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Dr. SaUer Ignácz orvos- 
tanár, kir. tanácsos két 
ízben Magyarország or
szágorvosa a magyar kir. 
egyetemek magnificus- 
rectora.a kitűnő gyógyász, 
hazánkfia arczképét veszik 
itt t. olvasóink Azok kö
zöl való ő, kik pályájukon 
melyen oly nagy tisztelet 
környezi —  körül tekint
ve, bár merről hálával, és 
szeretettel találkoznak. A 
szenvedőkön segíteni, bár 
ön feláldozással ez ama 
szép jelszó, mely útjaiban 
kíséri.

Saner Ignácz született 
1801. évben, Veszprém
ben hol atyja mint tehe- 
tősb és jó nevű kereske
dő élt. A  gondos és va
gyonos szülők mindent el
követtek arra, hogy a szép 
hajlamú fiút a lehető leg
jobb nevelésben részel
tessék, ki iskolai pályája 
végeztével —  mint min
den hivatott —  saját lel* 
ke ösztöneit követve az 
orvosi pályára lépett. Az 
első éveket a pesti, az 
utolsókat pedig a bécsi 
egyetemen hallgatta.

Orvossá feleskettetvén 
egyike lön a székváros 
legkitűnőbb orvosainak, kit, szerénységében nemes 
szivében biztatást nyerve —  a szenvedők annyija 
keresett fel. 1831." rémes éveiben a keletindiai- 
cholera dühöngő szakában a felebaráti jólétért min
dig áldozatkész tudor lön majd ide majd oda ki- 
küldve. mindenütt a hála és szeretet ragyogó em
lékeit hagyván maga Után.

Bár 1841-ben megnősült, házassági frigyre 
lépvén Schiffner tr. egykori elsőd-orvos főnökének 
mint közkórházi igazgatónak szende leánya Emí
liával, és e körülményből már örömmel remélték, 
hogy Bécset választja állandó lakhelyéül —  a ha- 
zájáhozi vonzalom erősebb volt minden rokonsági, 
és állomási köteléknél, a honvágy a honfiúban mind

inkább növekedett, elgon- 
dolhatók érzelmei midőn
1843-ban a magyar kir. 
egyetem belgvógyászi ta
nárául hivatván hazájába 
a fővárosba jött. Beigta- 
tási ünnepélyén magyarul 
köszönté a nagyszámú 
hallgatóságot mi az akkor 
még deáknyelvü egyete
men —  nem kis hatást 
szült. Tanítványai kinyo- 
matlák beszédét. . . ,,üdv 
az egeknek !“ mondá el
végre megjött a vissza
térés ideje! Itt állok is
mét azon városban,a mely
nek egykor mint ifjú oly 
életvidoran szivtambe le
vegőjét, azon tanodában, 
melyben egykor hő keb
lek nyíltak meg bölcs ta
nítóim oktatásainak. Most 
mint férfi, térek vissza, 
némi tapasztalásokkal tán 
dúsabb, embertársaimnak 
fájdalmain enyhíteni szép 
hivatásomnak erő szerint 
megfelelni, hazámnak hí
ven szolgálnitörekedendő.

Ig e n , én ismét azon 
anyaföldön érzem maga
mat, melyen minden igaz 
keblű polgárnak tehetsége 
szerint működni szent kö
telessége. Ezerszer bol

dognak érzendem magamat, ba buzgó igyekezetem 
sikere annyira terjedend. hogy e honbani működé
sem által külföldön töltött éveim lerovatnak. Hiva
tásbeli feladatát mint tanár, és mint orvos valóban 
dúsan megoldotta. Irodalmilag, nagy becsű mun
kákat adott szakmájának ; minden megtiszteltetésen 
át ment mi csak orvost illethet. 1848. és 1861-ben
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országorvos lön, a magyar királyi egyetem kor- 
mánynoka, a magyar tud. akadémia tagja. Pályájá
nak, koronája kétségkívül ama nagy szeretet, mely- 
lyel iránta tanítványai viseltetnek. M ig egyrészt 
főleg a gyakorlati előadások látogatását szigorúan 
követeli (előttem nincs tekintély, csak a tapaszta
lás —  ez jelszava) más részt, mint elöljáró, mint 
vezére az ifjúságnak, mindig tud eljárásával a lelki 
elevenségre, buzgalomra,a kedv ébresztésére hatni. 
És tanítványai örömmel ragadnak meg minden al
kalmat a fiúi bizalommal szeretett tanárnak hálás 
tiszteletöket bebizonyíthatni, arczképe alá. mely 
olajfestvényben a kórodét diszesiti, e szép aláírást 
tevék: „Irántadi szeretetben tanítványaid mind 
nyáján egyek vagyunk." Nagy tudományossága 
példás szerénységgel és ritka nemes sz,Ívvel páro
sul, a tudományos világban és a közönségnél, kül
földön és a hazában egyike a legtiszteltebb ne
veknek. B. Ií.

M a g y a r tö r té n d m i v á z la to k .
A z id e g e n e k  é s  b i to r ló k  g a z d á lk o d á s a .

1038— 1046.

Istvánt sírjába a hon nyugalma is követte. Az 
Árpádcsalád rnellőztével az ősi alapszerződés meg 
sértetett, az állam sorsa idegenek kezébe jutott ;• 
két zsarnok kerekedett a nemzet nyakára egymás 
után s egyikök az országot el is árulta, a keresz
ténység hanyatlásnak indult, és az ősi pogányság 
felemelkedve, rövid diadalra vergődött, mig Árpád 
ivadékai ismét helyet foglaltak a királyi széken, s a 
haza történelmét természetes medrébe terelték. 
Mindezen nyomor, gyalázat, gazság és lázadás 
nyolcz év eseményei és a jelen vázlat tárgyai.

Midőn Istvánt temették, akkor az Árpádfiak 
már túljártak az ország határain, és a kormány rúdja, 
meg a tények eszközei az udv; ri párt markában 
léteztek. Ezen párt Gizela körül csoportosulva.s 
majdnem egészen olasz és német kalandorokból 
állva, bátran uralkodhatott a nemzeten Péter szár
nya alatt, kit a trónra emelt, Hozzátok csatlakozott 
e tekintetben a főpapság is,mely kedvezőbbnek s biz
tosabbnak hitte az uj vallásra nézve a keresztény 
olaszíit, mint a félpogány Árpádfiakat. A  főrend 
olygarchai töredéke, mely az Árpádok erős ural
kodó kezét. Gejza és István alatt, hatvan éven át 
igen alkalmatlannak érezte, szinte örült alattomban, 
hogy tőle megmenekült, és gyáva idegent kapván 
trónra, ismét féktelen basáskodhatik ő is az alatt
való népeken, s üslökélheti tán magát a királyt is. 
A  közvitézrend ki vala játszva, befolyása egyelőre 
semmi, mint a többi népelemé is. E  népet István 
apostolkodása alatt, negyven évig növelték a ke
resztény vallás emlőin negyven évig vezetgetek, 
idomították az egyház járszalagán; az hát a játék 
kezdetén, együgyüen belenyugodott a gondviselés 
ilyetén intézkedéseibe, s némán tűrte a rá mér
teket.

Ilyen volt a szereplők állása közvetlen István 
halála után. Lássuk a cselekvényt.

Amint a cselekvés mezeje Péternek megnyílt, 
azonnal lehetett látni oldalánál a fondorlatok s go 
noszságokban megőszült hű szolgáját Budot. István 
álnok tanácsosát, meg az országszerte gyűlölt 
Seböst, Vazul megnyomoritóját, Bud régi czinkosát. 
E  két ember, meg Péter és Gizela vala ama négy 
fejű bősz hatalmasság, mely a második honalkotó
nak végnapjai tragoediává komoritotta, a magyar 
nemzet fejét testétől elválasztotta,azt úgy szólván,ma 
igából kiforgatta s bajokat zúdított ellene, melye
ket undor s keserv nélkül leírni lehetetlen.

A  bárom czimbora csakhamar túladott a már 
alkalmatlan vénecske nőn, egykor mester és pa
rancsoló asszonyukon. Péter az özvegy királynét, 
kinek lelkét és titokfedte tetteit ő legjobban ösmeré 
s ki viszont róla, Péterről, legtöbbet tudhatott, 
minden törvényt mellőzve, szépecskén elzáratta, 
őrizet alá helyezte és minden birtokától megfosz
totta. E  barbár zsarnok eljárás szörnyű botrányt 
okozott az országban, mindazáltal — a mint némelyek 
suttogták —  a fogoly özvegy királynét tán nem 
minden ok nélkül látogatta így meg a sors, mert 
alkalmasint részese volt ő maga is ama nagy bűnök
nek, melyek boldogult férjének személye és csa
ládja, meg az ország üdve s a nemzet becsülete 
ellen az udvari gonoszlelkek által elkövettettek.

Eleinte még a nőisége, később pedig a túlzott val
lási s nemzetiségi buzgalma, tettekre ragadhatták 
őt, melyek méltán bűntetteknek is mondhatók. Ha 
az ember vakbuzgóan nem zete  vagy vakbuzgóan 
vallásos, valóban gonosz tetteket is követhet el, a 
nélkül, hogy lelkiismerete vádolná, sőt avval a meg
győződéssel is, hogy nemzete vagy istenének kedves, 
nagy szolgálatot tett légyen.

Az özvegy kiiályné ellen végbevitt zsarnok
ság azonban nem kezdete volt, hanem kora gyümöl
cse az uj Póterféle kormánynak. Udvarán magyar 
ember alig vala látható, olasz és németek foglalták 
el mind a jövedeluiésb, befolyásosabb helyeket; 
továbbá a várak őrizetét, a megyék ispánságait job
badán amaz idegenekre osztogatta ki; a méltóságok 
fokaira őket emelgette, és a királyi meg országos 
javakat is csak ő rájok pazariá. Szóval, rövid idő 
alatt akkép lett berendezve az ország a furfangos, 
szemtelen olasz Péter által, miszerint a kormány és 
uralkodás emeltyűi s eszközei csupa idegenek ke
zében forogtak. A  fajtalanságot pedig annyira vitte 
a féktelen, ledér udvaronczfajta nép, hogy közelé
ben a női szemérem, s becsület s az ezekkel járó 
családi nyugalom, átaljában biztosságban nem ma
radhatott.

Nemsokára mintegy sarkaiból ki volt for
gatva az ország, s a benne már is megfogamzott 
államélet. A  nemzet jobbjai tehát, ezt nem nézhet
vén, se nem tűrhetvén tovább ilyeneket, nagy szám
mal járultak a király elébe, és élénken adván neki 
elő a kormány fonákságát, s a belőle folyó bajok 
növekedő szörnyűségét: orvoslást szorgalmaztak. 
De a könnyelmű kényur mit sem teljesített. A  ké
relmezők tehát erőszakhoz nyúltak s fegyveres 
erőt gyűjtve, az özvegy királynét fogságából ki
szabadították.

Péter egyelőre hátrált, de nemsokára daczoit, 
és sújtott. Parancsára többen a királyné szabadilói 
közül száműzettek, nehányan máskép lakottak; a 
mely bánásmód egyébiránt a kedélyeket csak még 
jobban boszura ingerelte, melynek kitörését Péter 
elő is segité egy részt az által, hogy Bretislav, • 
cseh fejedelemnek haddal ment ki segítségére, s 
igy  tért s időt engedett az elégedetleneknek az 
összeesküvésre; másrészt pedig az állal, hogy 
dicstelenül térve Siaza haszontalan hadjáratából, és 
itthon a vész készülődését érezve . a kegyetlensé
geket mind sürüebben használta, oly fokozatban, 
hogy utoljára is a nemzet türelme végkép kimerült 
és Aba Sámuel nádor vezérlete alatt nagyszerű 
lázadás tört ki, a király s bűntársai ellen. Bud fel— 
konczoltatolt, Sebős a kerékben adta ki lelkét, a 
zsarnok maga Austviába illant ki és sógoránál, A l
bert herczegnél talált menedéket.

E  perczben a nemzet segíthetett volna ma • 
gán, ha erély van benne, és jóakarat, őszinte ra
gaszkodás az Árpád-család iránt ; de mivel ez épen 
hiányzott, a lázadás vezére, Aba Sámuel, felhasz
nálta a pillanatokat, megragadta a szerencse üstö
két, és. azon czimnél fogva is. hogy felesége Á r 
pádvér, s ő István sógo ra ; mint azért is, hogy sze
gény nép őt tiszteié, a zavarban magát királynak 
kiáltatta ki, s papra is talált, a ki megkoronázta.

íg y  már az országnak két koronás feje is 
lett. Mind a kettő nem csak nem Árpádfaj, de még 
magyarfajta sem, az egyik olasz, a másik kun lé
vén ; az egyik elcsapva, a másik felerőszakolva. 
Péter sógorával a német királyhoz III. Henrikhez 
fáradott, segélyért könyörögni, mint valaha az elű
zött Tarquinius Porsenához, vagy II. Jakab angol 
bujdosó király X IV . Lajoshoz, vagy akármely más 
elcsapott kényur más hatalmasabb fejedelemhez. 
Ellenben Aba, tartván attól, hogy Henrik bizonyo
san segitendi a vetélytársát; sőt egyúttal az or
szág meghódítását is meg kísértheti: maga akarta 
megelőzni a veszedelmet, hadat vitt Németország 
ellen, és zsákmány meg foglyokkal tért haza. Hen
rik viszonozta a vágást, Magyarországra tört s 
egész Garamig győzedelmesen nyomulva, csak ak 
kor fordult haza felé. midőn nagyon is látta, hogy 
a Péter iránti ellenszenv legyőzhetlen a magyar 
nemzetben, s miután az Aba küldötte ajándékok te
temes volta megengesztelte.

De Péter lelke nem nyugodott, és szüntelen 
kérelmekkel ostromlá Henriket. Ez úgy is sóvárgott 
a Magyarország feletti fennhatóság után; rá meg 
Aba nem egészen tartotta szavát a foglyok vissza
adását illetőleg. Henrik tehát másodszor indult

Aba ellen, és Rábczáig vonult Itt azonban Aba kö
vetei ajándékokkal jelenvén meg a előtte, kiadták 
uruk részéről az özvegy királynénak az alkob- 
zott jószágait , Henriknek pedig odaengedték a 
Lajtán túl a Szárhegyig fekvő magyar földet. Ez 
alapokon béke köttetett meg s az ellenség eltá
vozott.

Jaj, de e tény honáruló színében tüntette fel 
Abát a nemzet szemében és a főrend előkelői el is 
fordultak tőle végképen. Ő is tehát viszont az al
sóbb nemesség felé hajlott, s abból szedé tanácso
sait. szolgáit és támaszait. Ez eljárás a szakadást 
csak növelte, és a király, előbb gyanakodó, később 
igazságtalan s végre kegyetlen is lett. s valódi 
zsarnokká fajulván, a gyanúsokat fosztogatta, hogy 
kedvenczeit s eszközembereit gazdagítsa és tekin
télyesekké tegye. Ez nagymérvű összeesküvésre 
ingerlé a nemzet hatalmasabbjait. De Aba nyomába 
jutott a forradalmi elemnek s 50 urnák azonnal le
vágatta fejét, s számos mást vagy karóba huzatott 
vagy más kínokkal végeztetett ki.

E váratlan kegyetlenség sokat elrémitett, kik 
aztán Németországban kerestek menedéket s inkább 
Pétert kérték Henriktől vissza, mintsem, hogy az 
eszeveszett zsarnok alatt tovább is remegjenek és 
raboskodjanak. Hasonló szellemben a papság is é r
zett, nyilatkozott és működött Aba ellen, Péter 
részére. Henrik azért is meginditá hadait, har
madszor lépte át az ország határait, legyőzte a 
csata hevében elárult Abát, s Pétert Székesfejérvá- 
rott újból maga megkoronázta.

Európa ezen tényt úgy vette, mintha Hen
rik Magyarországot úgy, mint Csehországot vagy 
Burgundot meghódította, s a magyar királyt a né
met fensőség hűbérnökévé tette volna; mi is szer
felett sértette a magyar büszkeséget, s független
ségi öntudatot. Az elégedetlenség nagyban kezdett 
elhatalmasodni a kedélyekben ;-és midőn az ismét 
raegfészkelt Péter az abapártiak ellen túlhajtott bo- 
szúval dühöngvén, ártatlanokat is sújtott, sőt az 
egész rendeket remegésben tartani iparkodott, a fel
zaklatott népek csoportosulni, gyülésezni, fenvege- 
tődzni kezdének. Péter erre csak zsarnokabb lett, 
és hogy biztosítsa maga számára a császár segé
lyét, azt 1045-ben  Székesfehérvárra kérte le s olt 
neki a legkirívóbb ünnnepélyességgel hódolva, 
hűbérnöki hűséget esküdött s évi adót Ígért.

Evvel sírját ásta meg trónja mellett. A lázon
gok tömege már átrontott a gátakon, s bármennyit 
öldökölt a mindinkább felbőszült zsarnok, a vihar 
nem tágított. Végre felléptek, kik az Árpádfiak 
visszahivatását hozták indítványba, lelkes szónok
latokkal emlékeztetvén : mikép ennek a családnak 
esKÜdött a nemzet, evvel a családdal vívott ki hont, 
szerzett szabadságot és dicsőséget, alkotott s át
alakított államot hogy továbbá ez a család derék 
férfiak, nagy hadi vezérek, erélyes uralkodók, bölcs 
igazgatók, törvényhozók s államszervezők szülő
anyja. s hogy tehát ennélfogva vissza kell hívni 
száműzött ivadékait, és kiverni a fajtalan veréb faj -  
zatot a sasok fészkéből.

Az indítványt lelkesedéssel fogadta a nagy
számú gyűlés, (Csanádon) és útnak indultak köve
tek, haza, a trónra hivandók, az életben, de külföl
dön levő Árpádfiakat. Épen ekkor Endre. Levente 
öcscsével Oroszországban tartózkodott.Jaroszláv fe
jedelemnél, mint ennek veje, Béla pedig-Krakkóban 
a lengyeleknél. Endre, a kihez a küldöttség utasítva 
volt, meghallgatván a nemzet akaratát s óhajtását, s 
kémjei által is meggyőzetvén a nemzet efféle han
gulatáról,orosz fegyveres csapatok kíséretében útnak 
indult és egész Abaujvárig akadálytalan haladott.

Ámde addig a nemzet gondolkozása már 
egészen más irányt vett, mint a delejtü, midőn a 
lecsapott villám hirtelen kicseréli sarkait. Nem 
csak a zsarnokot elkergetni, s az ősileg jogosult 
fejedelmi családot visszahívni, hanem az uj bitet is 
eltörölni és a/, ős vallást visszahozni kívánták. S  
mint a hegyi patak a felhőszakadástól sebesen 
megdagad,,s odalent a lapályon tengerré alakul: 
szintoly gyorsasággal növekedett a magyar népben 
az ősi hit utáni kivánkozás és a kereszténység el
leni gyűlölet; oly annyira miszerint a Pest tájára 
érkező Endrétől a sokaság szónokai már nem kö
veteiének kevesebbet, a korona cserében: mint 
azon engedelmet hogy kipusztittassanak a zsa
roló idegenekkel a keresztény papok i s . le- 
romboltassanak a templomok és kolostorok, sőt el
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töröltessék maga e vallás is. Mert csak ez zúdí
totta légyen a nemzetre a tenger bajt, mely beho
zatala óta folyvást burjánzik. Hogy az első trón
örökös Imre sírba sorvadott, hogy két zsarnok 
egymásután a hont ostorozta, hogy egy uj papság 
roppant uradalmakat elfoglalt, és az uj egyház nem
sokára az országot sülyesztendi telhetetlen gyom
rába ; hogy a gyűlöletes tized a szabad embert is 
nyomja, hogy a tömérdek idegen sáskaként lelegeli a 
nemzet életfáját, hogy a fejedelmi család a szám
űzetés kenyerét annyi ideig ette, a magyar iaj el- 
férfiatíanodott, nyomora, gyalázata meggyarapodott, 
dicsősége pedig megfogyotl, ezek mind csak az 
uj vallásnak lennének átkai; azért is hát hogy vesz- 
szén örökre a hon színéről, s éljen az ősi h it !

Endrének elállt az esze, s a szó torkában 
akadt. Ellenállhatlannak látván a vihart, szótlan ál
lott előtte. Hallgatása igenlő feleletnek vétetvén, 
az elbőszült sokaság neki esett, veszett állat mód
jára mindannak, a mit gyűlölt: a németek s olaszok
nak, a papoknak és szerzeteseknek, a tizedszedők- 
nek, a templomok s kolostoroknak slb. s amazok 
vérébe s emezek romjaiba fojtotta buszúját. Az öl
döklő fergeteg Péter udvarára is csapolt és Péter 
nem maradhatván többé a halál torkában, Székes
fehérvárott; kiosonni siet az országból nyugat felé, 
védurának, császárjának német hona felé. De Mo- 
sony vidékén útját állja a boszú karja. A  forrada
lom vihara u ió lé r i; s neki meg kell vele vívnia. 
Heves harcz után fogolylyá teszik, és, hogy a sors 
gúnyja rajta beteljesedjék, úgy szúrják ki szemét, 
mint ő valaha a Vazulét kiszuralla ; Fehérvárra szál
líttatván, ott veszett el —  hol kétszer meg vala ko
ronázva, kétszer trónt bírt s két hajtásban élvezte 
a mindenhatóság kéjeit és zsarnokoskodott.

így végződött az idegenek sáfárkodása és a 
két bitorlónak zsarnoksága. Ak.

A u re lia n u s  császár d ia d a l m enete.
(Történeti rajz.)

A hatalmas Róma századok folytán kicsi kis 
kerületből uralmát egy egész birodalom fölé ter
jesztő ki, mely Hercules szirtjétől az Euphrátig 
terjedi, Britanniát, Egyptomot egyesité : vagyis —  
mint a rómaiak mondák —  körülvette az egész 
földet. Kr. si. után a második században itt egész 
hosszú sora uralgott a nemes császároknak, kik 
alatt az aranykor már-már a földre akart vissza 
jönni; a harmadik század azonban olyan kormány
zókat látott már, kiknek neveivel az emberi nemet 
szégyenitjük meg. A Rómában és a határszéleken 
állomásozó hadseregek majd ez, majd amaz ked- 
venezöket emelték a trónra, és aztán, ha valame
lyiknek sikerüli a diadalomra jutott vetélvtársat 
leszúrni, a nép ujongott, s a senatus is kegyeibe 
fogadá mindaddig, mig el nem érkezett az ő 
órája is.

Csak kevesen értek több esztendőt; jóság 
vagy kegyetlenség egyaránt aláásták őket. A ki
vételesek elseje: a hatalmas Aurelianus. E g y  s ir -  
miumi paraszt fia volt, ki valami Aurelius nevű se- 
nator jószágbérlője volt. A  harezvágy már korán 
felébredt benne, a hadseregbe lépett, s személyes 
előnyei , bátorsága, igyekezete csakhamar elő- 
segiték. A góthusok észak-keleti törzse ellen foly
tatott háborúban annyira kitűnt, hogy Valérián 
császár a lovasság parancsnokává tévé s egy 
előkelő senatornak megparancsolta, hogy a paraszt 
származású itjut vegye magához s leányát adja 
hozzá nőül. Claudius halála után a katonaság egy
szerre csak Aurelianust emelte trónra, ez érezte 
magában az ei őt, s nem félt a vetélytársaktól. 
Volt is harcza elég, de minden harezot diadal kö
vetett. Reszketve hódoltak országok és népek a 
nagy katonának, ki a mily szelid volt a béke ide
jében, ép úgy nem tarfózkodott városokat romba 
dönteni, országrészeket megsemmisíteni, ha ellent- 
állottak. Utolsó ellene, Zenobia, Pahnyra királynője 
volt. A  középlengertől Perzsia felé puszta tájon 
látható volt egy vakiló fényű, díszes város, mely
nek épületei akkoriban a világ első városaival ve
tekedtek. A  római uralomért folytatott szerencse 
játék közepette ott Odenalhus és Zenobia olyan 
hatalmasságra lettek szert, melytől nyugat császá
rai és kelet népei tiszteletteljesen féllek. Férje —  
Odenathus —  halála után, Zenobia véres boszut

vett a királyi gyilkosokon, s e szép és okos nő 
kétes helyzetében is mindig birt annyi erélylyel, 
hogy mint fiainak gondnoka a kormány élén marad 
hasson. Nem is .említve a mesés dolgokat, melye
ket Semiramis királynőről mondogatnak, délen 
kétségkívül Zenobia csaknem az egyetlen neméből, 
ki a férfias bátorság és eszélyesség becsülendő tu
lajdonaival, magasztos női érzéseket, miveltséget, 
sőt ritka tudományosságot egyesített.

Mindezzel azonban Aurelianus túlnyomó ere 
jenek, fegyelmezett, diadalhoz szokott sergeinek 
ellent nem állhatott. Katonái többször megverettek, 
Palmyra falai sem állhatták ellent a győzőnek, s 
romokká levének. Csak a múlt században találták 
ismét fel európai utazók a romhalmazt, egv egykor 
pompás templom maradványai most ronda pászto
roknak szolgállak lakhelyül. Eló'rement nagy hírrel 
tért vissza Rómába Aurelianus. s"ott győzelmi ün
nepélyét nagyszerű diadalmenettel ülte meg. A  menet 
szokás szerint korán reggel kezdődött,a Campus Mar- 
tiustói a Capiloliuin felé. Húsz elefánt nyitá meg. Eze
ket kétszáz más vadállat követte, tigrisek, párdu- 
ezok stb. mindenféle tartományból, a melyekben a 
császár légióival csatákat vívott. Azután 800 pár 
gladiátor lépdelt elő, kik ki valának rendelve, hogy 
a nép mulattatására majdan a ezirkusban vívjanak.

Azután jöttek a barbar (nem római) törzsek 
foglyai. Minden fajú ember volt it t : góthok, fran
kok, vandalok, alánok, arabok, indusok, perzsák, 
Palmyra megmaradt lakói kik családjuk, tűzhelyeik 
elvesztése után még ily szomorú áldozatokká lő
nek. T íz  női fogoly is volt a menetben; ezeket fér
fiaknak öltözötten a harezban fogták el. miért is 
Amazonoknak nevezték. Minden újabb osztály előtt 
táblát vittek, melyre az osztály neve, mivolta volt 
felírva. A  foglyok kezei össze voltak kötve. Az al
sóbbrendű foglyokat Tetricus követte, Aurelianus 
vetélytársa. Galliában fellázadt s ezért a gallok 
öltönyét hordva, ment a nép kaczagása közt, de a 
tanácsbeliek, mert előkelő senator volt, fájdalmasan 
nézték társuk ilyetén megaláztatását,ezt Z e n o b i a ,  
nehány hó előtt még kelet hatalmas királynője, 
követte.

Arany lánczokba volt verve, melyeknek végeit 
rabszolgák vitték, mögötte diszes kocsi ment, ezt a 
királynő diadulszekérnek készíttette, remélvén, hogy 
majd ő fog vele bevonulni Rómába. A  mily fényes, 
diszes volt e kocsi, ép úgy rogyogott az Odenathé 
is, továbbá egy harmadik, a megrémült perzsa ki
rály ajándoka. Azután egy másik diadalkocsi kö
vetkezeit, ez a góthusuk királyáé volt, ezen ült 
Aurelianus négy szarvastól vonatva, melyeket azu
tán a Capilöliumban Jupiternek áldoztak fel. A  dia
dalmenetben rettentő mennyiségű arany és ezüst 
zsákmányt vittek; csak a „nap tiszteletére emelt 
templomnak11 15,000 font aranyai ajándékozott A u 
relianus. Akkoriban a pogáuyislenek tisztelete 
az örök város falain belől öszpontosult; a „nap 
templomát11 azért tisztelte főleg a császár, mert 
anyja ott papnő volt, s ő e körülménynek tulajdonító 
minden szerencséjét. A  menet napkeletkor kezdő
dőit. de csak a 9 -ik  órában (délulán 3 órakor) ért 
el az utolja a Capitoliumhoz s mái- az éj is beállott, 
midőn Auralianus ott az ünnepélyességeket be- 
végzé.

Másnap uj örömek vártak Róma kiváncsi né
pére ; a gladiátorok mészárlásai, az állatviadalok 
kezdődlek, Akkoriban már nem elégelték meg a 
párbajt, midőn egy ember verekedett, egy másikkal, 
véres látvány kellett, gyenge emberek küzdelmei 
gyilkos karmu állatokkal. Külön vizitócsák voltak 
mesterségesen előálliva, hogy tengeri harcz is le
gyen, s a nép ujjongott és tapsolt, a győzőnek, ki 
másl megölt, hogy azután csakhamar maga is le- 
szurassék.

E g v  várakozás maradt teljesedés nélkül. 
Aurelianus megígérte, hogy pénzeket veret az ün
nepély emlékére, a nép türelmetlenül várta az 
ezüstöt, vagy még inkább az aranyat, —  azonban 
a császár jobbnak látta az emlékpénzeket jól kipi— 
ritott tésztából készíttetni.

Aurelianus csak ott volt kegyetlen, hol mint 
hívé hatalma, vagy tekintélye megszilárdítása kí
vánta. A  Tetricus és Zenobia fölötti diadal tökéle
tesen kieiégité őt. A  fogságba ejtett királynőnek, 
Róma mellett jószágot ajándékozott, hol ez még 
sokáig élt kedvencz tanulmányainak, melyeket egy
kor mesterével, a híres Longinussal oly nagy kedv

vel űzött. Fiai az állam szolgálatába léptek, leányai 
előkelő rómaiak nejeivé lőnek. Tetricus nemcsak 
szabadságát nyerte vissza.de mind ő, mind fiai ma
gas méltóságokra emeltettek. Tetricus később nagy 
palotát építtetett, s meghívta egyízben ebédre az 
uralkodót. Midőn ez megjelent, két falfestvénv tűnt 
szemébe : az egyiken ő maga volt, a mint Tetricus 
kezeiből átveszi a koronát, és Gallia sceptrumál; a 
másikon Aurelianus Tetrieust senatori méltóságra 
emeli. A  császár Tetrieust. ezentúl úgy lekinté, 
mint legjobb barátját, és tanácsadóját. A  külellen- 
ségek legyőzése után minden erejét a belbéke 
helyreállítására forditá ; a katona erre sem tudott 
egyéb eszközt venni elő, mint —  a kardot. Egy-egy 
lázadást elnyomott ugyan, de mindannyiszor ezer 
életet oltott ki. Az orgyilkot nem kerül hété el; va
lamelyiket környezetéből súlyosan megbüntetett, ez 
egy katonai menet alkalmával leszúrta őt, még ak
kor alig volt uralkodása ötödik évében. (275.)

A birodalom ismét a trónkövetelők és fo g 
lalók viszálkndásainak volt kitéve, és az azután 
mindig igy ment. Ereje azonban még is olyan vala, 
hogy Áurelian császár lelépte után csak két század 
múlva dőlt össze. B. K.

a  v i l á g  k e z d e té tő l  a  j e le n k o r ig .

VI. Római Caesarok alatti fölfedezések.
(Folytatás).

Innen balra a folyamtól véghetet len hosszúra 
nyúlt, s több népek országait érinté. A z  ottani lakos 
hatvan napi utazással sein érte el ezen erdő végét, s 
nagyságát meg nem határozhatta.

Az ezen erdőben'tanyázó sokfaju vadak is 
említtetnek.

Ha Caesar Galliában s Germaniában hosszabb 
ideig mulatott volna, azoknak s az azokkal szomszéd 
tartományoknak nép- s földisméjével körülményes
ben megismerkedett s azokat leleplezte volna, de 
határtalan nagyravágvása őt Róma felé vonzotta; a 
mi csak útjában állott , azt győzedelmes fegyverei 
eltiporták, a római köztársaságot porba döntötte, 
s az egyeduralkodást kezébe ragadta; de végre 
ő maga is Casca, M. Brutus s társaik gyilkai alatt 
rogyott össze.

Miután Róma Augustus Octavius egyedural
ma alatt megszűnt köztársaság lenni, a senatus egy 
földkép készítését rendelé meg, melyen a római 
birodalom városainak egymástól! távolsága, az or
szágutak. és a folyók menete megjelölve legyen. 
Ennek végrehajtására bárom görög vállalkozott, 
kik azzal még Augustus életében készen voltak.

A  midőn Octavius Augustus egyeduralko- 
dási trónját biztosítva érzé, a római birodalom a 
világ három részének legszebb tartománya^ képez
te. Európában a Rhenus és Duna folyamo , Ázsiá
ban az Eufrát, Afrikában pedig a nagy sii-atag je
lölték határait.

Róma politikai fő iránya volt, a meghódított 
tartományokat fedezni s folyvást terjeszkedni. A rá 
bia meghódítása volt fő óhajtása, melynek mesés 
kincsei s becses terményei Augustus ragadozó vá
gyát ingerlék; miért is az akkori egyiptomi hely
tartót. A  e I i u s G a 11 u s t, egy jelentékeny sereg
gel annak leigázására küldé. K. e. 30  évben..

A  kivitel annál könyebbnek látszott, minthogy 
Obodas.a nabataei arabok fejedelme segédkezet ígért, 
s Útmutatóul gyámnokát Syllaeust adá, ki a Veres- 
tengerrel egészen ismeretlen rómaikat a legkiet
lenebb s legveszélyesebb helyeken vezetvén, azok
nak sok hajóit s embereit végromlásba sodorta. 
A  vezért rábeszélte, hogy Arábiát a tengerről tá
madja meg, s csak midőn l ő  napi folytonos homok- 
zátonyok közötti evezés után a Leuce Komé (Dsambo 
et Bahan) kereskedelmi városhoz érkeztek volna, 
látta át Aelius Gallus, miként kalauzuk állítása, 
hogy ezen városhoz szárazföldön jutni lehetetlen, 
ámítás, miután ide a karavánok Arábia minden ré
szeiből akadálytalanul s folyvást özönlöttek.

A  sereg egész nyáron s télen át kénytelen 
volt itt idézni, iniglen annak nagy része a szájrot
hadás ős ín-gyöngeség kórból, melyet a belföldi 
víz s növényzet eledele okozott, fel nem üdült.

Leuce Komé Arábia fő kereskedelmi városa volt. 
a hová az áruezikkek egykor Phoeniciából a suezi
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földszorosnak, Egyiptomon s más tájakon, most pe
dig a Yer^slengeren, Níluson és Alexandrán át s 
innen az egész világra szállíttattak.

A  seregek felüdülése után a hadjárat az or
szág belsejébe folytatatott, de nem délnek a jó, Ye - 
inen felé vezető karavánúton, hanem a kalauz hűt
lensége által a keleti kietlen tájak felé, a hol a vizet 
a sereg után tevéken kellett szállítani, s alig leltek 
valami sovány eledelt utjokban.

Az ellenség csupán egyszer szállt velők 
szembe Negrana (Nedsjeran) mellett, a csatában 
10,000 arabs s két (?) római esett el *).

Hat hónapi menet után végre Marsyabae vá
ros alá érkezett a Gallus serege, s azt ostrom alá 
vette; miután azonban az egész vidéken víz nem 
találtatott, csakhamar abba kelllett hagynia az os
tromot.

Csak most látta át Aelius Gallus az árulást 
s a visszavonulást megkezdé; ámbár a fűszerföld
től mindössze két napi távolságnyira volt, most is 
mét minden eddig szerzett zsákmányától megfosz- 
tatott.

Két hó múlva elérte a tengerpartot, több he
lyen fedezetet hagyván hátra és seregét, mely be
tegség, fáradság, éhség s a rósz út miatt csekély 
számra olvadt, Alexandriába vezette.

A  rómaiak ezen hadjáratban megismerték 
ugyan a nabataei arabsokat, de nem a fűszerek ha
záját, melynek leírásával némely foglyok által csak 
igen homályosan ismerkedtek meg.

A  nabataeiak szelíd, szorgalmas nép, a ki va 
gyonát megkevesbbíti, az állam által megbüntette- 
tik,de a ki azt megszaporitja.megjutalmaztatik. Kevés 
rabszolgát tartanak, s leginkább rokonaik, vagy 
más saját nemzetbeliek állal szolgáltatnak ki vagy 
pedig magok magokat szolgálják ki. ez egy oly 
szokás nálok, mely alól uralkodóik sincsenek 
kivéve.

Lakomáiknál, melyekben rendesen csak 13 
egyén vesz részt, a zenészek sohasem hiányzanak; 
a király igen gyakran rendez ily vendégségeket, 
még pedig nagy pompával. Tizenegy serlegnél 
senki többet nem iszik, melyek mind aranyból ké- 
szitvék, egy serlegei .egyszerre kiüritnek, s aztán 
másikhoz nyúlnak.

A  király nagyon leereszkedő, a nép előtt 
tetteiről s az államigazgatásról számot ad, gyakran 
magánélete is vizsgálat alá vétetik s arra. nézve 
észrevételek tétetnek.

A  városok az országban folyton uralgó béke 
miatt bekeritetlenek, a lakok fényűző pompával ékítve 
s drága kövekkel díszítve vannak.

A  föld legtöbb helyeken gazdagon terem, az 
olajfát kivé 'e. Marhában, fűszerekben, valamint arany
ban és ezüstben bővelkednek. Lovaik nincsenek, 
azok helyét a teve pótolja. Öltözetök egy rövid ál 
ruhából és kötényből áll, ilyet visel a király is azon 
különbséggel, hogy az bíborból készült.

Halottjaik iránt kevés kegyeletet tanúsítnak, 
kik rendesen szemétgödrökbe dobatnak.

Főfoglalkozásuk a kereskedelem, s abban 
őket egy nemzet sem múlja felül.

Országuk leggazdagabb része a füszerfökl. 
A  tömjén és myrha a fákon, a kassia (zimet) a bok
rokon terem; az áruezikkek nagyobb része Indiából 
érkezik.

Az egész boldog Arábia négy országra osz
lik, melyeknek egyike a harezosokat, az összes nép 
védőit, a másodika a földmivelőket, a harmadika a 
kézműveseket és a negyedik a myrha és tömjén ke
reskedőket foglalja magában.

A  lakosok nem választanak más életmódot, 
hanem mindenki atyjának életmódját követi, az örök
ségben nem a gyermekek, hanem az elhalt fivérei 
következnek. A királyi méltóság és az álladalmi 
íiszteségek örökösök.

Ily hiányos tudósításokra szorítkoztak a 
rómaiak, melyeket A e l i u s  G a l l u s  ezen 
szerencsétlenül végződött hadjáratból a számára 
hozzáférhetlennek látszó füszerfold belsejéről me
rített.

A rómaiak e baleset után soha többé nem 
éreztek vágyat Arábia leágazására, s azt meg sem 
kísértették, mi a világkereskedelemre nézve min
denesetre nagy szerencsének tekinthető.

Váljon feltámadt volna-e Muhamed, s leltek

*) Ha t . i. ezen római jelentésnek hitelt lehet adni.

volna-e az arabsok Ázsia, Afrika és Európa egy ré
szének urai. s a mi az emberiségre leglényegesebb 
s legnagyobb fontosságú, lett volna-e alkalmuk a 
tudomány majd minden ágait a tökély oly magas 
fokára emelni, ha boldog hazájukat egy császári 
helytartó kormányozta, s hatalmukat a római fegy
verek megtörték volna?

Augustus halála után India felfedezési esz
méje is hosszas időre elszunnyadt.

A  cycicumi E  u d o x  o s Afrika körülhajózá
sát kísérletté meg.

J u h a  (K. e. 50 év t áján) ,  Numidia k i
rálya, lángeszű s nagytudományu férfiú, sokat utazott 
s utazásait leírta, melyeket a mindent feldúló kor 
megsemmisített.

S  t r a b o n Ázsiában Pontus tartomány Am a- 
sia nevű fővárosában (ma Kasalmak) egy előkelő, 
egykor Pontus királyaival rokon család ivadéka,
K. e. 66. és 24. évben élt, tehát Róma aranykorá
ban, Augustus uralma alatt.

Strabon ,egy nagyszerű művet irt, mely min
dent, mi csak addig a földgömbről tudva volt, ma
gában foglalt, mely mű az idők viszontagságaitól 
megkimélletett, s mai napig fenmaradt. Azonkívül 
egy történelmi művet-is irt, mely azonban elenyé
szett, hacsak Konstantinápolyban, vagy K is—Ázsiá
ban nem volna föltalálható, hol még sok hajdani 
jeles elassicus mű századok óta eltemetve hever.

Földleirási művét csak aggkorában irta. 
Messze utazások a római birodalomba, sok és gon
dos előkészületek, életének nagyobb részét igénybe 
vették. Nagyszerű előkészületei 40  éven át tartot
tak, s csak 75 vagy 80 eves korában fogott annak 
leírásához, s 90 éves volt, midőn azt bevégezte.

Strabon műve volt tulajdonképen a legelső 
földisme, mely a gyakorlati élet használatául szol
gált, s melyben a szorgalom, a tanulmányozás, pon
tosság és mély belátás szép előadással s lelket ra
gadó ékesszólással egyesült; oly mű, mely még a 
jelenkorban is élvezetadó olvasmány.

Ezen jeles müvében azonban a mértani s a 
csillagászati részeket kevéssé dolgozta ki.

Azon országokat, melyeket személyesen beu- 
. tazott.:természeirajzilag.és.statÍ5.tikailag, dolgozta.ki..

E lső könyve a bírálatról szól. Mély belátás
sal bírálja meg elődeinek műveit, s Eratosthenest 
védi Hipparchos vádjai ellen. Homer műveiről azon
ban elragadtatással beszél.

Második könyvében a mértani földleírást tár-

gyalja-
Ezután következik 15 könyv, mely.az orszá

gok leírását foglalja magában.
A harmadik könyv Ibéria vagyis Spanyolor

szág Lusitaniával együtt; a negyedik könyv Gallia, 
Britannia, Thule s végre az Alpesek; az ötödik és 
hatodik Italia s némely szigetek. Sióiba és Lipari 
szigetek leírásait tartalmazza.

A hetedik könyvben Északeurópát tárgyalja, 
melyben a népek gazdagságának leírása, valamint 
jellemzésének szabatos előadása különösen igen 
jeles. Északra .és keletre az Isten (most Duna) fo
lyó leié Macedónia és Thraeia képezik ezen leirás 
határait; miből láthatni, mennyire terjedt a hajda
niak ismerete a Dunán túl észhk és kelet felé lakó 
népekről.,

A 8 — 10. könyvben Görögország s görög 
szigetek leírását adja elő.

Tizenegyedik könyvben a Tanais folyón át 
Ázsiába megy által, mely leirás felette becses. 
Ázsiát a Tanais tói kezdve egy északi és egy déli 
félrészre, s az északi félt négy részre osztja. Az 
első rész a Kaukázuson tüVi földet -. a második 
Káspitó keleti részét és a keleti seythákat; a har
madik a Kaukázuson inneni földet, u. ni. Armeniát, 
Kapadociát és Mediát, melynek leírása niaiglan a 
legjobbb; a negyedik rész Pontus leírását foglalja 
magában.

A 12 —  14. könyvben Kisázsiát Írja le.
A  15 —  16. könyvben Ázsiának második fő

része: India, Perzsia, Assyria. Babylon, Mesopo- 
tanía Syria, Phoenicia és Paleslina, arabjai és per- 
zsiai tengeröböllel, valamint a keletáfrikai kikötők 
Arabiával együtt foglaltatnak.

ü g y  látszik, India leírásában az akkori világ 
földisméje végződik, melynek leírása ingadozó és 
bizonytalan. Afrika pedig, a mennyire a hajdaniak 
előtt ismeretes volt, záradékot képez. Ellenben 
Egyiptom leírása valódi remekmű. Syene-től A le

xandrá ig személyesen utazott, miről mint szemtanú 
megczáfolhatlan igazsággal szól.

A  szövegnek némely helyenkinti megromlá
sát és a hetedik könyvben némely hézagokat kivéve, 
ezen mű a jelenkorig fenmaradt.

Tiberius korában épen semmi sem történt a 
földisme érdekében.

A  pergamusi M e n i p p u s a Középlenger 
körülhajózásáról írt egy művet; valamint V  e H é 
jú  s P a t e r c u l u s  (Kr. e. 20  — 31. év.) Ibériá
ról egy tájrajzot, úgy szinte S ó t  ion  is írt Indiá
ról, azonban ezen művek közül egy sem érte meg 
a sajtó létrejöttét.

P o m p o n i u s  M é l a  volt az első római, 
ki valódi földleírást szerkesztett, Ő a földgömböt a 
világ négy tájai szerint négy részre osztotta s azon 
visszafelé haladást tette, hogy a forró, valamint a 
hideg égaljt lakatlannak nyilvánitá, a minek már 
K. e. 146, évben Polybius ellenemondott. Szerinte 
az Oczeán körtilövedzi a földet, az utóbbi ismét 
négy beltengert zár ölébe, u. m. a Középtengert, 
lváspilavat, arabiai- és perzsiai tengeröblöket. Az 
ismert földel minden eddigi földieirúk állítása elle
nére : a Középtf-nger, Tanais vagyis Don és Nílus 
folyók által három részre osztja el. Mindent, mi eme 
folyókon túl létezik, Ázsiának, a Tanaison innen 
fekvőt pedig Európának, s a mi Nílus folyón innen 
van, Lybiának nevezi.

Britanniát, Galliát és a seandinávi félszige
tet meglehetősen és hitelesebben Írja le mint Stra
bon. Keleti Ázsiában egv népet említ, melynek ser 
nevet ad s annak lakhelyét az Imauson, Indián és 
a Gangos folyón túlra teszi, mely leírásból a chi
li i a k ra ismerünk.

A délnek leírásában azonban Eralosthenes 
munkáit vevén alapul, mindent mesés modorban 
ad elő.

A  véletlenség Claudius császárt (Ií. u. 41  —  
54. é.) hatalmasan elősegítő a földisme tudomá
nyának előmozdításában.

(Folytatása köv.)

P O T E M IÍIN  ÖDÖN.

S é ta té r F ra s c a tib a n .
(Képünkhöz).

Rómának egyik legkellemesebb kirándulási helye, 
gyönyörű villákkal és pompás sélasorokkal. A  rómaiak, 
valamint a Rómában megforduló idegenek által is a leg
gyakrabban látogat! atik. A  vasút segélyével a kirándu
lás Rómából Frascatiba és innen Tusculumon át Cavo 
M.-be és vissza egy napi időbe kerül.

Frascati 1191-ben keletkezék, miután a rómaiak 
Tusculumot elpusztították. Az Orsiniak minden erejük
kel támogaták e helyiség fölépítését, hogy ez által egy 
uj, megerősített birtokot nyerjenek. Az építésre épen e 
helyiséget választák, mivel az itt levő augustinusi villa 
romjai között az építés igen könnyű volt. A meglévő 
falak fölhasználtatván, igen nagy előnyére szolgálnak az 
építkezésnek. Az itt lévő házak épitési modora többnyire 
a 14. és 15-dik századbeli Ízlésre mutat.

Sétánya, melyen a látogató lépten, nyomon más és 
más tárgyat lel, mely meglepi és gyönyörködteti szob
raival, árnyas fáival, illatos virágutaival, melyekben elté
vedve — egy remek szoborműből fényesen felszökkenő 
vizsugár szakadatlan csevegése vezet ismét nyomra, 
hogy megkerülvén, újra előtte találjuk magunkat egyike 
a legszebb ilyen helyeknek. Napestig zajong itt a nép ; 
a  bentlakó és az idegen. A kalmár, ki szórakozni jő, a 
költő és a szerelmesek, hogy ábrándozzanak \ Gyönyö
rűek s a sétánynyal művészi öszhangot képeznek a kö
rülfekvő úri villák, melyekben művészet, költészet, és a 
t e r m é s z e t  szépségei e g y e s í t v e  vannak. A b i r to k o s s á g  itt, 

h o g y  megbámultassék, vagy saját, gyönyörűségére egy
mással versenyez a remek és szép megszerzésében. Az 
eyyik virágaival paradicsommá varázsolt kertjével di- 
szelg, a másik szökőkutak, aranyhalas tavak körül, jeles 
mesterek vésője alatt készült márványművekre mutat, a 
harmadik g a l a m b j a i t , d a l o s  m a d a r a i t  b á m u l t a t ja ,  m i g  

szomszédja inkább a festészet barátjaként tűnik fel,szóval 
mig a nép gyönyörködik az ilyen helyek megnézésében, 
egyszersmind nyer fogékonyságában a költészethez, a 
szépbe/.. Jelen rajz jeles L i g e t i n k  műve, ki mind e 
tájakat bejárta, s lapunk számára még hasonló sok szép 
és érdekes rajzot adand.
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Az északamerikai indiánok, (ezen az európai 
műveltség betörése után gyorsan tovatűnt népfaj), 
kiknek jellemsajátságai, ellenkezőleg Afrika hővérű 
őslakóival, nyugalomban, szelídségben és búsko
mor türelemben nyilatkoznak, ekkorig is már sok
szor képezték tárgyát népismei kutatásoknak, azon
ban még mindig térés mezőt nyitnak tudományos 
vizsgálatokra, vallási és házi szokásaik-, valamint 
mondáik- és legendáikban.

A  szigorít igazhivők, tudvalevőleg, mindent

elkövettek, hogy az amerikai indián népségek lé
teiét az első emberpárnak bibliai teremtéstörténe
tével öszhangzólag megegyesztessék; e czélból 
részint maguknak a benszülötteknek, eredetükre 
vonatkozó elbeszéléseikből, részint idézett bibliai 
helyekből is igyekeztek bebizonyítani, hogy az 
indiánok zsidó-, vagy legalább és mindeneseire 
európai származásúak, a nélkül rmndazáltal, hogy a 
„vörös ember“-fajnak határozottan megállapított 
különállóságát elvitathatták volna. Igen érdekes 
adatokat szolgáltat ezen amerikai indiáriak, életé
nek bővebb megismerésére Kohl J. G, hites utazó,

ki a canadai „felső-tenger" pariján lakó Odjibbewa 
indián néptörzs közt tartózkodván, innét kelt szám
talan levélben rajzolja tapasztalásait.

Kohl, hogy ezen nevezetes népfaj szokásait 
közelebbről tanulmányozása alá vehesse, egészen 
közepette telepedett meg. s a házcsoportok vagy 
faluk egyikében saját indián kunyhót s ebben tűz
helyt épitett magának.

A  lassan haladó építés közben, melyhez ne
hány indián asszony hord.a neki a fát, már is több 
tapasztalt különösség kőié le figyelmét. A tűzi
fát az asszonyok maguk tartoznak hazahordani az
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erdőről és feldarabolni. A  inig ők e munkában 
fáradnak, szerteszét a fák alatt fiatalemberek 
álldogálnak, kik a szorgalmas munkásnőket tétlenül 
nézik, és velük beszélgetnek. A  favágási éra e sze
rint egészen divatszerinti időpontnak látszik tar
tatni. a szerelmes indián legények által, az udvar
lásra. —  Házépítésével alkalma volt Kohlnak ész
lelni azt is, hogy az indián anyák, kisdedeik iránt 
való anyai szeretetük- és hiúságukban mily nagyon 
megegyeznek az európai nőkkel. Térítőkkel, és 
csinos amulettekkel van felczifrázva a vékony desz
kákból készült kis fekhely, melyre a disdedek szo
rosan le vannak kötve, hogy az anyák mindenkorra 
magukkal hordhassák azokat. Az anyák, míg ma
guk a munkával voltak elfoglalva, csecsemőiket 
a fákhoz támaszták, aztán időnkint gyöngéden rájuk 
pillanthattak, hozzájuk futottak, azokat dédelget
ték, kezecskéiket, és fökötőcskéiket helyre igaz
gatták vagy egy pillanatra kicsikéjüknek nézésé 
be merültek, vagy azok mellé a fűbe leültek.

A  vadságnak és kegyetlenségnek egyetlen 
vonása ezen békességes embereknél azon gyülöl- 
ségben nyilatkozik, melyet a különböző törzsek 
táplálnak egymásiránt, s mely abban találja kielé
gítését, hogy az ellenség fejbőrét diadaljelű 1 lefej
tik, s azzal pompáskodnak. E  szenvedélyes ellensé
geskedés minden határon túl megy. Kohl egy fiatal 
leányról tesz említést, kinek testvérét egy ellensé
ges törzs meggyilkolta, s ki e fölötti hoszújában 
saját kedvesét, ki az. ellenséges törzsnek tagja volt, 
meggyilkolván, annak fejbőrét lefejté ; mertaleány 
szülei mindaddig nem akartak elveszett fiuk halála 
fölött megvigasztalédni, míg az, valamely boszútetl 
által meg nem toroltatott.

—  Öltél-e már te is vagy egy ellenséget? 
kérdezte valaki egy Ízben egy fiatal indiántól.

—  Még nem! —  válaszolt ez félig moso 
lyogva, félig sóhajtva, még én nem érek többet, 
mint egy asszony.

Egyik különös sajátságuk a tetowirozis, 
vagy arczfestés, a miben ezen északamerikai indián 
faj' nagy virtuózitást tanúsít. Kohl következőképen 
értesít errő l:

Európai emberre nézve fölöttébb komikus 
jelenet, egy ily vad embert tükör, előtt látni. A  
hiúság, és saját kedves egyéniségének csodálása 
legalább is oly mértékben meg van benne, mint 
valami párizsi kaczér nőben, sőt ezt még fölül is 
múlja. Mert míg a párizsi nő évenkint egyszer 
vagy kétszer változtatja kalapja alakját, és virágai 
színeit a forgandő divattal, az északamerikai indián 
megváltoztatja arczfestékének színét mindennap; 
mert nála épen az arczbőr a főszinhelye a szépit- 
kezési fáradozásoknak.

Itt e szigeten, hol lakom, különösen három 
vagy négy, magasra nőtt fiatal indián vonta magára 
figyelmemet, kiket mindennap más és más arcz— 
festéssel láttam megjelenni. Ok a törzs arisztokra
tikus elitéjéhez tartoztak, és hihetőleg dandvkké- 
pen szerepeltek. Bő gyapjuköpenvbe burkoltan, 
zöld és sárga csíkokkal bemázolt orral, komolyan 
és méltóságteljesen járva latiam őket. majd itt majd 
ott, tétlenül csatangolni. Mindig együtt voltak, és 
látszólag valami clique-et képeztek.

Mindennap, valahányszor alkalmam volt rá, 
lerajzoltam magamnak arczukat, s utoljára olyan 
gyűjteményem lett. melynek különtélesége maga
mat is csodálatba ejtett. A  mit egy kaleidoskop kis 
festett virágok esoportozásában és festeti üveg- 
darabokban czifrát és különfélét felmutathat, jófor
mán kevésnek mondható ahoz képest, a mit egy 
északamerikai indián képtelen képzelete , saját 
homlokán, orrán, és arczán föstékke! előállít.

Arczföstési eljárásuknál két körülméinyt ta
láltam különösen feltűnőnek. Először, hogy ők eb
ben egyájalában nem alkalmazkodtak arcztiknak 
természetes felosztásához, másodszor meg a csi
nosnak és groteszknek oly rendkívül való össze 
keverése.

Mindazáltal annyit mégis észrevettem, hogy 
ők az arcznak azon természetes felosztásait, melyek 
az orr, szemék stb. által képeztetnek, figyelembe 
vették, és azokhoz alkalmazkodtak. Szemeiket bi
zonyos hasonalaku festékkörökkel kerítették be. A  
szájtól, mint valami egyenközű sugarak, fekete vagy 
sárga csikók nyúltak ki mindkét oldalon. Az arczra 
jobbról mint balról, apró zöld pontokból álló fél
kört rajzoltak, melynek központja, mindegyik felül,

az egyik-egyik fül voll. És ily módon volt kifestve 
a homlok is vonalokkal, melyek az arcz egész raj
zával öszhangban álljak Ez egész rajz mellett 
aztán, mondhatni, az arcznak még megmaradt az 
emberi kinézése, mert az alapvonások nem változ
tattak meg. Hanem, úgy látszott, hogy az indiánok 
ezen. némileg rendesnek mondható arczföstési 
modort nagyobbára nem találták Ízlésük szerint 
valónak. Szerették az ellentéteket; mint némely 
lókedvelők, kik egyszínű lovak helyett jobban sze
retnek különszinüeket, például pej lovat szürkével 
összefogni. Gyakran felosztják arczukat két részre, 
s mindegyik részt másképen föstik ki. Az egyiket 
egészen sötétre fö stik , például feketére vagy 
kékre; a másikat ellenkezőleg egészen világosan, 
például sárga, lángvörös, vagy fehér szinnel. Vagy 
pedig az arcz egyik felét ujjaik által mázolt széles 
körösztvonásokkal árasztják e l, míg a másikat 
finom ecset által rajzolt kanyarulatokkal és ponto • 
zásokkal.

Az arezot két különböző módon osztják fel 
két részre. Az osztó-vonait némelykor a központi 
vonal irányában vonják, s ekkor a jobb arcz és ol
dal egészen sötéten van, mialatt a bal mint egy a 
nap által megvilágított virágágy ragyog. Máskor 
meg az osztó-vonait kereszbten el az orr alatt,ugv,hogy 
a szemek a sötét színek homályából villognak elé, 
mialatt az áll, ajk, s általában minden, a mi az orr 
alatt van, világosságban csillog és sugárzik. Ilyen 
kor úgy néz kiarezuk, mintha, azon a hold tökének 
felének és negyedének változásait akarnák feltün
tetni.

Ez esetben is külön-külön mindegyik arczfél 
egy előlegesen és öszhangzatosan készített rajz- 
tervezet szerint, van utinföstve a legkisebb részle
tekig. Némelykor egészen vadságba mennek át 
arczföstésükkel, és kék, zöld. vagy sárga vonásokat 
húznak egész arezukon át, függőlegesen, vagy ré 
zsűt vagy kanyarulatosan egymás mellett, mialatt 
legkevésbbé sem látszanak törődni azzal, hogy ecset
jük , vagy mázoló ujjak homlokukon vagy orruk 
hegyén, keresztbe vagy akárhol megy e keresztül. 
Az ilyen arcznak különösen barbar kinézése van, 
miután a természet által finomul, és művészi ter
vezet után alkotott emberi fő oly kegyeletien ke
zeltetésben mutattatik fel, mint egy tök.

ü gy  vélekedvén, hogy az arezukra rakott 
különféle cifraságok által valamit ki fejeztetni akar
nak, és hogy gyakran hieroglifszerü arczczifráza- 
taik kétségkívül jelentéssel birnak, tudakozódtam 
ez iránt, a hol csak lehetett. Hanem mindig azon 
választ kaptam, hogy mindaz csak jelentés nélküli 
czifraság, s hogy azokat asszonyaik is alkalmaz
zák, ivekre, dohányzacskókra stb. a nélkül, hogy 
azokkal valamit kifejezni akarnának.

Annyit közöltek velem, hogy általában ők is 
tulajdonitnak némi jelentést a színeknek : a vörös 
többnyire örömet és ünneplést jelent, a fekete ren
desen szomorúságot. Ha nagyon leverő halálese
tük van.mindkét kezöket teleteszik szénporral,ésiazzal 
egész arczukat bedörzsölik. Ha távolabbi rokonuk 
hal meg, egyenközű fekete vonalokból összeállított 
rácsozatszerü alakzatot festenek arezukra. Fé l
gyászuk is vau ; bizonyos idő múlva, ha nagy fáj
dalmuk első erős hatása elmúlt, csak arczaik felét 
föstik be feketére.

A  vörös nemcsak öröm és ünnepi színük, ha 
nem egvátalában kedvencz színük. Többnyire erős 
lángvörösre festik be arczukat; s ez alapszínre ke
nik rá a többi színekből a rajzokat.

E  festésre ők úgynevezett vermillont (czino- 
bervörös) használnak, melyet, mint nekem mondák, 
Khinából kapnak a „Trader"-ek által.

A  világos-kéknek is (prüssian blue) nagy 
barátai. A  szint nemcsak arezukra alkalmazzák, ha
nem mint békejelt is béke-harsonáikon, és mint 
az ég színjelvényét, sírjaikon. És e melleit feltünő- 
leg különös körülmény, hogy a kék szint majdnem 
egyetlen indián sem képes megkülönböztetni a zöld 
szintől. Az eget, melyet gömbölyű ívalakban szok
nak sírjaikra rajzolni, ép úgy láttam zöld, mint kék 
színben föstve. Sioux-nyelven ,,toya' annyit is tesz, 
hogy ,,zöldre festeni" és annyit is, hogy „kékre 
l'östeni." Egy  sokat utazott jezsuita atya monda ne
kem , hogy dél felé több indián törzs szintén 
ugyanegy szét használ a zöld és kék szin elneve
zésére.

Többször álliták ugyan előttem, hogy egyik

törzs ezt, másik törzs amazt a színt választá ki 
kedvenezéül, s ezt én hinni is akarom; de én ma
gam nem bírtam nyomába jönni e szabálynak.

Általában valamennyi indián, egyik úgy, mint 
a másik, beleszeretve lenni látszik saját vörös bőr
színébe, s a hol azt a természet nem állitá elé eléggé 
kedve szerinti vörösnek, a vermillon által iparkodik 
segitni rajta.

Hogy azonban arezfestészetükben bizonyos, 
általán észrevehető nemzeti jelleg fekszik, arról 
egy látogatásom alkalmával meggyőződtem. Egy 
szegény indiánról volt a szó, ki megtébolyodott; 
midőn nohány jelen volt földijétől kérdém, hogy 
miben nyilatkozik a szegény ficzkő tébolyadottsága, 
válaszolók: ,,Ah, ő oly különösen ezifrázza fel ma
gát toliakkal ós csigákkal, és oly furcsán fösti arczát, 
hogy az ember halálra neveti magát rajta 1" Ezt 
olyan egyének mondták nekem, kik maguk is any- 
nyira fel voltak czifrázva toliakkal, kagylókkal és 
annyira ki voltak pingálva zöld, vermillon, rikító 
kék, és sárga színekkel papagályinódra, hogy reájuk 
tekintve, szükségesnek érzém megemlékezni ma
gamban a „Risurn teneatis“-ra. Hanem mindamel
lett e körülményből is következtetőm, hogy mint 
mondám, mégis kellett az ő tarka festésmodoruk
ban bizonyos szabályoknak lenni, melyek ellen vét
ség követtethetett el.

A mint ezután több indián rajzmintát lefös- 
t.öttem, és a mint rajzaikat gyakran vizsgálhattam, 
sőt a mint később egy amerikai városban a State— 
Fair-en (álladalmi termény- és műkiállitás) egy 
magát pénzért mutogató, állítólag utazó-indiánt 
figyelemmel nézegettem, —  újólag megerősödtem 
fönebb kimondott bitemben. Ez ember arcza való
ban indián-szerüleg volt kiföstve. csakhogy a mint 
azonnal ki is jelentettem, rajz-modora hamis volt 
és nem igazi ,,á la Indienne.1' Igaz ugyan, hogy 
nem tudtam megmondani mely rajzvonalak hibásak, 
de mégis érzém. hogy az egészben van valami 
kifejezés, mely nem azonos az igazi indiánok füstő
sével. É s  később csakugyan mindenki meggyőző
dött hogy a magát mutogató ember nem igazi in
dián, hanem átöltözködött csaló.

Ez eset is bizonyítja, hogy az indiánok ezen 
durva művészetének mégis bizonyos határozott jel
lege van. A  nélkül, hogy tüzetesen fölismerhetné az 
ember az alapvonásokat, melyekből aztán a saját
ságos rajz képződik, annak többszöri látása mégis 
oly határozott benyomást hagy hátra 3 vizsgáló 
emlékezetében, hogy a hamis utánrajzolást akárhol 
azonnal fölismeri. Kohl. további közleményeiben, 
egyes példákat említ föl a tetowirozás módjáról.

E lső eset. Az arcz alapszíne fekete. Az orr- 
gerinczen zöld vonal. Mindkét pofacsonton egy-egy 
nagy lángvörös szépségtapasz. Ugyanily szépség
tapasz az állón és a homlokon is. A  szemek vaj- 
virágsárga tojásdad körzettel köriive.

(Folyt, köv.)

O rosz jó s la to k .

F  jé d ó r  W e r n i r o t n a k  „ O r o s z o r s z á g  a 

m i k r o s k o p  a l a t t "  c z i mű ,  m ű v é b ő l .

II.

Nagy Péternek a svéd hajóhad szétveretése 
és Éhrenfeld aladmirál e-Ifogatása után mondott 
szavai ismeretesek, e szavak nagy következetes
séggel birnak s tartalmuk következő.

„A természet csak egy Oroszországot alko
tott és nem szabad vetélytársat tűrnie.

Midőn a nagy császár, kevéssel e tengeri 
csata előtt az Ajand szigetek mellett, a Newa tor
kolatánál, 1714-ben  egy 80 ágyús hajót bocsátott 
a tengerre, az agg hajósok közt, kik az ünnepély
nél jelen valónak beszédet tartott. Miután az oro
szok nagy császárjukban nemcsak az orosz hatalom 
alkotóját, hanem a politika apostolát isi tekin
tik, e beszédből a következő tételek birnak előt
tünk érdekkel:

„Testvérek “ —  mondá az agg bojároknak 
—  ..van e közöttetek valaki, ki harmincz év előtt 
gyanítani merte volna, hogy a balti tenger a pol- 
gárosult és hadismerő flottával leend födözve, és 
hogy országunkat fegyelmezett és hóditó hadse
reggel ellátva látandja. A művészetek és tudomá
nyok bölcsője Görögország, honnan azokat az idők
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szelleme Olaszországba és innen Franczia-, Né
met- Svéd- és Lengyelországba, de hozzánk soha 
nem vezeté. E  mostohaságot csupán és egyedül 
elődeink renyhesége- és értelmetlenségének tulaj
doníthatjuk. Azon országok a tudatlanságának ugyan
azon iszapjában feküdtek, melyben mi eddig fekü- 
vénk ; de uralkodóik csakhamar belátták, hogy ott, 
hol semmi művészet és tudomány föl nem fogadta— 
tik, nem tápláltatik és nem ápolfatik, a valódi mű
velődés föl nem virágozhatik, minél fogva fölfoga- 
dák azt és a görögöket utánozták. De most reánk 
került a sor! Azonban, hogy a valódi műveltség
ben czélt érjünk, szorgalmatok, engedelmességtek 
és jóakaratotok mulhatlanul szükséges. A  tudomá
nyok vándorlása összehasonlítható az emberi test 
vérkerengésével és én megvagyok győződve, hogy 
a tudományok Angliát, Német- és Francziaországot 
elhagyva, mindaddig nálunk maradnak, inig egykor 
ismét visszatérendnek tőlünk Görögországba/'

II. Katalin igen feltünőleg elárulá az óriási 
tervet, melyen az orosz kabinet több, mint egy év
század óta fáradhatlanul dolgozik. Midőn első uno
kája született, azt gondolatban a büszke és hatal
mas Anglia lealázására szánta. E  nagy czélra szük 
séges volt a herczegnek e nép nyelve,-szokásai- és 
szükségeivel megismerkedni. Ennélfogva leggyön
gébb kora óta csupa angoloktól volt körülvéve. És 
midőn második unokája született, azt a törökök el- 
kergetésére szánta. Görög dajkát adott mellé és 
csupa görögökkel környezteié. Ennek egy második 
macedonivá kellett lennie, egész Indiát meghóditnia 
és Anglia határait megjelölnie, minélfogva a kereszt- 
ségnél S á n d o r  nevet adatott neki. Az előbbinek 
szintén egy őskori hős hasonmásává kellett volna 
lenni, az ozmánokat egészen el kellett volna kerget
nie és testvérével egyesülten az egész egykori b i- 
zanti csázsárságot orosz uralom alá hajtania. I. Pé
ternek a tudományokról mondott beszéde után. a 
mely alatt a világuralom is volt értve, hogy t. i. 
az vissza fog térni Görögországba, minélfogva őt 
C o n s t a n t i n  névre keresztelteté. A  bölcs csá
szárné élénk képzelődési erejénél fogva már látta 
a világot két birodalomra osztva és két unokáját, 
a mint azok e két birodalmat kormányozzák. A  két 
ifjú herczeget lefösjeté és arczképeiket számtalan 
példányban elterjesztette az országban Egy  öreg ta
nácsos. ki 1835 ben és 36-ban Ukrajnában lakott, 
megmutatá nekem e két herczeg arczképét. Sándor 
úgy volt festve, a mint karddal az ismeretes gordi- 
us csomót vágja ketté, öcscse a nagy Constantin 
lángoló keresztjét viselé, a mint az olaszországbai 
vonulásakor az égen volt látható.

—  Szép eszményképek! nagyszerű eszmék, 
excellentiád, melyek a külföld előtt nem ismeret
lenek, —  mondám szokott szabadelviíségemmel, —  
de diplomatáink kaczagják ezeket, mint a leghir- 
hedtebb vegyészei korunknak? az arany készítők esz
méit és törekvéseit kaczágják.

—  Annál jobb kabinetünkre nézve, —  vi- 
szonzá a tanácsos, —  mivel annál kényelmesebben 
és zavartalanabból dolgozhatik nagy tervein, mig az 
idő és körülmények kedvezőknek fognak mutat
kozni, azoknak kivitelére. Bár mindig azt hinnék, 
hogy az orosz kabinet egy szép árny után fut. 
Oroszország meg fog érni föladatára.

Miután, a tanácsos rendkívül jószivü öreg 
ember volt, én ugyanazon szabadelvüséggel vi 
szonzáin.

—  Az időnek örökös, mindenható, teremtő 
és romboló szelleme, mint a történet tanítja, meg
töri a leghatalmasabbb hatalmat, lerombolja a régi 
alakokat és újakat teremt. Megalázta a büszke Gö
rögországot, de véget vetett Róma világuralmá
nak is.

Hasonlóan egy monda él az orosz nép ajkán, 
mely szerint Oroszország szivében egy szent van 
eltemetve és e sírnál, mely azonban még nem ta
láltatott föl, csoda fog történni. Az orosz kormány, 
melytől e monda is kikerült, vonakodék e sir föl - 
keresésétől. Végre az utósó lengyel forradalom al
kalmával a woroneschi templomban föltaláltatott. 
A  szent ez egyházkerület mitrophanja (püspöke) 
volt és I. Péter idejében élt és sok keresztyéni 
erényben tündökölt és miután holtteste egy száza
don át épségbeu feküdt, szentté avattaték. A  csá
szár tábornok-segédét több magas állású tiszt k í
séretében Woroneschbe küldé, hol a moszkaui me- 
tropolita egész papirendjétől környezve a sirt be
szentelvén, azt a nép tiszteletének megujitá. A  ko
porsót fölemelék a boltozatból, hogy a templomban 
az oltárra helyezzék, mely mindenféle szentelt czi- 
rádával volt fölékesitve. A  szentből nem látható 
egyéb, mint egyik keze, mely a holttest mellén 
szemlélhető. E  czélra a koporsó födelén egy kéz 
nagyságú nyílást vágtak, mely gyöngyök és nemes 
kövekkel van kirakva. A  szentnek e kezét, búcsuk 
alkalmával, valamint átalában, minden igazhivő orosz 
megcsókolja A  holtestnek eg-y hasonmása püspöki 
ornatusban a koporsó fölött fekszik. E  kép fölülről 
át van törve, hogy a kéz látható legyen. Ennek 
utánzásai különféle szövetből és alakban millió pé l
dányban vannak a nép között elterjesztve. A lig  van 
paraszt, kinek e szent kép birtokában nem lenne; 
sz. Miklós képét pedig, érczbe vagy porczellánba

vésve, mint ereklyét keblén viseli. Az orosz keres
kedők és a nemesek majd mindegyike hasonló tisz
telettel viseltetnek a sz. mitrophan iránt. Nekem 
azonban és azt hiszem hasonlóan vannak mások is, 
valahányszor e szent képet látom, kaczajra volna 
kedvem, mert az arcz oly módon van festve, a mint 
a kísérteteket szoktuk képzelni. A  szentté ava
tás óta óven kint százezerek mennek búcsúra, 
különtéle óhajokkal és reményekkel, a csodatevő 
szent s irh o z , a melynél azóta már sok csoda 
történt.

Az orosz kormány sohasem szenvedett hiányt 
a vallásos eszmékben, melyeket aztán alkalmas 
időben politikai czélokra tudott fölhasználni. A  kiewi 
kormánykerületben egy nagy sziklabarlang van, 
telve orosz szentekkel , kiknek holttestei sér
tetlenül feküsznek kőkoporsóikban és már régóta 
mindenféle csodákat tesznek. A  bárom metropolita 
(az orosz egyház főpásztorai) egyikének székhelye 
is itt van. Sok év óta vándorol a rendkívüli biro
dalom minden vidékéből a nép, a nemességet sem 
véve ki a kijewi csodatevő sz. sírokhoz és ál
doznak tárgyakat, melyeket hazulról, néha száz 
mértföldnyi messzeségből hozott magával, mint 
pénzt, kész ingeket, harisnyákat, szoknyákat, egész 
vég vásznakat, csomag czérnákat, pamutot slb. 
Midőn egy alkalommal a sz. sírokat meglátogattam, 
nem kevéssé csodálkoztam el azon, a mit itt ál
doznak.

A  közelben nagy ládák feküsznek, és a szik
lába vájt kolostor szerzeteseinek egész tömege áll 
készen az áldozat elfogadására.

—  Daw éi! (add ide) —  kiáltják a szerze
tesek és a kegyes emberek kezeiből egész nyilvá
nosan ragadják ki a tárgyakat, hogy a ládákba 
dobják.Midőn 1830-ban Lengyelországban a forra
dalom kiiört, az orosz kormány időszerűnek látta 
a bucsujárók rohamát félbeszakasztani. A  kiewi 
kerület ugyanis átalában lengyel érzelmű, sok len
gyel hazafinak még ma is van birtoka Kievvben. 
Ez szolgáltatott alkalmat, hogy a valódi orosz ke
rületben fekvő sz. mitrophan sírját megnyissák, 
mert a bucsujárók azon irányban haladtak. A  ki
ewi szegény szenteket ezután igen kevéssé láto
gatták, sőt darab idő múlva még csudatévő erejü
ket is elvesziték. Azonban fölötte kevesen tudják 
az oroszok közül, hogy a woroneschi püspök szentté 
avatása politikai czéllal volt egybekötve.

De az orosz kormány erélyes következetes
séggel várja az időpontot, melyben a fekete és né
met (északi) tengerek uralmáróli két jóslatot is 
teljesedésbe hozandja. 0. Á.

A  p i l l a n g ó .

Lamar tine.
Rózsákkal halni meg, tavaszszal születvén, 
Szellő szárnyán szállni fel a tiszta égre,
Ringani a virág félig nyílott keblén,
Fördeni illatba, azúrba és fénybe;
Szárnyainak porát még ifjan lerázva,
Szállani sóhajként más, örök hazába :
Ez a pillangónak irigylendő vége.
Hasonlit a vágyhoz, melynek nincsen nyugta, 
Mely bár mindent élvez, szomját i 11 nem oltva, 
Boldogságát f e n n  az égben leli végre.

SZANA TAMAS.

F ö ld  és te n g e r.
(Elbeszélés).

(Vége).
II.

Néhány hó telt el, midőn egyszerre csak azon 
hir kelt szárnyra, hogy Dovray asszony nagyon be
teges ős orvosai a déli tájakat ajánlották neki tar
tózkodási helyül. Aztmondták,NizzábanvandeDovray 
asszony Toulon mellett, a Brau foknál lakott egy 
bájos kis villában körülsuttogva a középtenger kék 
habjaitól. A  villától néhány száz épésny.re be 
kerti lak volt. csak rózsa bokroktól zárva eb ide 
menekültek Lucien és Ursula néma szerelmükkel. 
Egyiküknek sem volt a tájon ismerőse vagy baialja.

Egymásban lelve boldogságukat, éltek ott. E g y  na
pon Lucien hazafelé igyekezvén, önkénytelenül 
megállott egy fényképárus kirakata előtt É g y  a 
habok felé bátran úszó kis hajóépitménv volt, figyel
me tárgya hogy tört a szél ellenébe, a kicsi, hogy 
küzdött a minden perezben elsodrással fenyegető 
hullámokkal; eszébe jutott ifjúsága, midőn ő is 
így járt pajkosan a vizeken reményekkel és vágyak
kal; egy perezre elandalodott —  de azután könnyel
műen felkiáltott; E h ! mit, nem boldog vagyok-e 
itt is! Nemsokára egy rég nem látott bajtársával 
találkozott. —  S  e r v e t Pál legjobb barátai egyike 
volt ez. Hét évet töltöttek együtt, s valóban meg
indító volt mostani találkozássuk. A  bajtárs elbe
szélte életfolyamát, most másodszor jár délen : „De 
hát te mit csináltál ? “ kérdé Lumentől.

—  Két éve nem voltain már bajén.
—  A h ! —  viszonzá barátja, —  te, ki úgy 

szereted a tengert, két évig a szárazon élsz ; ez
alatt valami szivbeli titok lappang.

—  Talán, —  viszonzá Lucien mosolyogva.
—  Nos, boldog vagy-e ?
—  A  mennyire csak lehetek.
—  Akkor hát nincs baj.
Volt pedig Servet Pál hanninczkét éves, 

könnyelmű ficzkó, valódi tengerész —  mindig v i
dám kedélylyel, mindig ifjú szívvel. Lucien ezután 
annyit emlegette, hogy Dovray asszony megszólitá: 
„Miért nem vezeted ide. ha oly jó barátod? Azt 
hiszed el akarlak zárni szeretteidtől ? ‘‘ É s  a vidám.

az élénk, kedélyes Sérvét épen ezen tulajdonainál 
fogva, megtetszék Dovray asszonynak. Regéltetett 
magának általa ifjúi életükből, tengeri útjaikból, 
mulattató tarka jgjirka dolgokat, szerette hallani, mint 
beszél a tengerről, s mennyire magasztalja azt; sőt 
meg is kérdé Pált, hogy csakugyan oly nagyon 
szereti-e a tengert ? A  válasz igenlő vala. Ugyan 
ezen kérdéssel Lucienhez fordult; „Én szerettem 
valaha!“ mondá ez.

A  boldog együttlét napjaira különben ez uj 
ismeretség úgy látszik, felhőt vonni készült: a házi 
barát egy napon csaknem elárulta magát.

—  Szerencsétlen ember vagyok, —  mondá
—  a „Jupiter' -en távoznom kell, három évi távol
iét és én . . .

—  É s  —  vágott közbe Lucien.
—  Én úgy szeretnék maradni.
Orsula Lucienre nézett. Váljon mit érez ? 

A  „Jupiter" a leghatalmasabb hajók egyike, szol
gálatában az elsők közt lenni nem kis önérzetet adó, 
szép múltak emléke volt hozzá kötve —  mi a ten
gert kedvelő hajósra mind nem kis csábbal bir.

E  közben Servet Pál bevallá barátjának, hogy 
ő is szerelmes, hogy családja köréből egy kis 
ieámyka birja szivét, kit meg is kért, nagyon félt 
a választól, de mint anyja értesité, a felelet „ igen" lön
—  s a menyegzőt csak utjáből visszatérte után 
tarthatja meg. És a tuoloni partokon ott állott a 
hajó, óriási méltósággal körül rajongva a lelkes 
matrózoktól. Lelkesítő látvány volt, a babok körül
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csapkodták, az ég fényes sugarai le ragyogtak reá.
Pál, —  mondá Lucien ennek karjaiba 

fogódzva —  szeretnék veled utazni.
— Micsoda ? te ? —  kiáltott fel Pál elálmél- 

kodva —  hát nem vagy-e te itt boldog?
— Halld barátom, tudván, hogy a nőt, kit 

szeretsz, még megtalálod, lemondanál e jövődről — 
annyi dicsőt Ígérő pályádról?

Servet hallgatott.
—  Mindenesetre haboznál, ugy-e ?
—  Igen. —  mondá Pál.
—  No ládd! —  folytató Lucien. —  Én sze - 

retek, és szerettetem; de e szerelem föltételei 
olyanok, hogy örökre le kellene mondanom a ten
gerről. pályámról. Ezt szégyellem. H aj! ez álta
lad oly nagynak látott boldogságot én nagy áron 
fizetem meg.

Lueient lekötő helyzete , mint látjuk.bántá.
—  Rab vagyok. —  mondá, —  pedig a sze

relemnél jobban szeretem a szabadságot!
—  Sajnállak. —  mondá Szervet, megfogván 

elhalványult barátja remegő kezét.
—  Miért nem veszed nőül ? —  mondá azután 

neki, s egy alkalommal ele is hozta Ursulának L u 
cien e figyelmeztetést.

—  ügy talán, mint ők, —  mondá Ursula, — 
egy nagy tengeri hadutból visszatérés után ünne
pelnénk menyegzőt ?

Lucien szive hevesebben dobogott, örömé
ben szólni sem birt.

—  Nem barátom, igv nem! — mondá Ursula. 
—  ha akarja, én visszaadom szabadságát. Ursula 
sejté barátja érzelmeit, s e nyilatkozatban benne 
vala fájdalma is. és a sérelem, melyet vett akkor, 
midőn magát feláldozta, midőn oly boldognak hitte 
magát. Sokat szenvedett. Lucien pedig a szenve
désben kegyetlenséget látott, azt tartá. hogy e nő 
zsarnokoskodik fölötte, s ez indulatba hozta. B a - 
rátjai mái1 útra készültek a „Jupiter“-en. Ah ! ba
rátom. mondá Pál. szeretnék helyeden lenni. Nem 
mondád e magad is, hogy alig érdemied meg bol
dogságodat; ne tégy semmit, csak szeress. Mondd, 
hogy önző vagy, és legyen erőd a boldogsághoz. 
Az óra nyolczat ütött, s a barátok könyezve vál
tak el. Csendesen tért vissza Ursulához. és átölelve 
őt, nézték az ablakból mint úszik tova a fekete 
tömeg.

—  Szegény P á l! sóhajtott fel Lucien.
Pár nap múlva busongásából egy meghívás,

rázta fel, a parancsoló tábornok kérette magához.
—  Kedves barátom. —  mondá a tábornok, — 

a china-indusi expeditió parancsnokává neveztettem 
k i : akar-e velem jönni, mint hadsegédem?

Lucien nehány értelmetlen szót dadogott.
—  Tudom, tudom viszonzá a tábornok —  

hogy három évi táborozás nem kis feladat, időt en 
gedek tehát ; gondolkozzék holnap reggelig.

Minő szép alkalom, mily kecsegtető jövő ? 
szegény Lucien, mintha eddigi boldog helye csak
ugyan unalmassá vált volna, mintha a Provence 
ege nem lenne már oly nyájas, virágai nem oly 
szépek ?

Ursula. beléptekor kezet nyújtott neki, a nél
kül azonban, hogy helyéről eljött volna. Ez meg 
zavarta, még bánatosabb lön, mint vala. Ursula 
mellé ült, -- sohasem volt ez szebb, mint ma; s o 
hasem elragadóhh és szeliemdusabb.

Épen elvégezték az ebédet, midőn Nervirs 
tábornoktól levelet hoztak.

—  Kedves barátom ! —  irta ez, -  a körülmé
nyek nem engedik, hogy tovább várjak ; feleljen 
rögtön -- igen, vagy nem ?

Lucien Dovray asszonynak adta a levelet 
mondván : „olvassa !“

Dovray asszony alig olvasott néhány sort s 
arcza sápadni kezdett, remegett egész testében, s 
egy kérdő pillantást vetett Lucienre.

E  tekintet, e remegés meghatották az ifjút, 
tollat ragadott s irt: Kedves tábornok, köszönöm a 
megtiszteltetést.—  de ajánlatát nem fogadhatom el.

A hála nemes kifejezésével arczán - hozzá 
hajolt Ursula. átölelte nyakát és sírt, Lucien hide
gen nézett maga elé, s nem viszonzá nyájaskodá
sát. E  naptól, és általában a tengerész Pál elutazása 
óta valami elválasztó mélység jött közzéjük, a sze
retet, az előzékenység nem volt a régi.

Lucien, mintha az angolok s p l e e n j e  fogta 
volna el egyedüli örömét a dunai ütközetekről

szóló tudósításokban, lapok böngészésében lelte — 
mig a mellett minden hírre ujább komorság fogta 
el. Ursula sohasem zavarta őt könvnyel, vagy pa- 
naszszal, s Lucien csakugyan igy csendesen, nvu- 
godtnak látva, boldognak hitte e nőt.

—  Valahára, —  mondá egy napon némi keserű
séggel : az előrehaladó események miatt lehetetlen 
magamat tovább is távol tartanom —  a „Pollux" 
ideiglenes parancsnokává lettem kinevezve.

—  Nem láthatnám én is meg e hajót? kérdé 
Ursula szelíden.

— Igen is! —  vol( a válasz. A megtekintésre 
menetel előtti nap estéjén, Ursulának ellenvetései 
voltak, roszul érezte magát. Látta, hogy untatja Lu- 
cient. Eszébe jutott csak nem rég elhagyott szelíd 
élete a penhoeli kastélyban, a szeretet, melylyel 
minden környezte önkénytelenül,könnyekbe lábadt ez 
emlékeken, s felöltözötten ágyára dőlve, elaludt.

Késő volt, midőn ismét felébredt. A lig  bírta 
gondolatjait összeszedni. —  Igen, ő a hibás, ő a hi
bás ! kiáltá végre.

Gyorsan levelet irt, azonban az aláírásnál 
láthatólag habozott, a levél nagybátyjához, Kérallec 
tábornokhoz volt czimezve. Lucien mindig nagyon 
roszkedvü volt, egy napon be is vallá miszerint 
bántja, hogy még mindig nincs megerősítve mint a 
„Pollux“ Gzimü hajó parancsnoka.

— Oh ! azért ne aggódjék ! viszonzá Ursula. 
s három nap múlva a bámuló Lucien kézhez vette 
a megerősítő iratot. A  kapitány, ki már most be 
akarta magát nála hízelegni, megsúgta, hogy az K é 
rallec Párizsban lakó tábornok meleg ajánlása foly
tán történt.

Egy  perezre harag futá el az ifjút s he
vesen fordult Dovray asszonyhoz: Te tevéd hát, ez 
a te műved, mi ?

—  Igen, mondá ez lesütvén szemeit.
Lucien elhallgatott. Arcza elborult, látszék

hogy küzd bensejével.
Ursula remegett.
—  Lucien, mondá kérőleg, ne vess meg en 

gem, légy boldog általam és érettem.
—  Holnap már távoznom kell, kedves barát

nőm —  mondá az ifjú megindulva —  .azután fel és 
alá kezdett járni a teremben, s Ursula hozzá lépve 
együtt sétált vele.

—  Egy  kérésem van önhöz Lucien, mondá 
kis idő múlva. Azt akarom, hogy vigyen mindent 
magával, mi barátn5jére emlékeztetheti.

Itt van a penhoeli kastély egy rajza, melyet 
ön úgy szeret; itt vannak könyveim: leginkább 
visszaidézik majd az édes múltat. Nos beleegyezik ?

—  Tehát csakugyan menjek ? mondá Lucien 
mintegy elmerengve.

igen barátom, és pedig nem mint egy 
hálátlan. Ön boldogított a mennyire lehetett, a 
mennyire-vágytam. Köszönöm önnek; ön most pá
lyáját követi, maga magának rója le tartozásait. 
Azután gyenge hangon, hullámzó kebellel mondta 
el, hogy hiszen a szerelem nem minden az ember 
életében, hogy bizonyos korban a dicsvágy feléb
red és félredobja édes lánczait. Elmondta, hogy 
emelkedése őt vigasztalni fogja, hogy úgy is kivették 
azt, mit az ifjúság felajánlhatott.

Mindenképen ngy beszélt most már, mintha 
Lucien ez útja szükségessé vált volna. É s  egy má
jusi szép estén a „Pollux“ csakugyan tovatűnt. L u 
cien csak az indulás perezében hagyta el Dovray 
asszonyt. Azután a fedezetről nézte a tájat, melyet 
úgy vélte —  soha sem hagyand el, látta a kis vil
lát, az ablakot, melyből ketten nézték volt nem ré 
gon egy másik hajó távozását. Ursula szemeivel és 
gnndolatjaival kisérte messze . . . messze . . .

Lucien csak akkor szűnt meg nézdegélni, 
midőn egészen besetétedett s aztán szemében 
csillogó könnyel felkiáltott!

—  Isten veled ifjúság, szerelem, jövel dics- 
vágy hideg útja!

Két év rnulva tért ismét vissza. Rögtön Dov
ray asszony lá:ogatására ment. Sokszor vágyott 
újra erre, most még inkább nagyban remélvén, 
hogy nőül veendi.

Félórai társalgás után azonban átlátta, hogy 
tervéből semmi sem lesz. Az alig negyven éves 
Ursula, ötvennek látszék. Haja őszbe vegyült, a 
szépség elhervadt, bár az arcz nem veszté el ne
mes vonzó kifejezését. Ha nem is vén. de vénülő 
nő lett már belőle. Nyugodt, csöndes asszony, k i

nek hangja, tekintete már csak elmosódik. A  val
lásban, hitben keresett menhelyet, mint mindazon 
szivek, kiket a szenvedély lassankint kifárasztott, s 
kik egy elvesztett boldogság után nem tudnak újra 
felüdülni. A  kedves visszatért —  de már csak jó 
barát lehetett!

íAz ,,Indépendace“ -ból) 
B O D O R  K Á R O LY .

a  r t t s s B i i M i r t
Regény

BALÁZS SÁNDORTÓL.

NYOLCZADIK FEJEZET.

A S z a b ó y  csa lád  u ra d a lm a .
( F o l y t a t á s ) .

A belső udvar, melybe nagy galambtalan ga- 
lambbubos és mintegy az érkezőket (és mindenkit) 
mély meghajlással üdvözlő kapu vezet, (melynek 
megpillantására az ember roszul érzi magát, s alig 
várja, hogy alatta áthaladjon) nagy, a jó Isten tudja, 
hány szabálytalan szögi! tér. tele dudva, szemét, 
csalán és bojtorjánnal. Határai: délrő l: a füstölgő, 
párolgó és messzi körre dögleletes bűzt terjesztő 
szemét rothadások ; északról szélbéllelte tetejével, 
horpadásokkal teljes hályogfalu ispánlak, mely
nek korhadt zsindel-fedelén az egykézre dolgozó 
eső szélkomája számára annyi bűvé lyukat rohasz- 
tott. hogy e mindig didergő s menekülő szellem 
most már még akkor is széliére dúdolgat benne, 
midőn köröskörül, a szemmel be nem érhető szo
morú homoksivatagon csöndesen, mozdulatlanul 
szunnyad a nehéz és fojtó lég, s melynek odahagyott, 
puszta, laklalan szobáiban, csak a behorpadt letejü 
kályhák nyögnek és sóhajtoznak e világi élet mú
landósága felett: keletről a ronda, töredezett és 
minden perezben kidüléssel fenyegető rácsozattal 
elzárt kert. (Ezt majd későbben fogjuk megláto
gatni ;) Nyugotrél végre a végösszeomlással csak 
egy kis löldingásfélére, vagy valamely csak köze
pes viharra váró „kastély.“ Na£y idomtalan magas 
fedelű időrongálta épület, piszkos vakolattal, rongált 
falakkal, és sziik kicsiny ablakokkal. Kanyargó, 
dudvával, burjánnal benőtt ut vezette a társaságot 
keskeny és piszkos bejáratához.

Szomorúbb, sivárabb, visszataszitóbb valamit 
képzelni sem lehet e laknál, melyet durva Ízléste
lenség emelt, bűnös könnyelműség elporladrii ha
gyott, s melylyel most az együgyű páváskodó u r- 
liatnámságof ily undokul rászedé a rangjának csak 
hibáival bíró elbukott fenhéjázás. Hogy az erkölcsi 
sülyedés lejtőjén nincs visszalépés! Egyetlen moz
dulat lefelé, s az alázuhanás kikerülhetlen !

M ig  mindezeket elbeszéltük, s mig ilyetén 
egvügyü és valóban unalmas erkölcsi óbégatásun- 
kat bevégeztük, az érdekes társaság lassú, ünnepé
lyes menetben húzódott az említettük bejárat felé.

Szabóyné fejét (E pillanattól kezdve nekünk 
is véglegesen el kell fogadnunk az immáron tény- 
nyé vált végzetes y-nt.) Ugróczy bárónő nyájassága 
és folyvásti nagyságolása annyira megzavarta, hogy 
minden mélyebb és lehangolóbb megjegyzés nélkül 
haladt, illetőleg vezetteté át magát a ronda udva
ron. A megjegyzések különben úgy is későn jöt
tek volna már, miután a megvéteii szerződés már 
aláírva és törvényesen hitelesítve van, s miután 
Szabóy .Jakab ur az első harmad-részletet (56,500 
ft.) a bárónő megbízottjának, tettes Csóva Farkas 
fiskális urnák már készpénzben leolvasta. (Mit az 
előre bejegyzett uzsorások azonnal, mint mondani 
szokták, egy falatra be is kaptak.)

Hanem bezzeg lelt ám keserves megjegyzé
seket a boldogtalan Szabóy Jakab, kinek figyelmét 
ugyan az ékes nyelvű báróné minden áron le. akarta 
bilincselni, de ki ő nagy méltósága finom éo udva
rias szavaiból semmit sem értett. Az igazat meg
vallva. jóformán rajok sem hallgatott, hanem egé
szen elszontyolodva a szeme előtt jobbra-balra, 
mindenfelé elterülő éktelenségek felett, sóhajtozni 
kezdeti az ő maga által is belátott szertelen gyá
moltalansága felett, s összehasonlítván e szemetes 
fészket elhagyott tiszta és barátságos lakával, sze
rette volna jól összevissza pofozni magát, azután
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még jobban a feleségét, s utoljára és pedig minden 
kétségen felül legjobban Bájvölgyiné asszonyságot. 
De mégis csak elhagyta a pofozkodást, s megelége
dett azzal, hogy a kaputól a kastélyig ujdonat-uj 
Attilájáról báróin gombot tépdesett le egymásután, 
és pedig miután az ártatlan áldozatok kiáltani nem 
tudtak, —  senkitől észre nem vétetve.

— Mit szól nagysád a kastély külsejéhez és 
környezetéhez? —  kérdé az ifjú báró le nem irható 
nyájas nyöngédséggel és udvariassággal, s szép, 
fehér ujjaival babrálgátva kissé égszinkéK nyakken
dője hibátlan csokrán, Tercsikétől

A  fiatal leányka felelete egyetlen mély só
hajtásból állott. Hihetőleg ő is összehasonlította a 
mit látott, azon barátságos, csinos udvarral, kerttel, 
tornáczczal s nyájas lakással, melytől csak oly ne
hezen, s szivszakadva tudott elválni.

—  Nemde regényes? Én legalább annak 
találom ! —  mondá tolakodólag a báró, a ki bár észre
vette, de nem tisztelte a gyermekleányka szomo
rúságát.

Szerencsére e pillanatban a társaság a be
járat elé érkezett, hol az extulajdonosnő új elfoga
dási beszédet tartott, a betanított cselédség pedig 
újból ordítozni kezdett. Ily módon a szegény gyer
mek meg volt kiméivé a beszédtől, mire e pillanat
ban valóban képtelen volt. Látni lehetett rajta, 
hogy az első szóra hangos zokogásban tört 
volna ki.

Az unalmas és fülsértő beszéd és orditózá— 
sok után a társaság ismét pompázó czerimoniával 
felhaladt a piszkos és inogó kopott grádicsokon, 
(Mit az extulajdonosnő elég vakmerő volt ,.dísz
lépcsőzetként" mutatni be) s a báróné által egye
nesen az ebédlőbe vezettetett, hogy elköltse azon 
„egyszerű, falusias, beiktatási lakomát • mit az ex
tulajdonosnő az uj birtokos család tiszteletére ren
dezett, egyszersmind búcsút veendő azon „előtte 
mindennél kedvesebb, s örökre feledhetetlen kas
télytól, melyet nagy nevű őseitől örökölt, s mely 
vidám gyermekkora és édes első ifjúsága emlékeit 
őrzi.“ Itt a nemes báróné annyira elérzékenyedett, 
hogy görcsös zokogásban tört ki, de (miután az 
ügyes és szolgálatkész Bájvölgyiné kérésének en
gedve, egy kis (nem egészen meszelyes) pohár to
kajit „vett magához," mint a nevezett asszonyság 
szerint a legbiztosabb szert a görcsök ellen) csak
hamar annyira magához tért, s oly valóban rang
jához illő bámulatos Önuralmat tanúsított, hogy 
szakgatott szavakban bár, de elég érthetőleg kife
jezhető, miszerint egyedüli vigasztalást és meg
nyugvást abban talál, hogy őseinek vérrel szerzett 
birtoka tökéletesen méltó és nemes kezekbe 
megy át.

E  beszéd hatása igen megindító volt.
Tercsikén kívül, ki egy ablakmélyedésbe 

vonult, hogy önkénytelenül kitörő könnyeit fölszá
ntsa. a hölgyek mind odarohantak a bárónŐhez, 
szivökhöz ölelték, s össze-vissza csókolták könnyei
től még mindig nedves arczát. Még Bájvölgyinének 
is jutott egy pár elkötelező kézszoritás, mit ez, 
természetesen a báróné egy kis jóakaratu szabad- 
kozása mellett czuppanós kézcsókokkal hálált meg.

—  Asztalhoz, ha úgy tetszik ! —  mondá 
végre a báróné, ki szerepének érzékeny részét már 
bevégezte, s az igazat megvallva, már megsokalta 
és megunta Szabóyné ő nagysága szertelen nyá
jaskodásait és izetlen, vagy talán nagyon is izes 
csókjait.

E  varázsszóra Ugróczy báróné, ki, mint hom
lokának sokat mondó borúja elárulá, e felszóliiás 
késedelmezésén már kissé türelmetlenkedni kez
dett, ismét hatalmába kerítette a magát sorsának 
legcsekélyebb ellenállás nélkül alávető Szabóy Ja
kab karját, s az asztalhoz czipelvén őt, nyájas mo
solygással maga mellé telepítette.

— Lehetek oly bu ldog?— sohajtá egy fuvola 
futam, s eképen Tercsiké is az asztalhoz jutott és 
pedig, kétségen kívül puszta véletlenségből, Ugró
czy báró ur jobbjára.

—  Ide. ide édes nagysád, kérem. Itt már ön 
a ház asszonya! mondá az extulajdonosnő az uj to- 
lajdonosnét az asztal fejével kínálva meg, ki bár 
irult-pirult és szabadkozott is egy kissé, de végre 
a szívélyes erőszaknak nem volt elég erős ellen- 
állani.

Bájvölgyinének is jutott teríték, s ő azt a 
könnyedség-azon utánozhatatlan bájával foglalta el,

a mi a nagy világ szokásait mélyen tisztelő Szög- 
liázy bárónő elismerését oly mértékben megnyerte, 
hogy'nem  állhatá meg, hogy először félhangosan 
francziául. de miután Szabóyné rákvörösre pirulva 
bevallotta, hogy e nyelvet még egészen nem bírja, 
halkan magyarul ki ne fejezze elragadtatását.

—  Nagysád társalkodónéja, —  sugá igéző 
bájjal, —  oly ügyes és kedves, hogy valóban iri
gyelnem kellene, ha nem lennénk oly jó barát
ságban.

Hogy Szabóynét e szavak a hetedik égbe 
nem emelték, csak abban mull, hogy zavart szé
gyene a felett, hogy nem tud francziául, még foly
vást tartott.

A  lakoma díszes és pompás volt, mert a bá
rónő másnap elutazni szándékozván, mindent a mit 
a pincze és kamrából még kicsavarni lehetett, asz
talra rakatott. Minek hagyná a canaillenak? Igaza 
vo lt: minek hagyná ?

Hogy ékes felköszöntések sem hiányoztak, azt 
a társaság rövid és hiányos bemutatása után is 
mindenki elhiheti, —  de azoknak meghallgatásá
tól szerző felmenti az úgy is eléggé elkínzott ol
vasót.

A  lakomát séta követte, és —  itt már nincs 
m entség: ide, vagy akar vagy nem , el kell jőni 
az olvasónak, vagy —  ezt pedig a szerző ünsze- 
retete még föltenni sem akarja; —  megszűnik ol
vasó lenni.

(Folyt, köv.)
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T í z  n a p  t ö r t é n e t e .

— Február 7-én. —

A  múzsák a táncz zajában sem hallgatnak el, 
s mig a báltermeket vidor estélyek 'élénkítik : a 
múzeumban egy régi költő emlékezetét ünnepük a 
mai költők, —  a nemzeti színházban „Lalla-Roukh," 
e keleti idill bájos zenéje hangzik, — a nép
színházban pedig egy főrangú műkedvelőnő előadá
sait tapsolja a közönség.

Tegnap. —  mint Kisfaludy Károly születése 
évnapján, —  tartá meg a Kisfaludy-társaság idei 
közülését, az irodalom-barátok lelkes részvétele 
mellett. Legérdekesb tárgyait a költői előadások 
képezték. Hallottunk néhány szakaszt S z á s z  K á -  
rolynak . . Z r í n y i  a k ö It ő '1 czimüelbeszéléséből; 
ballotluuk L  é v a y József —  e nemes szellemű 
költő —  becses székfoglaló értekezését: ,,a s zép 
n y i 1 v á n u 1 á s á“—ró l; s hallottuk T ó t h  Kálmán 
,.A mit az Isten végzett" czimü erőteljes legendá
ját, mely bár Hugó V id o r hatása alatt fogamzott 
sok magyaros szépséggel bir.

A  Kisfaludy-társaság, mely ismét két uj tag
gal (Egressy Gábor és Kriza Jánossal) szaporp- 

. dott,: csöndesen működik ugyan, de nem siker nél
kül. Már adott nehány jó könyvet a közönség ke
zébe, minők az „Ember tragoediája," „A századok 
legendája." Thackeray „Esmond H enrik '-je  és 
Elliot György „Bede Á d ám "-ja ; ezeken kívül 
maholnap a Shakspeare-kiadást is megindítja, s 
magánüléseiben, melyek —  fájdalom - -  oly ke
véssé látogatvák, sok érdekes szépművészeti tár
gyat szőnyegre hoz, mint például közelebb is, m i
dőn F á b i á n  Gábor, ,,Ossián“ fordítója, mondott 
„pár szót a m ilésiák" ról, melyek —  szerinte —  a 
mai regény eredetét képeznék, s fordításban mel
léklé „Kupido és Psyche egybekelését" Apule 
justól , mely Írók és tudósokra nézve minden
esetre érdekes olvasmány leerid.

Azonban — mint némelyek vádul emlitik, —  
a társulatnak nincs elég k i h a t ó  ereje. Nem mo 
zog ugy, hogy másokat is megmozgathatna. Nem 
kelt életet, mert kevés életet mutat stb. Azt h isz— 
szűk, hogy ennek oka nem csupán az, mert hígjai
nak nagy része vagy a szépművészetektől külön
böző téren mozog, vagy a központtól elvonulva é l ; 
hanem egyik főbaj, hogy hiányzik a kellő anyagi 
támasz. A  mit Montecucoli a hadviselés főkellének 
állittott: a p é n z, az irodalmi és művészeti v á lt 
atoknak is egyik éltető eleme. Ha a társulat 
a közönség melegebb pártolása, vagy másnemű 
segélyzés folytán nagyobb tőkével rendelkeznék, 
bizonyára nem lenne panasz, hogy az újra bevá
lasztott Írók szintén kevés érdekeltséget tanúsíta
nak, s hogy az egylet, jelenlegi működése melleit,

alig nevezhető egyébnek, mint külföldi szépművek 
fordittató társulatának.

De vádolván, nem szabad figyelembe nem 
vennünk a körülményeket, melyek gyakran a leg
nemesebb szándokot is megakasztják. Most az 
egész irodalmi világ lapot szerkeszt vagy ír; alig 
jut kéz és idő önálló munkák szerzésére. A K isfa
ludy-társaság az ,,Ember tragoediája1' óta nem is 
igen kapotl még egy valamire való eredeti művet 
sem ; s e mellett a közönség sem pártolja oly mér 
fékben, hogy a társulat ennek folytán nagyobb 
munkák Írására buzdíthatná az Írókat.

Mindamellett nem árt, ha egy-egy hírlapíró 
fölkiált: több élénkséget uraim ! mert néha a H o- 
inérek is hamar elszenderülnek.

Íme a nemzeti szinház igazgatóságának is 
addig hányták szemére a játékrend egyhangúságát, 
m ig végre csakugyan színre hozatott egy érdekes 
újdonságot. Ez D á v i d F  e 1 i c i e n ..Lalla-Roukh'1- 
ja, melynek szövege M o o r e Tamás gyönyörű 
költeménye után van Írva.

Szín he lye: kelet, a ragyogó kelet, mindig 
zöld pálmáival, mindig kék egével, mindig illatozó 
virágaival.

A  k a s h c m i r i völgyben viszik a bájos 
Lalla-Roukhot, a dellivi fejedelem lányát, ismeret
len vőlegényéhez —  a bucharai királyhoz. A 
szép királyleány búsan mereng; szivét titkos sze
relem bántja. E i kélye alatt a csillagos éj csendé
ben látott és hallóit egy dalnokot, kinek képe és 
hangja benn .maradt szivében. Midőn a Himalava 
közelében egy éjre sátort üt az utazó kiséret, a 
dalnok elénekIi szerelmét. Lalla-Roukh rózsát ad 
neki. De félniük kell, mert a kiséret gondosan őrzi 
a királyi menyasszonyt. De ott van Mirza, a pajzán 
hű társalgónő; neki szép szeme, bájos hangja és 
hamis esze van. Kijátsza a kiséret fejét, s Lalla- 
Roukh egy boldog órát tölthet kedvesével. A  más
nap annál szomorúbb ; válniok kell. La lla-Roukh 
le akar mondani a trónról, hogy kedvesét valame
lyik ismeretlen völgybe kisérhesse. De nincs szük
ség rá. Mikor a király érkezését jelentik, s La lla - 
Roukh kétségbeesik : a királyijai jő a boldogság, 
mert a király nem más, mint a dalnok, ki csak ön
magáért óhajtá a szerelmet, s azért e regényes 
cselhez folyamodott.

Az egész egy keleti idill, színezve arab 
dalokkal, s a természet pompájával. Benne minden 
ábrándos és kedves, mint egy „ezeregyéji" kép: 
Trombiták, dobok hangja nem igen bántják a 
fület, a hegedűk is többnyire minden élesség nél
kül játszanak; a hárfa peng, a fuvola sóhajt, a 
búgó síp nyög; néha mintha egy bokor madár
kája kisérné a királylányka ábrándos énekét. N a 
gyobbá™ keleti dallamokból áll, a franczia iskola 
élénk rhytmuszaival. Az egész első felvonás bájos 
és szép hatású; hanem a második már egy kissé 
monoton. Látszott, hogy a költő ezúttal az, eszmék 
kis tőkéjével rendelkezett, melyet nem lehet sokat 
forgatni veszély nélkül. Az előadás eléggé sikerül, 
ha a dalnok szerepét jó kézbe lehetett volna adni. 
De színházunk mostani egyetlenegy tenoristájától 
(Paulitól) kívánni sem lehet, hogy a keleti király 
méltóságát s a költő ihletett szellemét kifejezze. 
Ö inkább arra született, hogy a bayadérek közt 
tánczoljon, semhogy énekével vagy játékával női- 
sziveket hajoljon el. Ez az egyik fő oka, a mért 
„Lalla-Roukh" nálunk nem volt oly hatásos, mint 
a párisi „opera comique“-ban, hol közelebb is, 
N agy-Károly ünnepe alkalmával nagy sikerrel is- 
mételék.

A  népszínháznak közelebb zajos napjai vol
tak. Egv  előkelő műkedvelőnő lépett föl, ki a ha
zai ügyek iránt tanúsított részvéte, s irodalmi fog
lalkozásai folytán a közönség rokonszenvét bírja. 
Napok óla hirdetek föllépéséi jótékony czélokra, 
t. i. az írói segélyegyletre, és a székesfehérvári 
ásatásokra, s mindenki sietett, hogy ez érdekes 
előadásokra jegyeket kaphasson. Az a z : roszul 
mondtam ; nem mindenki sietell. Voltak, kik egy 
egész osztály megalázását látlak abban, hogy egy 
előkelő nő színpadra lép ; s szerelték volna, ha a 
ki lármázott előadás szép csöndesen elmarad. Azon
ban nem maradt el; B  u d a i-A  p r a x  i n J ú l i a  
—  mint a szinlapon nevezé magát —  föllépett, 
nagy sikert aratott, tömérdek koszorút és tapsot 
nyert, s mindenkit meggyőzőit arról, hogy egy
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grófnő, ki színpadra lépvén a közönségnek élvet, 
és nemes czéloknak segélyt nyújtani képes.

A  műkedveiőnő nem bírja ugyan még a ma
gyar nyelv helyes kiejtését, de a „Szigetvári vér
tanukéban, mint Zrínyi Anna, oly nemes hévvel 
és igazi kifejezéssel szavalt, G a r a g  u e 1-nek ,,A 
gyertyatartó" -vígjátékéban egy elhanyagolt úri 
hölgyet oly elegáncziával és természetesen ábrázolt, 
s végre Girardin E m i  1 n é „Fél az örömtől" czimü 
színművében egy elvesztett lia után busongó öreg 
anyának oly megható képét állilá elénk, hogy föl
lépése és diadala egyiránt indokolva van. Látszik, 
hogy nem hiúság, sem különezség, hanem egyene 
ser. a tehetség vágyai vonták a színpadra, mely 
sokáig elzárt paradicsomként lebeghetett álmaiban. 
Most a múzsa azt monda n e k i: ,,a korlát nincs 
meg többé, mehetsz !‘ É s  ő ment. Pálczát törjünk- 
e fölötte, hogy szive vágyait (azon ellenállbatlan 
vágyakat, melyeket a tehetség ébreszt,) követé?

Hadd higyjék az előítéletesek és korlátoltak, 
hogy a művészet megaláz ; a tisztán látók jól tud
ják, hogy az lehet ugyan Nessus öltöny, mely ele
mészt., de mindig magasabb sphaerákba emel.

S  mennyi badar hirt hallánk mégis ez elő
adások előtt! Sokan egész tűzzel terjesztek, a be
ívelt, hogy mosolyogtak volna valótlanságain. Mon
dák : hogy a páholyokat mind kivették ugyan, de 
majd hordárokat fogunk látni bennök ; s talán még 
a visító sípok is hallhatók lesznek. K i hitte volna 
el ez utczai mendemondákat? Végre is lovagias 
emberek sohasem bántalmazhatnak egy nőt, legkivált 
oly nőt, ki a tömeg rokonszenvél bírja. K i tenné 
ki magát oly jeleneinek, mint a minő Jókai „Magyar 
Nábob“-jában fordul elő, midőn a Gatalani és Fodor- 
Mainville közti versengés alkalmával a ,,loge infer- 
nale" vén és fiatal arszlánai oly pórul jártak, hogy 
a kék vérből egyszeribe —  kék bőr lett?

Semmi okunk sincs rá, hogy ilyesmit csak* 
föl is tegyünk oly egyénekről, kik a műveltség 
szabályai ellen nem igen szoktak véteni; s nagy 
örömünkre szolgálhat, hogy az egész mende-monda 
ezúttal is alaptalan volt, s legfölebb is egyesek 
eléggé meg nem fontolt megjegyzéseiből származ
hatott.

Apraxin Júlia —  mint hírlik , —  színésznő 
lesz, s miután kiváló . tehetséggel, s elég akarattal 
bir, hogy nyelvünket teljesen megtanulja: nem

kétkedünk, hogy egykor oly rangot foglalhat el a 
szin világban, minőt a születés puszta véletlene sen
kinek sem adhat. Jelenleg is. ha oly tiszta kiejtéssel 
tudna beszélni magyarul, mint a népszínház kis 
soubretljei: ellenségeinek száma rögtön egész osz
tá llya l szaporodnék, t. i. a s z í n é s z n ő k k e l .

Ne törődjék tehát azokkal, kik —  álmodott 
magasságukból - -  a művészet pályáutaif lenézik, s 
Kik nem tudván t e n n i  mitsem az életben, leg
alább sipitó beszédük árját öntik a levegőbe; ez 
mitsem árt azoknak, a kik szilárd erővel bírnak. 
Van egy román példaszó: „a vizek elfolynak, és a 
kövek megmaradnak helyeiken."

Igaz,nekem is usznomkellene a habokkal, az az, 
mivel a farsang javában foly, Írni a b á l o k  r ó 1. 
Hanem egy báljelentés, melyet közelebb olvastam, 
úgy elidegenitett, mint B a t t o n i t ,  a híres „bűn
bánó Magdolna4, képíróját, egyik társának éktelen 
czifra Vénusa. melyet meglátván, undorral kiálta föl : 
„érzem, hogy sohasem festek többé Vénusokat."

Nincs valami Ízetlenebb, mint olvasni oly 
bálrajzot, melyben a szellem-dúskáló újdondász 
minden kiválasztott királynőnek egy-egy mellék
nevet adományoz, mintha, maga is bőkezű fejede
lem volna: primus inter pares. Az egyik királynő 
„villogó szemű," a másik „nyájasságot lehelő" stb.

É rzem , hogy sohasem írok főbbé bál
rajzot.

Inkább teljes szigorral bírálnám ineg azon 
barátom rósz vigjátékát is, ki rendes tarokkompa- 
nistám, s kitenném magam az igazság kedvéért 
azon veszélynek, (pedig ezt nem 'mindenki teszi) 
hogy a nyájas kör egy pár haszontalan sor miatt 
fölbomlik ; inkább —  ha nőm volna, —  még nőm 
barátnőire is kimondanám az igazai, hogy nagyon 
gyarló színésznők ; szóval —  mi nálunk a legne
hezebb —  lennék minden érdektől ment igaz
mondó kritikus. SőL még akkor is elmennék hall
gatni az akadémia, felolvasásokat, midőn valame
lyik ,,a z t s e t u d j a m é r 11 u d ó s“ oly amerikai 
értekezést olvas föl, a melyért ugyan kárvolt az 
tengeren túlra menni, holott a ,.Conv. Lexicon" 
kellő közepén is megtalálhatta vo lna; szóval min
dent, mindent inkább, mint egy —  bálrajzot Írni.

Pedig az „U rak " második bálja oly szép 
volt, hogy mégis lehetlen említés nélkül hagyni.

Sokan voltak, s a főrangú hölgyek közül is többen 
jelentek meg, suhogó selymekben s eredeti szabású 
ruhákban. Mondják, hogy az Ízlés velők születik, s 
miután példabeszéd, hogy „la robe c’est la fémmé"
—  ők a legigazibb hölgyek.

Valóban vannak köztük fejdelmi nők, arezu- 
kon szépség és bájjal, s szemeikben a jóság moso
lyával, mint az a nemes grófné, (Károlyi Edéné), 
ki nem rég megiát egy. az utcza szögleten didergő 
szegény asszonyt, megáll, megszólítja, kihallgatja 
szomorú történetét, s a meghatottság hangján mond
ja : „eleget szenvedtél, ne szenvedj többé!" És 
aztán ad neki meleg szobát, meleg ruhát.

Hanem vannak ohanok is, kik gyémántjaik 
és csipkéiktől nem látnak meg semmit, a mi körü
kön alól esik. E g y  úri nő a „chaine des dam es"- 
ban csak ujjhegyét nyújtja —  nagy resignatióval
—  azon vidor és kedves polgár leánykának, kinek 
atyja csak pár hó előtt vett meg egy eltékozolt 
fényes vagyont, s megvesz még többet is.

Ha ilyenkor egy hatalmas szellem való képet 
idézne föl az élet színfalai közül, s a költővel azt 
kérdené; ..Kevély ember, miben kevélykedel? “ 
hány büszke arcz borulna porba.

Hanem ezek nem báli gondolatok, s azért 
nem is folytatom; inkább megemlítem, hogy a 
..Tannháuser" hires költője W a g n e r  R  i k  h á r d 
tavaszszal meglátogatja Pestet, s egy pár előadást 
rendez a .,j ö v ő zenéjé"-ből, mig a m ú l t a k  b ú 
várja Z e 11 n e r A., ép most adja utósó történeti 
hangversenyét, s mi a sok régi dallam közt újra 
halljuk S c h u b e r t  p á s z t o r - d a l á t ,  melyben. 
a vidámság úgy  játszadozik, mint zöld pázsiton a 
verőfény.

Ezek a legközelebbi fővárosi történetek.

Végül egy kis igazolással tartozom ma
gamnak.

Valaki ama párhuzamból, melyet közelebb a 
népszínházi előadások élénksége, s a nemzeti szin- 
padgyakori bágyadt estéi közt tettem, azon kö 
vetkeztetésl voná, mintha Ián többre nézném a 
népszínház személyzetét. Ments isten! Legfölpbb 
annyit mondhatnék rá, hogy engem a kis emberek 
is, midőn mozognak, jobban érdekelnek, mint a 
hősök, ha —  a l s z a n a k .

V A D N A I K Á R O LY .

“V egyes rova to  Is:.
N e m z e t i  m ú zeu m .

— A „P . H .u-nek írják  Bécsből, hogy a nemzeti 
muzeum építési költségeinek revisióját a  jelenlegi ma
gyar kormány közelebbről bevégezte. Ezen revisióból 
kitűnik, hogy a muzeum fölépítése egészben 541,000 
ftba került, mi az épület nagyszerűségét tekintve, épen 
nem mondható soknak.

E g y le t i  tu d ó s ítá so k .
— A nemzeti casino m. hó 31-én ta rto tt közgyű

lésén az előbbi igazgatók: gr. Károlyi György, Hajnik 
Pál és b. Wenklieim Béla u rak  ú jra  megválasztattak.

Iro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— B o g n á r  Vilma B-né a múlt héten Sz.-Fe- 

hérvárott vendégszerepeit nagy sükerrel; e hó utolsó 
felében Miskolczon fog nehány vendégszerepben fel
lépni.

— A „P. N .u-ban azt olvassuk, miszerint legis
mertebb élczlapjaink egyike (Valóban még csak sejteni 
sem tudjuk melyik) nem sokára Bécsbe teendi át megje
lenése helyét, m ert it t  concessio nem kell és a sajtótör
vény sem igen nyomasztó, főleg oly lapra nézve, mely 
tulnyomőlag magyar dolgokkal foglalkoznék. — Mi itt 
Pesten még semmit sem hallottunk felőle.

— Uj népdal gyűjtemény. Abonyi Lajos és Tur- 
pásztoy László 1860-ban magyar népdalok gyűjtésére s 
kiadására vállalkozván — a „P. N .u szerint — mintegy 
2000 népdalt gyűjtöttek össze, mely becses gyűjteményt 
a Kisfaludy-társaságnak — mint az ilynemű vállalat 
régi kezdeményezőjének — rendelkezése alá' felaján
lo ttá :.

— „Az vj megváltozott bélyegtörvóny“  czim alatt 
a „Törv. Cs.u f. évi 6*ik száma m ellett egy kis ropiratot 
küldött szét, mely most, Osterlamm bizományában 24 
k ré r t külön is megszerezhető. E  röp ira t -  mint czime 
m utatja — a bélyegtörvényeket magyarázza.

— Uj operai előadások. Gounod hires „Faust“-ja 
s Beethooven régi jó rFidelioJ -ja nem sokára színre ke
rülnek a nemzeti színpadon. Az utóbbi dalmű czimszere- 
pét — Woggenhuber Vilma k. a. énekli, ki e szerepben 
a prágai .közönség tetszését nagy mértékben megnyerő.

— Beszélik, hogy nehány főur ajánlani akarja 
a nemzeti szinház igazgatóságának, hogy hívja meg 
L i s z t e t  a nemzeti szinház karnagyságára, hogy ily 
módon e jeles művész állandóul Pestnek nyeressék meg. 
Ha ezen szép eszme mellé, még eszközöket is ajánlaná
nak , akkor az igazgatóság örömmel veendi igénybe 
buzgalmukat. így azonban alig leend oly helyzetben, 
hogy a jámbor óhajtásnak eleget tegyen.

— A budai népszínház művezetője a m. kir. hely
tartótanácshoz is benyújtotta azon folyamodását, h gy a 
pesti városligetben színkört építtethessen. Mindenesetre 
méltányolnunk kell Molnár ur buzgalmát, csak attól 
tartunk, nehogy el nem viselhető terheket vegyen ma
gára. Mi a pesti színkör eszméjét egy pesti népszínház 
eszméjével szeretnők összekötni, s ezen kettős vállalat 
élén Szigligetit látni, az ő ügyessége, buzgalma és ké
pességeiben elég biztosítékot látván arra, hogy a kísér
let ne valljon kudarezot. Molnár urnák ott maradna 
Buda, a vár és Ü-Buda. Valóban nem lenne fölösleges 
dolog, hogy ezen terveket jól meghányjuk-vessük, s meg 
érleljük, hogy igy a  várt országgyűlés erre vonatkozólag 
is kész anyagokat találjon. Mert magánvállalkozások itt

czélt nem érnek, itt az országos törvényhozásnak kell 
biztos pénzalap és az országos vagy nemzeti czim tekin
télyével megalapítani ezen intézeteket. Ily módon semmi 
kétség, hogy az első pár (beszoktató) évek után mind ez 
intézetek nem tengődni hanem, virágozni fognának.

I sk o la  és eg yh á z .

—  F . hő 6-án tartá dr. G e b h a r  d t Lajos ta
nár-segéd, első próbáját a belgyógyászati előadásokból. 
A próba a jelenvolt hallgatóságot meglepte, s mindenki 
sietett elismerést szavazni a  jeles ifjú orvostudornak, 
kiben egyetemünk — mint docensben — ismét egy hasz
nos derék tagot nyerend.

K ö zle ke d és .

— A sopron-kanizsai vasútvonal előmunkálatai 
Sopron és Szombathely között már megkezdettek. Az 
e vonalon épülő vasvári alagút birszerint leghosszabb 
lesz az egész ausztriai birodalomban.

— A tiszaszabályozási munkálatok, melyek egy 
idő óta szüneteltek, tavaszszal újra meg fognak kezdetni 
és pedig, mint a „P. L .u-nak Írják Bécsből, az eddigitől 
egészen különböző alapon.
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K e re sk e d e lm i , g a zd a sá g i és ip a r m o z 
g a lm a k .

— Tokajban az egykori vár helyén — m int a  
„P. N .“ ír ja  — a  Bodrognak a Tiszába ömlésénél F or- 

net Soma, Amerikából nem rég visszatért hazánkfia, sző- 
lőkarógyárt aka r állítani.

— A  marhavész Pest, Heves, Borsod, Abauj,. 
Gömör, Zemplén, Nógrád, Szabolcs, Békés, Bihar, Krassó, 
Torontál, Sz.-Fehérvár, Zala, Veszprém, Mosony, Sop- 
rony, Pozsony, Nyitra, Árva, Zólyom, Trencsén, Vas, 
Győr, Esztergom és Komárom ; továbbá a Jász- és Kun
kerületek 306, a  vész által meglátogatott helyein 170,078 
darab összes marhaállomány m el'e tt az aszály egész 
tartam a alatt 49,272 darab m arhát lepett meg, melyek 
közül 16,572 meggyógyult, 30,384 darab elhullott, 122 
k iirta to tt és 1394 darab további felügyelet a la tt m a ra d t: 
minélfogva az összes hullás 31,306 darabra rúg. Vég
kép megszűnt a  vész különböző megyék 197 helységé
ben ; és Heves, Békés, továbbá a  Jász- és K unkerüle
tek kivételével mind bel-, mind külterjileg Örvendetes apa
dásra mutat.

— S c h  1 i c k Ignácz budai gyártulajdonos P es t
város tanácsától engedélyt nyert, hogy P esten  a váczi- 
uton (a gyár-utcza sarkán, a  pályaudvarhoz közel) vas
öntödét és vasáru-gyárt állíthasson.

V egyesek .

— Őszi lóversenyek. A pesti lovar-egylet választ
mánya egyik közelebbi ülésében elhatározta, hogy a kö
vetkező ősztől kezdve Pesten october második felében 
évenkint lóversenyeket fog rendezni. A választmány 
gondoskodni fog, hogy a  pesti futtatások a kolozsvárival, 
debreczenivel és aradival ö^sze ne essenek. -  Az őszi 
verseny m ellett a  nyári is megmarad.

— A pesti távirdafelügyelőség következő hirdet
ményt bocsátott k ö z re : Némely panaszok , melyek a  
távirati-sürgönyök késedelmes kézhez-szolgáltatása iránt 
té tettek , vizsgálatra adtak alkalm at, melyből k itűnt, 
hogy az ily késedelmezések leginkább a  sürgönyök hiá
nyos czimezéséből eredtek. A táviratozó közönség en
nélfogva figyelmeztetik, hogy sürgönyeit pontosan lássa 
el az elfogadó nevével és azok rendeltetése helyével, 
hogy se egy, se más esetben kételyek ne tám adhassanak; 
ellenkező esetben a hiányos czimzet következményei a 
küldőt terhelendik.

— A székesfehérvári ásatások egy idő ó ta  újból 
megszűntek. Némelyek szerint nincs költség rá, mások 
szerint püspök ő méltósága vonakodik megengedni, hogy 
az ásatásokat kertjében is folytassák,hol ottaz illető szak
értők nyilatkozata szerint épen e k e r t helyiségeiben le
het legtöbb eredményre kilátás. H a a dolog csakugyan 
igy áll, semmi kétség benne, hogy Sz.-Fehérvár áldozat- 
készségéről és hazafias érzületéről országszerte ism ert 
főpapja nem sokáig késédelmezendik a kért engedély meg
adásával.

— A homoepathia száműzve. Dr. Garay János 
neves homoeopatha orvos — a  „P. N .“ szerint — a ha- 
sonszenvi gyógymód előadhatása végett a m. k. tud. 
egyetemnél m agántanári jogot k é r t ; — a „Gyógyászat" 
szerint azonban az orvosi tanári kar által e kivánata 
nem teljesittetett.

A szerkesztő póstája.
P. B-g P. urnák. Levelére rögtön válaszoltunk, 

de úgy látszik nem jutott kézhez. Múlt évi számokkal 
többé nem szolgálhatunk.

Győrbe, Sz.-Cjvárra és inás tudakozóknak. Múlt évi 
számokkal többé nem szolgálhatunk.

G-nek K-t. Bocsánatot kérünk, ámbár nem mi 
vagyunk hibások. Itt a lapok mindig pontosan feladat
nak, — de bizonnyára valami gonosz szellem tünteti el, 
hogy nem juthatnak rendeltetésük helyére. Minden 
számból 80—100 példány elvesz. Azért méltóztassék 
csak reclamálni, mindig 3—4 nappal a megjelenés után.

G. B. és K. uraknak. Sajnáljuk de nem teljesít
hetjük kívánságukat. A műlapokat a lap] y - ' eii külde
nünk, mert a postabér, kivált a legújabb rendelkezések 
folytán, elviselhetlen lenne. Egyesek példányát pedig kü
lön küldeni lehetetlenség, m ert az nagy zavarokat okoz
na az expeditióban. A lapokat a már általunk ajánlott 
módon mindig ki lehet simítani. A küldött pénzeket be
tudjuk a jövő előfizetésbe.

R. L. urnák Kolozsvár. B. jellemrajzát hasz
nálni fogjuk, a másikkal együtt, mihelyt rajok kerül 
a sor.

L. R. urnák. T-kön. Küldeményét közelebb adni' 
fogjuk, s tisztelet-példányát e hó elejétől küldjük.

Pl. Bcrl. urnák. Ajánlatát szívesen fogadjuk. — 
Méltóztassék mielőbb beküldeni.

N. Koszi J. urnák. N. K. Ez évi példányokkal 
folyvást szolgálhatunk.

N e m ze ti  sz ín h á z .

— A szinház legérdekesb előadása: D á v i d  
F e l i c i e n  „ L a l i  a-R  o u k li“-ja, melyről a „tíz nap 
történetében" ismertetést vesz az olvasó. Mi ennélfogva 
csak az előadásra szorítkozunk. A kiállítás eléggé gon
dos volt, kivéve a diszítményezést, mely régi kopott, s 
innen-onnan összeszedett festményekből állott. Nagy 
ügyesség kellett hozzá, hogy azok összeállítása csak 
ennyire is sikerüljön. A természet dús pompáját csak 
képzelnünk kellett, mert még maga a Himalaya is oly 
silány volt, mint egy szürke kőpordomb. Sajátságos, 
hogy színházunknál nem látják be egy ügyes, és jól fize
tett festő szükségét. A művészet élvezetéhez kell, hogy 
az háboritlan legyen. Például mindig nagy baj, ha mig 
fülünk egy édes ének hangjain örvend: szemünknek egy 
dísztelen, kopott festésen kell megbotránkoznia. Szóval 
egy jó festőért szívesen odaadhatnék a corps de ballet 
fölösleges felét, noha ezúttal a bayadérek —■ libegő, szí
nes fátyol-ruháikban — igen csinosan tánczoltak, s 
R o 11 e r  Mari k. a. különösen sok ügyességet tanusita. 
Az énekszérepeket illetőleg P a u l !  igen gyönge Nour- 
redin volt. Fejletlen hangját nem is említve, játéka oly 
minden regényesség nélküli volt, hogy a  közönséget egy 
pillanatra sem érdekelheté. H u b e r Ida — Lalla-Ro- 
ukhot, „a tulipánarczu szép királyleányt" ábrázolá, s 
szépen kifejezőleg énekelt. De játéka hideg volt, 
mintha a történet színhelye az éjszaki tenger környé
kén, 8 nem a Himalaya mellett lenne. M a r k o v i c s  
Ilka k. a. játékában sok báj, elevenség és szeretetre- 
méltóság volt. Olyan kedves Mirza volt, hogy csaknem 
egyedül képviselte azéletet. K ő s z e g l i y ,  mint Bas
kír, helyesen énekelt, de ő mindig hajlandó a túlzásra, 
midőn komikai alakokat kell ábrázolnia. Az egész opera 
minél többször hallja a közönség, annál jobban fog tet
szeni.

A j á t é k r e n d  nagyon egyhangú. Mu n k á c s y  
F-né beteg, P r i e 11 e Kornélia is többnyire beteg, 
J  ó k a i n é pedig minden tekintetben csak — ritkaság, 
így alig tudnak előadni valami érdekest, s hamarjában 
kétszer is előveszik a „Tévedések vigjátékát."

Az „ E g y  h á z  b e c s ü l e t e “ — Battu L. — 
drámája — egyike volt az érdekesb előadásoknak. 
Szerdahelyi ügyesen játsza F  e c s e g i t , feledhetlen 
L á s z l ó n k  e mester-szerepét.

Szükséges lenné, ha már egyszer a régibb eredeti 
jobb drámákat is előadnák. Mióta emlegetik a lapok gr. 
T e l e k i  László „Kegyenczé“-t stb. Továbbá nem le
hetne-e elővenni H u g ó  Károly valamelyik régibb

drámáját is, annyival inkább, mert a szerző jelenleg itt 
van, s elég szüksége volna rá, hogy irói munkálkodá
sának némi gyümölcsét szedhesse. Azonban be kell 
vallani, hogy a szinház kevéssé igyekszik lekötelezni 
a  drámaírókat. Meg vannak neki a maga házi irói, van 
nehány franczia kedvencze, néha előrántja — úgy a 
hogy — a nagy Shakespearet, s azzal tovább szendereg 
— régi babérjain.

B u d a i  n é p sz ín h á z .

A p r a x i n  J ú l i a  asszony három műkedvelői 
föllépése a népszínháznak nagyon élénk lendületet 
adott. Oly nagy közönség és oly nagy lelkesedés volt 
mindig, hogy egész diadalnak mondható. A lapok még 
folyvást viszhangozzák ez esték zaját, s tárczairónk bő
vebben szól róla. A febr. 3-diki első előadás az irói se
gélyegyletnek 190 ftot, a székesfehérvári ásatásokra 
szintén u g y a n a n n y i t  jövedelmezett. A harmadik 
föllépés a népszínházi építkezések javára történt. — 
Az első est a legzajosabb volt, koszorúk s tapsok árjá
val. Mindenki elismerte, hogy A p r a x i n  J ú l i a  nem 
csak lelkes nő, hanem hogy kitűnő tehetséggel is bir. 
Yigjátékban és drámában egyiránt szép momentumai 
voltak. Legerősebb tulajdona az erős indulatok nemes 
és hévteli kifejezése. Legnagyobb hátránya, hogy nyel
vünk kiejtését még nem sajátíthatta el tökéletesen. De ha 
pár év alatt ennyire haladt,másik pár év alatt a tökéletes 
kiejtést is elsajátíthatja, A nép rokonszenve épen innen 
ered. Lát egy külföldi származású n a g y ú r i  nőt, ki 
lelkesebben tanulja nyelvünket, s buvárolja irodalmun
kat, mint a magyar főúri hölgyek legnagyobb része. 
Mily szerepekben játszott, a „fiz nap történetében1* el 
van sorolva ; s ezúttal még csak azt említjük meg, hogy 
lapunk jövő száma a tisztelt műkedvelőnő egyik j  e 1- 
m e z k é p é t  fogja hozni — Z r í n y i  A n n á b a n  — 
e z  é r d e k e s  esték emlékéül.

Sakk-rovat.
15-dik számú feladvány.

Bayer Konrádíól. (Olmützben).
(A londoni versenyen pályakoszoruzott feladvány). 

Sötét.

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

1)
2) 

3)

A 13-<]ik sz. f. megfejtése.
Világos

B e l - c l  . . . H c3 -e4  
V g 3 - b 3  . . c4 — b8 
c2— c4 f  mát.

A)
Sötét

1 )  .......F d 4 - e 5
2) B e l — d l f  tetsz. sz.
3) Hh7-v. V g 3 - f  mát.
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