság. 
Hát ha rósz embereknek fognak bennünket tartani, 
s még a felsőség elé kerülünk. Teljes élelemben 
iszonyodtam a közhatóságoktól, még a tanúságot is 
rendesen elhárítottam magamról, pedig nem egy 
alkalmam lett volna pesti praxisom alatt jóravaló 
accidentiákhoz jutni ily módon. írnoktársaim tet
ték is, de tudj’ Isten! nekem sehogy sem fért a lel
kiismeretemhez. Hát még itt most idegen helyen! 
Igazán aggódni kezdtem s először történt, hogy”ko
molyan utasítottam rendre Gyulát, ki ily szent 
helyhez igazán nem illő módon viselte magát, s 
mentül jobban kezdtem aggódni és nyugtalankodni, 
annál jobban hahotázott.

Újból az ajtókhoz rohantam, s kiabáltam és 
zajongtam, hogy csak úgy zengett bele a magas 
boltozat.

Végre kulcsnyikorgás hallatszott, a sekres
tyés megjelent, de nem egyedül, hanem csendőrök 
kíséretében, kik minden szó és felvilágositáskérés 
nélkül csak fegyvereik közé vettek mindkettőnket..

Váltig mondtam nekik: Uraim az Istenért, 
gondolják meg önök mit tesznek! Mi jámbor és ár
tatlan turisták vagyunk, kik bizony mondom, aka
ratuk ellenére és tudtokon kivül rekedtek ide. Ez 
itt méltóságos Hétudvary Gyula ur a hires Hétud- 
vary-nemzetségből.

Mit sem használt. El a rendőrfőnökhöz 1 dörgé 
az őrvezető, ott aztán igazolják, ha tudják, az urak 
magukat.

Mit volt mit tenni ? engedni kellett, s erős 
fedezet alatt a rendőrségre kelle mennünk. Majd 
leégett az arczom bőre, amint az utczán és téreken 
a járókelők megálltak, hogy bennünket megbámul
janak. És a mi különösen bántott, az a Gyula urfi 
illetlen magaviseleté volt. Egész utón oly hangosan 
nevetett és hahotázott, hogy a bennünket kisérő 
csendőrök is egészen felháborodtak. Egyik már 
meg is akarta puskatusázni, de társa visszatartóz
tatta. Hát ha őrült az isten adta ! mondá, gyanús te
kintettel végig mérve az illetlenkedőt. Na hiszen ha 
mind azt megtudja az öreg méltóságos ur. Pedig 
megtudja, mert most már bizonyosan pörre kerül a 
dolog, s legalább a vizsgálati fogságot bizonyosan 
nem fogjuk kikerülni.

A dolog azonban sokkal jobban ütött ki, mint
sem reméltem. Vizsgálati fogságunk nem tartott 
tovább 24 óránál, de a huszonnégy óra alatt 5 év
vel öregedtem.

Már maga azon körülmény, hogy Gyula urfi- 
tól külön választottak, nem kis mértékben aggasz
tott, mert mindamellett. hogy teljesen ártatlanok 
voltunk, aggódtam, hogy ellenmondásokba kevere
dik, s bele zavarja magát valamibe. Magamra nézve 
nyugodt voltam „integer vitae, scelerisque purus.“ 
Mindössze kétszer hallgattak ki, s miután papír
jainkat átvizsgálták s az udvariasoknak kikiáltott 
fzaneziákhoz nem illő módon még podgvászainkat 
is megvizsgálták a vendéglőben, bocsánatot kértek 
s azt mondták, hogy szabadok vagyunk. Köszönöm 
szépen, igazán már csak azt vártam, hogy küldjenek 
gályára, a milyen hires szerencsém van, bizony egy 
cseppet sem csodálkoztam volna rajta.

De a dologra.
Könnyű volt Gyula uriinak nevetni; ő, mint 

értesültem, tiszteséges különszobát kapott, hol egé
szen egyedül ábrándozhatott és versifikálhalott, jól 
lehet máig is tagadja; de én én, ki — még most is 
feláll a hajam szála, ha rágondolok akkori ijedtsé
gemre, — egy szerencsétlen elmebeteggel, egy dü
hös bolonddal voltam összecsukva, ki miatt álló 
huszonnégy óráig le sem hunyhattam szemeimet. 
De igazán megérdemli, hogy az egész esetet felje
gyezzem magamnak.

A szerencsétlen elmebeteg, midőn a szobába 
léptem, ágya előtt térdelt s borzas fejét, mind a 
két kezével ránczigálta. Én illedelmesen köszöntöt
tem őt, mire felugrott, hozzám rohant, minden sza- 
badkozásom ellenére megragadta kezemet s mielőtt 
visszatarthattam volna, többszörösen megcsókolá.

Tehát már itt az idő, ön gyóntatni jön, 
nemde szent atyám ?—mondá reszketőhangon, egé
szen kikelve színéből. Németül beszélt, tehát né
met volt. Ennek köszönhetem, hogy legalább meg
értettem a szerencsétlent, mert az igazat megvall—
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va, akkor m ég  nőm valam i jó l bírtam a gallusok  
sz ép  nyelvét.

—  De ön téved ésb en  van, mondám néhány  
lé p é s t  hátrálva, én nem  vagyok  le lk i pásztor, én  
eg y sze rű  tourísta vagyok M agyarországb ól, ki ig a 
zán csak e g y  ártatlan fé lr eé rté s  folytán ju tottam  
azon sz er en csé h e z , h ogy  uraságoddal e h elyen  t a -  
lálk ozh assam .

E m berem  e szavakra dühösen  fe lu gro tt, n e 
hány p ercz ig  retten tő leg  haholázott, s  é g re  fö ldre  
eskü dözött, h ogy  e g é sz  S trassbu rgb an  nem  leh et  
jó to já sos p u ncsot kapni.

Ez az em ber rész eg , vagy  bolond, gondolám  
magamban, s m indkét e setb en  jó  le sz  óvatosnak le n 
nem . A zért is  ü g y e se n  a szoba tú lsó  részéb e  hát
ráltam, a h o l is eg y  ú g y n ev e z e tt  p r iccs nyújtózko
dott, m ely  sz ín érő l íté lv e  régóta használatban van 
s  m elyen én haladéktalanul h e ly e t foglaltam , jó l v i
gyázva m indazonáltal, h ogy  a gyan ú s em bert p erezre  
se  v e sz ítse m  el szem eim  e lő l. H osszú , sovány, b e 
e se tt  k épű , torzonborz bajuszú és  szakállu  volt, a 
m inőket igazán csak börtönökben é s  téb o lyd ák 
ban láthatni.

—  Hát elm együn k a bálba János ? — kérdé a 
borzas em ber, pár lé p é s se l felém  köze led ve, m iköz
ben haját ir tózatosan tép d e ln i kezdé, azután o l
da lzseb éb ő l e g y  hagym át ve tt  e lé, m elye t haladék
talanul ketté  harapott s  fe lével e szavakkal kinált 
m e g : „V idd  ezt G rátchennek , ne m ondd, hogy  fé l
ték en y  v a gyok  János; ilyen  narancsot m ég  a nagy 
apád sem  ev ett  János.

Hát ism er  en gem  ez az em ber ? kérdém  ma
gam ban azután fenhangon, nem  k issé  m egh ökk en ve, 
m ert m egvallom , nem  szeretném  az ilyen  ism e re tsé g e t.

—  K egyelem ! — kiáltá, térdre  borulva lá
baim  e lő tt  — én ártatlan vagyok , én  nem  akartam  
m egöln i őt, csak m eg  akartam csókoln i, de ő azt 
m ondta h ogy  a fülem et harapja le . én m eg a fejét 
haraptam le . N em  h isz i ? no hát hallja. — E zzel a 
szoha egyik  sz ö g le té b e  fu to tts  S traussn ak  nem  tudora 
m elyik W alzerét fütyülni kezdé.

M egd erm edtem . Ez nem  rész eg , ez téb o ly o 
d o n . De hát jó  I s t e n ! a cziv ilizá lt Francziaországban  
történhetik  ily e s va lam i?  E gy  ártatlan em bert őrült
tel csukni ö ssz e !  Ha nem  ve lem  történ ik , ha csak  
hírlapban o lvasom , bizon y  soh asem  hiszem  el.

—  R égóta  van itt barátom ? —  kérdém  őszin te  
r észvétte l a sz er en csé tlen t.

— A nyáron m últ k é tezer  eszten d eje , akkor 
m ég  k irá ly  voltam . Most csak p o lgárm ester  vagyok , 
s azért ülök itt, h o g y  fakanalakat k é sz ítsek  a m ű -  
kiállitásra.

Á t k e lle  látnom , h ogy  nincs kivel b e sz éln i s 
elhatározván, h o g y  több é szóba  nem  állok ve le  m eg
húztam  m agam at a pádon s a sors csodálatos v á l-  
tozan dóságain  kezdek e lm élkedni.

—  M iért s ir s z ?  engem et s ir a tsz?  ne sírj! 
M üller nem  fé l a h a lá ltó l; a ki valaha király volt. 
az nem  lop hat z seb k en d őt. Hát v é te k -e  a szerelem ?  
hallgasd  m eg, m iért vagyok  szám űzve.

N em  szóltam  sem m it, hanem  szivarra g yú j
tottam ; sz er en csé re  m indig hordok m agamnál m a
sinát, m ióta pipázni m egtanultam . A zt a szer en csé t
len em b ert is m egkínáltam  volna, de tartottam  tőle, 
h o g y  felgyújtja a szalm azsákját — m ert ilyesm ire  
is  van eset.

D e ő b ezzeg  nem  várt kínálást, hanem m i
e lő tt észrevettem  volna, hozzám  ugrott s  kiragadta  
szám ból az é gő  szivart.

— H ah ! te királyi pálczám at bitorlód , ezért  
karóba hu zatlak .

E rre m agam  is  e ln evettem  m agamat, mire 
az istenadta leirhatlan gy o r sa sá g g a l lerántotta c s iz 
máját s  ágyába u gro tt, hol csakham ar fájdalm as 
n y ögések b en  tört ki.

A szeren csé tlen n ek  b izonyosan g ö r c sr o 
hama van.

—  Hol, mije fáj jó  e m b er?  — kérdém , r é sz 
v é tte l k özelítve  ágya felé.

—  Húsz eszten d eje  fek szem  itt m ozd ulatla
nul —  fe le ié  o ly  hangon, mintha m ár csak u gyan  húsz  
eszten d eje  feküdnék ott. Ön m ég  az eg y etlen  orvos 
ur, kihez bizalm am  van, a több i mind m eglop ott;  
fele  kirá lyságom  öné, ha m egm ent. D e ni, ni ! h isz  
ön r é sz e g !  s z é g y e ld  m agad rabszolga  —  szám ű zlek  
birodalm am ból, —  m ire csakham ar o lynem ü hortyo-  
g á st hallatott, m intha m élyen  aludt volna, de én  
nem  h ittem , h o g y  alszik (sőt m ég  m áig sem  h iszem .)

És ez aztán igy folyt egész huszonnégy óra
alatt.

Midőn első kihallgatásom alkalmával, kértem 
a bíróságot, vigyék el tőlem ez embert, mert, az 
igazat megvallva félek, hogy megfojt: csak moso
lyogtak, s azt mondták, hogy, sajnálják, de nem 
szolgálhatnak extra szobával. Igaz hogy még akkor 
ártatlanságom nem derült volt ki. Azért nem re
spektáltak. A bolonddal kellett tehát töltenem az 
egész éjt. 0  jól aludt a szerencsétlen, egész éjszaka 
hortyogott; én azonban, mint bárki is természetes
nek találhatja, perezre sem hunytam le szemeimet.

Midőn másnap szabadon bocsálának, már 
mint szabad és elismert ártatlanságu embert, elpa
naszoltam viszontagságaimat a rendőr biztosnak s 
kérdém tőle: miért nem viszik tébolyda — inté
zetbe a szerencsétlent? Csak mosolygott szavaimon, 
s azt mondta, hogy a himpellér nem bolond, hanem 
kitanult, furfangos csaló ki tolvajságért van befogva, 
s csak azért adja ki magát bolondnak, hogy a 
büntetés elől megszabaduljon.

Már az igaz, hogy csúful rászedett a kö
tözni való!

Gyula előtt hallgattam az egészei, mert a 
tetejébe még engem nevetett volna ki.

(Folytatása következik).

Tiz nap története.
— November 26-án. —

Az „ e m b a r r a s  d e r i c h e s s e vagyis 
á s o k  bánt. Körülbelül úgy érzem magamat, mint 
egy dús képcsarnokban; a sok közt nem tudom, 
m e ly ik  d a r a b o n  k e z d je m .

Legyen az elsőség amaz újdonságé, mely az
é g b ő l  jö t t .

Ez az — e l s ő  h ó.
Mi — az ég kegyelméből tárczairók, — ren

desen napkeleti virágnyelven üdvözöljük az első 
ibolyát, mely a tavasz előpostája, s föllengősen be
szélünk róla, mint a költők az ifjúkor első szerel
méről. Adjuk meg a magáét az első h ó n a k is — 
mely a rideg tél hírnöke, — komolyan beszélve 
róla, mint sok iró az „ e ls ő  ő s z h a j s z á lr ó  1." 
— Mindkettő érdekes korszak kezdetét jelenti.

A tavasz a természetet teszi nyájasabbá, a 
tél a — s z o b á t .

Most már kedvesebb az o 11 h o n. A férjek 
többet ülnek odahaza, foglalkozva nőik és gyerme
keikkel ; öreg urak — feleségeik boszuságára — 
nem késnek el annyit a kávéházi whist, és sakk- 
partiek mellett, mivel otthon sokkal kényelmeseb
ben elvégezhetik; fiatal pompavágyó asszonyok 
kevesebb időt forditnak aranycsipkés főkötőikre, 
mivel nem mutogathatják az utczákon ; még a dél- 
czelgő arszlánok is találnak néha egy-egy órát, 
melyben dologtalan járdatiprás helyeit könyvekhez 
folyamodnak. Szóval a tél j a v í t  az embereken, 
kik mindig örömest lesznek j ók ,  kivált ha rosz- 
szakká lenni alkalmuk nincs.

Én szeretem a telet, s örömest nézem a hul- 
longó hópihéket, melyek palotákat és kunyhókat 
egyforma mezbe öltöztetnek. Oly jó nézni a dü
höngő vihart, a kanyargó szeleket, az unalmas 
szürke eget, azon édes tudatban, hogy utánok 
enyhe szellők, vidám láthatár s verőfényes lég 
következnek.

Most sár és piszok van a kövezeten; oly sár 
és piszok, hogy az ember el sem képzeli, mint le
hessen itt valaha szép idő. Pedig a szép idő mégis 
csak eljő, s meglepi az embereket, kik újra moso- 
yognak és röstelik. hogy a zivatar és ború miatt 
mint vesztheték el annyira — h i t ö k e t.

De nem arról kell beszélnem, a mi lesz; ha
nem arról, a mi v a n.

A tél megnépesiti a fővárost. — A házak 
jobban megtelnek lakókkal, a háztetők varjakkal. 
Akármily kevésre becsülik is a varjakat: ezek a 
madárvilág egyedüli a r i s t o k r a t á i .  Ők egész 
na gyű ri életet visznek. Ha jön a tél, rideg vi
haraival s unalmas hószőnyegével, ők valamennyien 
bevonulnak a nagy városokba, társaságban élnek, 
elfoglalják a legmagasabb épületeket, s a magas és 
üres levegőben röpkedve, nagy lármát ütnek, és 
sokkal hangosabban kárognak a föld sz erény fiai
nál. Ellenben ha kizöldel a természet s melegedik 
a levegő, kivonulnak a házak közűi s szétoszolva 
élnek virító fák és ligetek között. De bármily vál

tozatosan éljenek is, én jobb szeretem a kopott 
külsejű csalogányt, mely szerény bokrában elbújva 
dalol, a fecskét, mely minden zaj nélkül nagy szor
galommal építi fészkét, s a szorgalmas méhet, mely 
a világnak mézet csinál.

Mivel csalogányt is emliték, hogy ne jutna 
eszembe H o l l ó s y  L o n o v i c s  K o r n é l i a  
asszony, ki közelebb távozott el fővárosunkból, s 
mint mondják, abukaresti színpadon fog énekelni — 
S t é g e r r e 1 együtt. Egy lap fölsohajt, „hogy „a 
mi csalogányunknak a szomszéd bokrán kell éne
kelni; bizonyára nem azért teszi, mert ama bokor 
a r a n y a t  terem, a miénk csak p a p í r b ó l  van ; 
hanem, mert akadtak b a g l y o k ,  ak i k  e l h u 
ll o g t á k. Mindenki emlékezik rá. hogy egy divat
lap (melynek különben ez nem szokása), oly pénz
követelési váddal illeté, mely e nemes művésznőt 
egészen elkedvetlenítette. Igaz, hogy az alaptalan 
ráfogást sokkal jobb lett volna egyszerűen meg
vetni, kivált oly művésznőnek, kinek ily vádak elle
nében egész élete döntő czáfolat; de végre is a gyön
géd női szív, mint a tükör fénye akármely, bádgyadt 
leheletre is hamar elborult. Ne kárhoztassuk tehát 
a nemes művésznőt, ki sárdobálások elől félrevo
nul s oda megy, a hová szívesen várják; hanem 
inkább mondjuk el azoknak, a kiketillet; hogy mig 
nem tudjuk megbecsülni, azt, a mink van, addig 
időnkint sok veszteségünk leend. Épitni nehéz, ron
tani könnyű; s a toll is, mely semmi nagy és 
szépre nem képes, tudhat ártani, de ez a legsi- 
várabb diadal.

Szebb diadalokról kell beszélnem. Valaki a 
napokban k i n c s e t  talált. Nem ódon várromok 
közt, hol pásztoremberek csöndes éjszakán tán va
lami bűvös láng fellobbanását láthatók, — hanem 
egy fiatal énekesnő h a n g j á b a n ,  Nevezetesen 
egy bíráló, a fiatal V é 1 i s Kelemen hangverse
nyében, (ki megpróbálta, hogy tud-e már a közön
ség előtt hegedülni), hallá az erős alt-hangú Láng 
Paulina kisasszonyt énekelni, ki őt A 1 b o n i r a 
emlékeztető. Nálunk a nagy hasonlítás hamar el
készül, s egy nő kedves kis tájképe is egyszeribe, 
emlékezetünkbe hozta már Kauffmann Angelikát 
stb. azért jó lesz bevárni, mig a fiatal énekesnő a 
nemzeti színpadon is próbát teend s igazolja e me
rész föltevést.

Addig én is előállók egy fölfedezéssel.
E napokban a népszínházban valék. hol mű

kedvelők Mozart „Don Juan“-jál, e művészekre 
nézve is nehéz dalművet adták elő. Jobban éne
keltek, mint várható vala, sőt a nők közűi kettő 
m eg i s  l e p e t t .

Egyik Z e r 1 i n e (Láng Klára k. a.), kinek 
— csinos, kifejező éneke után Ítélve — színpadi 
múltja lehet, a másik Donna Anna (R a b a t i n s z- 
ky Mari k. a.), kinek j ö v ő j e  van.

Ez egy bájos, fiatal, sugár leányka, kinek 
alakját az Ízletes gyászruha igen érdekessé tette, s 
arczát — midőn a tapsokra megjelent — ama 
kedves mosoly ragyogta körül, mely az embereket 
egyszere megnyeri. De 5 nemcsak e vonzó külső
séget birja, melyet egy régi bölcs „a termé
szet kiváltságának" nevez, hanem érzék és érte
lemmel is bir a művészet iránt. Hangjában az erő 
és kellem, előadásában az érzés és szenvedély, 
arczán a kifejezés s egész játékában a .valódi bi- 
vatottság e l ő j e l e i  mutatkoznak. Nem külszép- 
sége vesztegetett meg, hanem egy-egy hang, mely 
szivéből jött. egy-egy arczkifejezése, melylyel a 
helyzetre árnyat vagy fényt vetett, győzött meg 
arról, hogy e fiatal lányka a — j ö v ő  é n e k e s 
nőj e .

Nem azt akarom mondani, hogy Donua Annát 
teljes sikerrel énekelte; ez kiképzett művésznők
nek is csak ritkán sikerülő diadal; hanem, hogy e 
szerepben tűnt föl előttünk egy kis fényszikra, 
melynek hivatása, hogy idővel csiílaggá nőjön amaz 
örök mosolygó égen, melyet művészetnek neve
zünk. A népszínházról több mondani valóm is van.

E napokban . . B o l o n d  Mi ska" megje
lent, nem nyomtatott iveken, a minek különben az 
élezek barátai nagyon megörvendenének, hanem 
egy vonzó gyönge ködfátyolkép között, melyet 
a budai színpadon mutogattak. A közönség meg
tapsolta, mintha óhajtását kivánta volna kifejezni: 
„Kelj föl, és járj." Föl is kel. mihelyt teheti; s re
ménye van, hogy mihamarább újra a vidorság és 
elmésség karjain jelenhetik meg a nagyvilág előtt,
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Közelebb egy szép sugár ragyogott át a ha
zán; sugár, melyet a korona legszebb gyémántja — 
a k e g y e l e m  vetett. — E napokban a politikai 
foglyok, kiket katonai törvényszékek Ítéltek el. s a 
menekültek, kik engedély nélkül tértek haza, ama 
drága szót haliák. melyről a börtönök sötét falai 
közt mindenki Iegédesdedebben álmodozik — 
„ s z a b a d  v a gy . "  Ma már sok irótársunk újra 
vissza van adva munkaasztalának, sok apa és férj a 
családoknak, melyek eddig sokat könyeztek, smost 
már ismét mosolyognak.

Mi is, — az „Ország tükré‘‘-nek kis családja 
— édes örömmel üdvözöljük egyik szabaddá lett 
társunkat, F á i k  M i k s á t ,  ki újra meg fogja 
kezdeni azon érdekes történeti rajzok folytatását, 
melyeket a közönség gyönyörködve olvasott.

E kegyelmi tények voltak a múlt napok leg
főbb történetei, melyeket mindenki úgy üdvözöl,

mely minden viszonyainkat átváltoztatá, legérzéke
nyebben sújtotta a vagyonos családok pénzügyi ol
dalát. — S eme szomorú korszakban egész ször
nyeteggé hízott ama rósz szellem, mely családok 
boldogságával táplálkozik, — az u z s o r a .  Ez bo
ntott homályba annyi fényes nevet, ez alázott meg 
annyi büszke főt, ez ült rá a könnyelmű emberek 
hajójára, hogy egymásután merítse el valamennyit.

A földhitel-intézet e szörnyetegtől fogja meg
szabadítani a földbirtokosokat. Azért üdvözli min
denki az öröm és remény hangján. A szervező gyű
lés e napokban ment véghez, elég zajjal és ered
ménynyel.

A közgyűlések nem csak hasznot és sikert, 
hanem mulatságos látványt is bőven nyújtanak. 
Mindig fordul elő valami, mely a híres ,,P i c k- 
w i c k -  c 1 u b b“ eredeti lapjaira emlékeztet; csak 
egy Dickens tolla, és egy Phiz rajzónja kellenének.

egy német lap „faltörő kosnak" mert nevezni, nagy 
kicsinyléssel az egész titkári hivatalt „h a s z ó n -  
t a 1 a n n a k" nevezé, a mivel nyilván elárulá, hogy 
egy csöppet sem gondolkodott arról, a mit ezúttal 
kimondott.

Különben nem nagy baj az egész. Nagyobb 
az, hogy G s e n g e r y  An t a l ,  kinek ez intézet 
létrehozásában oly nagy érdeme van — nem igen 
veend részt az intézet vezetésében. Elnökök lesz
nek : gróf D e s s e w f f y  E m i l  és L ó n y a i  
M e n y h é r t ,  kik (mint látszik) születeti elnökök ; 
a választmány pedig nagyobbára grófok és bárók
ból áll, kik megannyian született választmányi 
tagok.

Nem ellenszenv szól belőlem, mert sohasem 
tudnék oly igaztalan lenni, hogy egy o s z t á l y t  
gyűlöljek; sőt elveim közé tartozik, hogy a nagy- 
urak, kik sok vagyonnal birnak, kötelesek jelenté-
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mint hasadó hajnalt, mely után szebb nap kö
vetkezik.

A másik fontos esemény — a f ö l d h i t e l 
i n t é z e t  szervező gyűlése volt, melyre sok po
litikai nevezetesség, nagy ur és tekintélyes férfi 
gyűlt össze.

E vállalat — v i Iá g i  t ó t o r o n y .  Hánya
tott hajók emberei reménykedve néznek rá, küzdve 
a vészszel. mely elnyeléssel fenyeget. Mindenki 
tudja, hogy a földbirtokos osztályt a megszaporo
dott terhek, a pénz szűke és drága pénz mennyire 
elmeriték! Vannak megyék, hol falukon tiz kastély 
közt kilencz omladozó félen áll. Uvegtelen ablakok
kal, melyek — mint a hirtelen meghaltak ajkai — 
nyitva állanak, a hol pedig egykor vidorság. ven
dégszeretet, barátság. Iakoztanak. Elpusztult gaz
daságok, megalázott családok, idegen nép, mely a 
régi nemesi czimert gúnyos büszkeséggel vereti 
le, düledező gazdasági épületek: ez a szomorú 
kép, melylyel igen sok helyen találkozunk e hon
ban melyet egykor „tejjel mézzel folyó Kánaán
nak" szerettünk nevezni. — A hirtelen fordulat,

Néha ömlik a szóvirág — olt is, hol nincs rá szük
ség ; van, ki mindig beszél, és semmit sem mond ; 
van, kihez így lehetne szólani: „ha ön okosan akar 
szólani — hallgasson!“ — Látható az üres kalá
szok fóllengzése; észrevehető a nagyúri fityrnálás, 
a türelmetlenség dölyfe, mely mint a tüskés állat 
mindenütt szúr, akárhol érintjük; szóval a sok szép 
és magasztos törekvés közt itt is van egy jó darab 
a „hiúság vásárából", mert a szűkkeblüség, dölyf. 
üres lárma eljőnek a komoly oltárok mellé is. s a 
bolondság a nagy britt költő kifejezése szerint — 
mi nt  a nap,  mindenütt látható.

E szerint nincs rajta mit boszankodni, ha a 
legkomolyabb helyen is mutogatja magát. Nagy baj 
csak akkor volna, ha szerepet vinne; ámde ez ily 
derék honfiak és kitűnő elmék közt nem is kép
zelhető.

A szervező gyűlés szóvitái közt érdekes 
volt az, mit a titkári hivatal fölött váltottak. Arról 
volt szó, hogy az elnök nevezze-e ki, vagy pedig 
válaszszák? Egy hírneves gróf (kit előadási modo
ráért az egykor megerősített birodalmi tanácsban

kény részt venni minden közügyben: de nem sze
retem, midőn a grófi korona többet nyom a mérle
gen, mint az ész és az érdem.

Én kalapot emelek minden gróf előtt, ha 
e m b e r  a szó teljes értelmében, sőt az egész 
aristocratiának megadom a magáét, mely ma jobb 
akar lenni, mint volt Mária Therézia korában, mi
dőn nyelvét nem csak elfeledte, hanem egyszers
mind ki is gúnyolta; azonban igen tévedt eljárás
nak tartom, hogy minden intézet élére ugyanazon 
egy-két főurat s minden válaszmányba ugyanazon 
czimeres grand seigneurökethelyezik, sok szegény, 
de nagyérdemű, tudós és munkás férfi, s különösen 
sok közügy rovására.

Nem akarom kétségbevonni, hogy a válasz
tottak értenek azon ügyekhez, melyeknek élére ál
lanak. sőt buzgólkodni is kívánnak azok m ellett; 
ámde annyifelé igénybe veszik erejök és idejüket, 
hogy végre is egyre sem fordíthatnak e l e g e t .

Még a , , n e m z e t i  kör" közgyűléséről is 
kell szólanom, melyen az igazgatókat (az első is
mét T h e i s z  E l e k  lett) és a választmányt vá-
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aszták meg, segélypénzt szavaztak több hazai in
tézetnek, s elhatárzák hogy I z s ó  Miklós két 
mellszobrát — mely Arany Jánost és Egressy Gá
bort ábrázolja — megveszik a nagyterembe, hol 
azután gyakran lesznek fölolvasások is, melyeknek 
elsejére H e n s z l m a n n  Imre vállalkozott, elő
adva a székes fehérvári ásatások eredményét.

Ezek történtek a közéletben.
A magán élet úgy foly, mint rendesen. Egyik 

háznál öröm, a másiknál gyász. Itt egy koporsót 
visznek, melyben egy szépség, báj és műveltséggel 
megáldott fiatal lányka fekszik, kinek sírkövére hi
ába vésnék Petrarca vigaszát: „a halál vége egy

sötét börtönnek“ nem enyhitné ez meg szomorúsá
gunkat, mely mindig kétszeres, midőn „tavasz dől, 
az ifjúságnak tavasza a sir telébe.“ A koporsón egy 
ismert név: N o v á k  Va l é r i a .  — Amott két 
menyasszonykoszorut visznek egy házhoz, mert 
két testvér, a kedves S z a b ó  Róza és Mari kis ■ 
asszonyok egyszerre mentek férjhez az E ö t v ö s  
testvérekhez,

A p á r k á k szeszélyes nők, s nem minden
kinek kedveznek egyformán. Egyiknek épen akkor 
vágják el életfonalát, midőn rózsaszín gyapjúból 
kellene tovább fonniok.

R e t t e n  Henrik múzeumi hangversenyéről is

meg kellene emlékeznem, melyben a többi közt egy 
pár csinos dalt énekeltek a fiatal zongoraművész 
szerzeményeiből; valamint néhány könyv is hever 
asztalomon, melyek megemlítésre várnak. De nincs 
időm, sem terem. Megyek egy diszevesztett faluba, 
hol néhány napig a szélvészek nagyszerű h a n g 
v e r s e n y é t  fogom hallgatni, s nem olvasok 
egyebet, mint a t e r m é s z e t  k ö n y v é t ,  mely 
akkor is sokat mond, midőn hótól befödve úgy áll 
előttem, mint egy beiratlan óriás tiszta lap.

VADNAI KÁROLY.

Veg-yes ro v a to  Isi.

Nemzeti muzeum.

— Azon egyiptomi szobor, melyet Fuad basa, 
Sípos nevű magyar kertésznek ajándékozott, utóbbi által 
a nemzeti múzeumhoz küldve, már megérkezett.

Irodalom és művészeti mozgalmak.

— J ó k a i  M ó r  újévkor, a szerkesztőségi sze
mélyzettel együtt visszalépve a „Magyar Sajtó“-tói, mint 
kiadó-szerkesztő „A H o nu czimü politikai napilapot 
indít meg; a „M. S.“ szerkesztését V a j d a  J á n o s  
veendi át.

— Heckenast Gusztáv kiadásában P á k h  A l
be r t ,  a kedvelt „Vasárnapi Újság“ nagy érdemű szer
kesztőjének vezetése mellett „Magyar ember hönyvtára“ 
czim alatt uj népkönyv fog megjelenni. Előfizetési dij 5 
frt, melyért 100 nyolczadrétü Ívnyi oktató és mulattató 
olvasmány igértetik.

— Vettük az előfizetési felhívást a magyar irók 
segélyegylete javára szerkesztendő „Részvét könyve“ 
czimü albumra. Az album jövő évi márczius havában 
jelenik meg, ára: diszkötésben 5 frt, közönséges példány 
4 frt. A tartalmat legjelesebb Íróink művei képezendik ; 
szerkeszti G y u l a i  P á l .  Előfizetéseket lapunk szer
kesztősége is elfogad.

Közlekedés.

— Felső-Magyarországra következő vaspálya
hálózat építését tervezik. 1. Nagyvárad, Kolozsvár és 
Brassón keresztül a hodzai havasig, egy szárnypályával 
N. Szebenig. 2. Pozsonból Zsolnára a Vágvölgyén ke
resztül. 3. Érsek-Újvártól Esztergom-Nána fölött. Szu- 
csánra az esztergomi uj-turóczi völgyön keresztül. Besz- 
terczebányáról Miskolczra a Garan- és Sajóvölgyön 
keresztül. Végre Lucsionától a Károly-Lajos galicziai 
pálya valamelyik pontjára egy vonal Krakó és Lemberg 
között. Az előmunkálatok vállalatát Riche belga építész- 
testvérek fogják átvenni.

Egyleti tudósítások.

— A Széchenyi-szobor emelése ügyében alakult 
vegyes bizottmány m. hó 27-ikén tartá ülését, melyen 
Deák Ferencz indítványa folytán elhatároztatott, hogy 
egy műértőkből álló kisebb bizottmány alakittassék, 
mely határozatait és véleményét azután a rney bizott- 
mányi ülés elé terjeszsze. A kisebb bizottmány gróf 
Desseffwy Emil elnöklete alatt következő tagokból ál- 
land: Barabás, Deák Ferencz, Clark, báró Eötvös József, 
gróf Andrássy Gyula, Iíild épitész, R ottenbiller Lipót, 
Than Mór, gr. Waldstein János, gróf Zichy r, dmund, 
s igy számszerint tizenegyen.

Nemzeti színház.

— Feuillet Oktáv „A fehér hajszál“ czimü 1 
felv. kis vigjátéka képezi az elmúlt napok érdekesebb és 
tetszéssel fogadott színpadi újdonságát. Kedves, szép 
irányú művecske, s bár nélkülöz minden cselekvényt, a 
szellemdúsan tartott dialóg, a sympathicus alakok (Szer
dahelyi és Prielle K. által kitünően személyesítve) ér
dekessé teszik. Ez estén láttuk először az uj igazgató 
Radnófay (ő a fentnevezett darab ügyes fordítója is) in
tézkedése folytán szerzett zárt színfalakat; szépek s ter
met és színpadot egyaránt díszítenek.

Budai népszínház.

— Az emlegetett műkedvelői dalmű-előadás két 
ízben is végbement, még pedig műkedvelőknél ritka 
sikerrel. Mozart „Don Jüanja“ adatott. Rabatinszky 
Mari és Láng Paulina kisasszonyok mind játék mind 
ének tekintetében szép reményekre jogosítottak; a férfi

szerepekben csak Leporelló (Navratil ur) jeleskedett. 
K ,e 11 e n is hangversenyt rendezett a népszínház javá
ra ; a színház megtelt, a hangverseny érdekes részletek
ből állott. R n m y  G i z e l l a  és Rabatinszly Mari 
kisasszonyok éneke tetszéssel fogadtatott.

Sakk-rovat.
8-dik számú feladvány. 

Siniglelsky L-t#l. (Berlinben).

Sutéi.

Világos.

Világos indul s 2-ik lépésre matot mond.

A 5-dik sz. f. megfejtése.

S ä u b e r l i c h  E.-től. .

Világos Sötét
1) Vb7-hl . . . .  tetszés szerint.
2) B b l - b 8 .............. tetszés szerint.
3) Bb8-h8 f  mát.

TARTALOM: T. Olvasóinkhoz. — Gróf Zichy Ferencz. — Metternich herczeg és családja. — Moszkau. — A váczi fiákker. — Nyílt levél. Brassai S. Vadnai Ká- 
rolynak. — Népisme. — A füzéri vár romjai. — S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  A visszatért fecske. — Tiz nap története. — Vegyes rovatok. — 
Sakk-rovat.
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Mai számunkhoz mellékelve van: Előfizetési felhívás „Az ország tükrére.“




