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,,A nagy korszak nagy 
festője'* —  mint III. Na
póleon császár nevezé. mi
dőn számára a becsület- 
rend n a g y  k e r e s z t 
j é t  küldte, —  m e g -  
li a 11.

Illő, hogy minden mű
velt nemzetnél, hol a 
művészetet nagyra becsü
lik,áldozzanak néhány sort 
emlékezetének, annyival 
inkább, mert H o r a c e 
V e m e t  neve régóta is
meretes az egész világon, 
s nagy csataképeit minden 
nemzet fiai egyiránt cso
dálják a versaillesi nagy 
képcsarnokban, a franczia 
,.gloire“ e művészeti szen
télyében.

Ő a X IX -d ik  század 
franczia iskolájának egyik 
legdicsőbb és —  valószí
nűleg —  legnépszerűbb 
festésze volt. Hosszú, fáj
dalmas betegség után, me
lyet bátran és önmegadás- 
sal tűrt, hunyt el. életé
nek 74-ik  évében. 1789. 
jan. 30 án született a 
L  o u v r e-p a 1 o t a azon 
lakszárnyában, melyet ak
kor bizonyos szánni mű
vész részére engedtek 
át, s folyó hó 17-én halt 
meg az „Instilut” jobb
oldalt eső paVillonjában, a 
hol állandóan lakott. A 
két hely, hol született és meghalt, közel esik egy
máshoz. Halálának távoleső oka azon megsebesülés, 
melyet lováról lebukva kapott. Hasonló eset több
ször fordul elő a franczia nagy festészek élettör
ténetében. így járt G e r i c a u l t  is, midőn egy

szer Horace Vemet társaságában a .Monmartre ma
gaslatain lovagolván, paripája elragadta, s egy kő
rakásra dobá. D e c a in [i s t szintén egy nekiszi- 
lajodott ló ölte meg 1861-ben. —  Horace Vemet 
kitűnő lovas és izgékonv jellem lévén, sokszor vak

merőségekre ragadtatott, 
s e miatt több balesete 
volt. Midőn 18 év előtt 
először dobá le a ló, olda
lait összetöré. Három ha
sonló balesete közül az 
utósó néhány hó előtt, 
hyeres i birtokán történt, 
mely miatt fájdalmas or
vosi műtételeket kellett 
szenvednie, mígnem csont- 
szút kapott.

H o r a c e  V e r n é i 
ben, —  mint A. J. du 
P a y s kifejezi —  egy hír
neves festeszcsalád dy- 
nasliája halt ki. Neki csak 
egv leánya volt. D e 1 a ro- 
c h e P á l  festesz neje 
—  szép és bájos szelle
mű asszony, ki 1815-ben 
halt meg.

A  dynastia alapitó feje 
V e m e t  A n t a l ,  egy
szerű diszitő festő volt, s 
több műve látható az avig- 
noni múzeumban, hol egy 
teremben a Vernet-k mun
káit őrzik, azon kegyelet
ből, hogy Antal és József 
avignoni eredetűek voltak.

Antal fia. J ó z s e f ,  
(szül. 1714-ben), Olasz
országban tökéletesítő ma
gát, s nevezetes tengeri 
festésze volt a párisi ace- 
deraiának.

Ennek fia, K á r o l y ,  
atyja könnyűdségél örök

lé, de nem tehetségét. —  Lovakat, vadászatokat, 
csatákat, népies jeleneteket festett, erősebb rajzoló 
volt, mint színező, s Olaszországban nem bírta el- 
sajátitni az eszményi nagy styl Ízlését. 1787-ben 
nőül vette az ifjabb Moreaunak „a 18-dik század
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legpárisiasb cravon-rajzolójának," a kitűnő Írók 
művei illustrálójának leányát. Ezektől eredt H ó r a  
c e  V e r n e  t, s anyai nagyatyja és atyjának kettős 
befolyása alatt, tehetsége nagyon korán fejlődni 
kezdett. E lső mestere tulajdon atyja volt; de 
ez, hogy fia nagy festvényekbe kezdjen, Vineent 
műtermébe küldte ál. A tanulmány nem nyomta el 
saját, eredeti szellemét. Tulajdonképeni mestere, 
mint egyik lapban olvassuk, nem más volt, mint 
maga a század, tele forradalmakkal, csatákkal és 
izgalmakkal, mik között Horace Vem et —  palet
tái kezében —  mindenütt jelenyolt, Ezért van, 
hogy Francziaországban egy művész sem képviseli 
úgy e század első felét, mint H. Vemet.

1812-ben, midőn 23 éves volt, több képet 
állított ki, köztük a „Prise du camp retranché de 
(’ilatz en Sílesie, pár le roi de Westphalie" czimüt. 
Első osztályú érdemjelt kapott, s a közönség ör
vendett rajta, látva, hogy a művészi tehetség a 
Vernet-családban mily állandó. Csinált könnyűd, 
vidor képeket is, s atyjával együtt kikarrikirozák a 
korszak nevetséges gyarlóságait. De legörömes- 
tebb követé atyja példáját a csataképekben. E  tér 
lett az fi dicsősége; a katonai ,,gloire“-t, a hadtu
domány hatalmát, s a győzelmeket senki sem festé 
nála élénkebben és nagyobb mérvüleg. Ily nemű 
munkáinak fölsorolása egész katalógust képezne. 
Otl vannak a nemzeti múzeumban —  a sok között 
—  Jemmappes és Valmy. Hanau, Montmirail, (na
gyon megrontva a palais—royale—beli égés által,) 
Wagram és Friedland csataképei, az , islvi csata'', 
a roppant nagyságú „ S m a l a h , "  „ C o n s t a n t i -  
n e " és aztán „Róm a b e v é t e l e "  Ezek mind nagy 
bizonyságai termékenységének, leleményekben bő
ségének és a ritka értelemnek, melylyel a jelene
teket rendezni, a csoportokat elhelyezni, s az érde
kes epizódokat föltüntetni birta. Valódi érzéke yolt 
minden iránt, egész a katonai egyenruhákig. A lko
tásai életteljesek ; teli elevenséggel, mozgalommal, 
s a cselekvények valódiságával; bennök igazi fran- 
czia szellem, s világosság ragyog, mely azon kor
szak költőit is hasonlag jellem zi: Bciangert és De- 
lavigne Kázmért, kik a diadalokal megéneklék, s a 
csapásokat inegsiraták, és T h i e r s t ,  ki ezeket 
történetekben beszélte el.

Horace Vemet roppant népszerűségét azon
ban nem csupán nagy tehetsége, hanem azon idők 
politikai szenvedélyei is szülték, s emelék. „Ponia- 
tovszki halála/' „a szántóvető katona,' a „Barriére 
de C Iichy,'‘ az „Adieux de Fontaiuebleau," a „tőr 
felett gondolkozó capucinus ', slb. a restauratio 
alatt nagy sikernek örvendtek, s különböző máso
latokban még a szalmakunyhókban is el voltak ter
jedve. A művész kirajzókban terjesztő műveit, azon 
liadias jeleneteket, melyek némi keserű vigaszul 
szolgáltak az invasio szégyenletes korszakában.

A  jury azon eszblensége. hogy 1822  ben 
nem engedé kiállitni a művész azon képeit, melyek 
a köztársaság és császárság hadakozásait ábrázo
lók, csupán azon föltétel melleit, hogy a h á r o m -  
s z i n  kokárdákat f e h é r e k r e  változtassa, H. 
Vemet népszerűségét még jobban növelek. 1837  • 
ben a kormány —  némi változáson menvén át, —  
megengedi „Napóleont az arcolei hidnál" kiállíta
ni. Ugyan ekkor „XVI. Lajos ulósó vadászata."  és 
„egy epizód a hastiugsi csatából" —  czimii l'rst- 
vénvei is Iái hatók valónak.

A kormány már 1825 ben, hogy az orleansi 
lierczegnek a művészetek iránt tanúsított pártolá
sát ellensúlyozza, megrendelő Berry herczeg és 
Angouléine herczeg arczképeit. s „X. Károly egy 
díszszemléjét a Mars-m ezőn," melyek a művész 
legjobb képei közé tartoznak; továbbá a Louvre 
uj múzeuma mennyezetére ,, II. Gyulát, a m inta Va - 
tican munkáit megrendeli." s az államtanács ter
mébe -- „Fülöp Ágoslont egy csata előtt.•'

1820-ban H. Verne), atyjával együtt Róm á
ban volt. Az öregnek előérzete lehelen fia balsor
sáról. mert mindig elszomorodott, midőn Horace-t 
lovon nyargalászni látta „a bolondos G e r i c a u  I t 
tál." Itt együtt két képet csináltak az avignoni m ú
zeum számára. Az atya egy római lófuttatást, a fiú 
„Mazeppát," a mini szilaj lova ragadja. Később is, 
midőn H. Vemet a római franezia akadémia igaz
gatójává neveztetett ki, az atya követé szeretett fiát. 
Parisba visszatérvén. 79 évig élt, s öregsége da
czára elevenségét mindvégig megtartó, s híres atyjára

és még hiresb fiára gondolván, utoljára is ez őszinte 
elmésséget monda :

„Különös, hogy én hasonló vagyok a nagy 
D a u p h i n -h e z ; atyja király, fia király, s maga so
ha sem király."

Horace Vemet élénk szellemmel, sokféle 
hajlammal és mozgékony tehetséggel birván, a pil
lanatok Ízlésének és szenvedélyeinek viszhangja 
volt Midőn hontársai philhellenek lettek : ő a gö
rögöket fe sté ; midőn lord Byron le lkesilé , a 
„Giaurt" ábrázoló ; midőn W alter-Scott a skóthoni 
vén legendákkal bájolá el, vászonra varázsló a 
highlandereket festői jelmezükben ; hasonló buzga 
lommal festé később az arabokat, s az algieri hadi 
élet részleteit. Fáradliallan utazó lévén, befutó Eu
rópát és Keletet; ment, látott és festett. A lig  csi
nált nehány könnyűd vázlatot, mindent megzavar- 
hatlan emlékezetébe vésett. Kelet magához vonó 
egy darabig, de nem bilincseié le. Mint egy tükör, 
fölvett magába mindent, a nélkül, hogy valamiért 
különös szenvedélyt érzett volna. Az újdonságok 
érdekelték és tüzelék leginkább. Keleti utazásának 
emléke : a „Massacre des mameluks, ordonné pár 
Mohamed-Ali pasha."

1828-ban H. Vemet a római franezia aka
démia igazgatója lett, Guérin után. Ott nem volt 
követelő, pedáns mester, sőt inkább a különböző 
egyéni hajlamokat és sajátságokat mindenkiben 
tisztelte. A  louxembourgi palotában levő „Judit 
és Holofernes ‘-e tanúsága, hogy ez időben a nagy 
styl komoly fenségére törekedett. Oly kísérlet, 
(jegyzi meg du P a y s), mely nem sikerült.

Horace Vemet bibliai tárgyakat is festett, 
ilyenek : „Rebeka a kútnál," „Agár Abrahámtól el
űzve," egy második „Judit," s a  „jó samaritanus." 
Sok, Rómában készített műve közűi megemlítjük 
, Raphael és Michel Angelo találkozását a Vatican 
bán," ,.a pápai carabinierik és rablók közti csatát," 
a „Confession du brigand£'-t, (mely 1848-ban  Neu- 
illyben tönkre tétetett), s „ V i c t o r i a  d' A l b a -  
n o ' arczképét, melyben az olasz szépség ragyogá
sával a vonások tisztasága s egy madonna alakzata 
párosulnak.

H. Vemet az arczképek festésében is nagy 
ügyességet tanusita. A  „Frére Philippe" arczké- 
pcre, —  mely 1844-ben volt kiállítva, —  máig is 
élénken emlékeznek a párisiak; eleven és oly idő— 
mos volt, mintha dombormű lett volna.

kelletlen volna felsorolni H. Vemet munkáit, 
azon „T u 1 i p á n"-tói kezdve, melyet tizenegy-éves 
korában M-me de Perigordnak 2 4  sóiért festett, a 
nagy afrikai c s a t a k é p e k i g ,  melyeket Lajos 
Fülöp király százezer frankkal fizetett. Mint Ver- 
saillesbcn látható, táj-és tengeri képeket is készite ; 
a lovak festésében pedig oly különös ügyességet 
tanusita. hogy királynak nevezhető az állatfestők 
közt. Nem csak a lovakat, mindenfaju állatot jól tu
dott festem. Átalában mindent, mit látóit, elsajátított, 
képet csinálván belőle. Figyelő tehetségének és 
nagy emlékező erejének köszönhető, hogy sok 
műve a franezia történetek egy egy élethű ' lapja. 
Utolsó nagy művei a m a g e n t a i  és s o l f e r i -  
n ó i csaták valónak, melyeket a mostani császár 
kivánatára készített.

Ily termékenység mellett, azt gondolhatnék, 
mintha egész életében nem csinálhatott volna egye 
bet, mint hogy mindig csak —  f e s t e t t .  Ellenke
zőleg, sok mindennel elfoglaló magát, és hosszas 
utazásokat tett. Világ fia volt, ki szerette az élve
ket, sokat lovagolt és vadászott. Számtalan kü l
földi érdemrendet kapott, s végre a becsületrend
nek is n a g y - t i s z t j e  lett. Szerencsés véralkatu 
volt. vén korában is friss, élénk és eredeti szel
lemű. 1857-ben  jeruzsálemi és egyptomi utazásai
ból leveleket közölt az „Illustration" bán, melyek 
fogalmat adhatnak szelleme szárnyalásáról. Nagy
lelkűségét és jó szivét sok esemény igazolja, s” a 
párisi lapok nehány, sebtiben irt hasábot méltán 
igen kevésnek tartanak, hogy ezekben a franezia 
iskola egyik legragyogóbb és sokoldalú festészet, 
s egy valódilag kitűnő embert kellőleg méltányol
hassanak.

„Korának e nagy illustrátora" (mint d e 
V i e 1 C a s t e I a „La Francé" bán nevezi.) halála 
előtt kijelenté, hogy a legnagyobb egyszerűséggel 
temessék el. katonai kiséret, küldöttségek és em
lékbeszédek nélkül. Tiszteletben tárták e végaka
ratát, s temetése csupán a jelenlévő közönség nagy

száma által vált fényessé. -  A „St. Germain- 
des-Pres" templom, hová a koporsót az „Institut"- 
ból vitték, megtelt nagy sokasággal. Hat gyászko
csi és sok fogat haladt a koporsó után. —  Dela- 
rocfae Pál, a hires festész két fia —  az elhunyt 
unokái, —  s unokaöcscse Leeornte Hippolyt, törté
nelmi képiró, voltak a gyászolók között. Marquis 
de Gricourt —  az udvar egyik főtisztje —  képvi
selő a császárt. Vaillant tábornagy, s a császári 
ház minisztere, Mellinet tábornok s a császári test
őrök egyik parancsnoka, Lawoestine tábornok s 
nemzetőri parancsnok szintén jelen valónak. Az 
akadémia s szépművészeti iskola tudósai, mesterei 
és művészei közül számosán mentek a nagy művész 
utósó tisztességtételére. ,s a nagy számmal egybe- 
gyült nép, mely a templom terét is elfoglaló '" fé
nyes bizonyságát adá : hogy a francziák mily nagvra 
becsülik a művészeiét.

Jelenleg nagy emléket terveznek sírja fölé.
Legniaradandóbb emlékei azonban nagy mű

vei lesznek, melyeknek rajztisztasága és színezése 
ellen a bírálók tehetnek ugyan kifogást, s azt is el
mondhatják róluk, hogy itt-olt nélkülözik a magas 
stylt és költészetet, de melyek életelevenségök, 
nagy valódiságuk és eredeti mozgalmasságuk áltai 
mégis mindig mély benyomást fognak tenni a né- 
zőkre.

H o r a c e  V e r n é t  mindenesetre Fran- 
cziaország dicsőségéhez tartozik, mint aunvi „gloire1 • 
dicsőítője.

V A D N A I K Á R O LY .

M i l t o n .

V i 11 e ni a in  után *).

Milton 1608. deczember 9-én Londonban 
született. Atyja, képzett ember, a művéozetek ba
rátja s kiváló szép,zenetehetség volt s, a városban 
jegyzői hivatalt viselt. A  fiatal Milton a legtudomá
nyosabb neveltetésben részesült, s a szorgalmas 
tanulás és a hosszas virrasztások miatt szemei már 
tizenkét éves korában gyöngülni kezdettek. Az 
egyetemi tanfolyamot fényes sikerrel C.ambridge- 
ben végezte. Az „Elveszett paradicsom" szerzőjé
nek képzelő ereje először latin költeményekben nyi
latkozott, melyektől az észak latinistáinál ritka csínt 
és kellemet nem lehet elvitázni. Büszke, modora 
miatt azonban több rendbeli ellenségeskedésbe so
dortatván. öt évi ottani tartózkodás után Cambrid
g e  elhagyni kényszerült. Először egyházi pályára 
akart lépni, mely szándokáról azonban, képtelennek 
érezvén szellemét az egyház járma alá hajlani s 
hitének függetlenségét meg akarván őrizni —  le
mondott.

Huszonnégy éves korában visszatért atyjá
hoz, ki már ekkor hivataláról leköszönve, falusi 
magányban lakott, itt folytonos tanulmányozásban 
több ével töltölt s csaknem az összes emberi isme-, 
retet felkarolta: tanulmányozta a régészetet, az élő 
nyelveket, a történelmet, bölcseletét és a mathema- 
tic.ai tudományokat. Szórakozást elfoglakatásai köz
ben csak a latin költészetben, melyet mindig sze
retett és művelt és az angolban, melyre később uj 
dicsfényt vetett, talált. KétségenkivUl e korból 
származnak azon darabjai is, melyeket Milton ké
sőbb tett közzé, s melyek hírneve megalapítására 
csekély fontossággal bírtak. Pusztán nagy tanul
mány s a régiség iránli jó Ízlésről tanúskodnak, 
inik eredeti lángészével párosulva, ezt, ugv látszik, 
hogy néha a tanullság és visszaemlékezések tö
mege által elzsibbasztották. Latin költeményeiben 
sok szabatosság és zengzetesség van, de angol 
versein, mikot a rím bilincsei aló! még nem bátor
kodott felszabadítani, erőltetettség és keresettség 
érezhető. E lső kísérletei közül sokszor dicsérték az 
A 11 e g  r o t és P e n s e r o s o t ,  e két művet, 
melyekben azon ellentét, mit czimeik Ígérnek, épen 
nem található fel. Milton lángesze, úgy látszik, ek
kor kezdett megbarátkozni a szomorú és magasz
tos eszm ékkel; s e korból a C o m u s ,  e tündéries 
vig darab, olasz utánzás s több benne a bizarr, 
mint a vig.

Miután Miliőn tanulmányaival foglalkozva, 
több évet e magányban töltött, anyja halála után

*) Etudes de litterature ancienne et etrangére 
pár. M. Villemain. Paris, 1858.
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Olaszországba ment. Átutazott Francziaországon, 
melynek még ekkor kevéssé fejlett irodalmár is 
merte, s Florenczbe ment, hol több Ízben alkalma 
volt a nagy Galileit fogságában láthatni. Olaszor
szág szép ege, a költői táj s a műkincsekben gaz
dag vidékek, hol mindenhez Tasso diadalának em
léke van kötve, elbájolták az ifjú angol kedélyét. 
Rómában kétszer volt, hol a vallásos kérdésekben 
tanúsított merész állításai méltán nyugtalanságba 
ejthették barátait.

Daczára ennek Barberini bibornok igen elő
zékenyen fogadta s az ő hangversenyein, hová híva 
talos volt, találkozott L e o n ó r á v a l ,  a híres ze
nésznővel, kinek hangját és szépségét néhány an
gol versben s egy olasz sonettben örökítette meg.

Dél irodalmában régóta jártas lévén, tiszta 
toscanai nyelven néhány költeményt irt Milton, me
lyeket Olaszország academiáiban sikerrel olvasott 
föl. Költői- dicsvágyának egyedüli czélja mégis az 
volt, hogy anyanyelvét minél simábbá, tökélyesebbé 
téve, e nyelven egvkor pályatársai gondolatainak 
méltó tolmácsa lehessen. Ettől kezdve mindig azon 
remény lelkesítő, hogy hona dicsőségének egy
kor nagyszerű emléket állitand. V i l l a  M a n s o 
marquissali benső baráti viszonya Nápolyban még 
inkább megerősítő e hitét; e nagy elméjű s lelkes 
aggastyán T a s s o t ismerte és igen szerette, s róla 
az emlékezések ama hűségével s azon részletes 
pontossággal beszélt, melyet a nagy és szerencsét
len emberek barátsága szokott emlékünkben hátra
hagyni. Milton lelkesülve érzé magát Tasso barát
jának hallatára. Augustus századához méltó latin 
verseiben ekkép szólott hozzá: ..Istenektől kegyelt 
agg, a te bölcsődet Jupiter őrzé s Phoebus árasztó 
el gyönge sugaraival; mert csak egy születésétől 
fogva istenektől szeretett halandó lehet oly sze
rencsés, hogy egy nagy költőt gyámolithasson *  **)).

Milton is olyan barátot óhajtott, ki dicsősé
gének hasonló védelmezője s hamvainak szintoly 
kegyeletes őre legyen, s fölfogadta, hogy ilyen áron 
Anglia régi emlékeit, Arthur király hőstetteit s a 
lovagkor bajnokait 5 is meg fogja énekelni. Milton 
Nápolyból Szioziliába s majd Görögországba szán
dékozott utazni, midőn hazája mozgalmainak első 
zaja a szabadság szeretetét, mely cseppel sem volt 
gyengébb benne a költészet iránti hajlamnál, lángra 
lobbantván benne, visszahívta őt honába, melyet 
szolgálni akart. Olaszországtól nehezen vált el s 
Rómát, Florenczet, Velenczét és Milánót utbaejtette. 
Miként Voltaire egyik adomája mondja, ezen utóbbi 
városban történt az, hogy Milton egy első ember 
bukását tárgyazó A n d  r e i n i által irt olasz dráma 
előadásán jelenvén meg. meglepte a tárgy nagysze
rűsége, s hogy ekkor fogamzott meg agyában köl
teményének terve. Az angol önzés eltagadta ezen 
eredetét s Johnson hevesen kikelt Voltaire ellen. 
Az adoma, daczára ennek valószínű: mert az emlí
tett dráma csakugyan létezik ; sőt a mit Voltaire el
hallgatott, Lucifernek magánybeszéde, a mini a nap
fényt megpillantja feltalálható az első felvonás má
sodik jelenetében; s nem lehet tagadni, hogy ezen 
darab indulása és eszméi, a sátán naphoz intézett 
fönséges szavainak gyönge vázlatát képezik- De 
mit árt azon csekély utánzás, melyet a költő le l
kesedébe s eszmegazdagsága teljesen elfelejtetnek ? 
Azon hit természetes indoklásául, hogy Milton be
nyomásait s nagy eszméjének csiráit részben Olasz
országból hozta magával, szolgál az, hogy ezen 
eszmét ama művében is feltalálhatjuk, melyet visz- 
szatértekortett közzé oly tárgyak felől, melyek nem 
igen voltak alkalmasak szellemét arra előkészíteni.

1640-ben a forradalom első rázkódásai s a 
püspöki párt ellen intézett rohamok közepette ér
kezvén Milton Londonba, csakhamar beleavatkozék 
azon vitákba, hol a köztársasági szellem a hittani 
feszegetések alá bujt. Ez időtájon több ifjú ne
velésével foglalkozott, kik között volt két unoka- 
öcscse is; mely körülmény azon kérdés felett: 
váljon volt-e iskolamester vagy nem ? dicsérőinek 
és rágalmazóinak sokszor vitára adott alkalmat. K i 
zárólag csak kisszerű gondok s pártviszályoktól 
lévén elfoglalva a Püspökségről s az Egyházikor- 
roányzatrél it#) egy-egy iratot s az E g y h á z

*) Dis dilecte senex, te Jupiter aequus oportet 
Nascentem, et miti lustrarit lumine Phoebus, 
Atlautisque nepos ; neque enim nisi carus ab ortu 
í)is superis magnó polterit favisse poetae.

**) On the reason of Church Grovernment.

r e f o r má l á s á r ó l  egy értekezést bocsátott közre. 
De e vitákból észr-e lehetett venni, hogy Milton a 
pártszenvedély alatt más eszmét,, más lelkesedést 
ápolt. A  puritán okoskodások syllogismusainak el
lenében azt hirdeti, hogy nemsokára hallatni fogja 
magát egy ember, ki az u r  k ö n y ö r ü l e t e s s é -  
g é t  é s  Í t é l e t e i t  m a g a s z t o s  és  uj  d a l 
l a m o k b a n  é n e k l e n d i  me g .  Majd egy köl
tői kitérésben megemlíti Hornért, Virgilt, Tassot s 
azt állítja, hogy a vallás magasztosabbat alkottat
hat, mint az ő költeményeik ; s tartózásáról szól. 
melyet a vallás irányában lerónia kell. „Pár év 
múlva, mondja, betöltendem e fogadásomat: egy 
műről van szó, mely nem az ifjúság füzéből vagy a 
bor gőzéből fog születni, mint azon versek, melyek 
csak egy közönséges szerelmes tollából folynak.' A 
mű, melyről gondolkozom, nem Mnemosüne vagy 
csábitó leányarezra való hivatkozás által fog hatni, 
hanem azon örök szellemhez intézett forró imáért, 
ki tudomány és ékesszólással képes fölruházni ben
nünket s ki szeráfját oltárai tüzének egy-egy szent 
sugarával azért küldi el, hogy választottjának ajkait 
megihlesse és megtisztítsa “ Végre szomorúan visz- 
szatekintvén azon bonyodalmakra, melyeknek ő is 
részese volt sajnálja, „hogy elhagyta kedves, bol- 
dogemlékü magányát, kiszállván a zajló tengerre, 
mely messze ragadá őt az igazság tündöklő képé
től, melyen kedvencz tanulmányai csendes, tiszta 
légkörében oly örömest elmerengett."

Azon zavarok, melyekbe Milton sodortatott, 
napról napra jogosabbá s keserűbbé tették bánatát. 
A  szabadságérti rajongás, a nyíltság és hevesség 
egv neme, az emberekkel s a" mindennapi életteli 
ismeretlenség, a csupán saját gondolatainak élő 
lélek folytonos csalódásai fejleszték ugyan Milton 
lángelméjének eredetiségét, de egyszersmind haj
landóvá tették a nagyobb hibákra és zsákmányul 
dobták őt azon rajongók és nagyravágyók terjedő 
hatalmának kik csakhamar lángbaborilották Angliát. 
E  zavarok közepette Milton házasságra lépett, mi 
neki újabb dolgozatokra nyújtott anyagot. Neje, 
e,gy a királyhoz hű család ivadéka, elveinek gyü - 
lölése miatt elhagyta őt; Milton erre négy szenve
délyes értekezést irt az elválás jogos és szükséges 
voltának bebizonyítására. Megtámadtatván e miatt a 
presbytéri párttól, melynek elveit eddig sok részben 
követte az idependensek karjai közé vetette magát 
s a vallási és polgári hatalmak karjai iránti gyű lö
letét megkétszerezte. Háborgó keble azonban soha
sem zárkózott el a gyöngédebb érzelmek előtt. A  k i
rály ügyei rósz fordulatot vevén s nője ismét köze
ledni akarván, a barátját által eszközölt találkozás 
újra kibékité Milton szivét. Nője egész családját, 
mely a győzelmes párt boszujátéí rettegett, házába 
fogadta s felettük nemeslelküleg őrködött.

A  királyi ügy bukása s Károly fogsága azon 
nagy bűnnek lön okfeje, mely beszennyezte az an
gol szabadságot. Az uralkodó elten annyira felin
gerült parlament, mely azonban még sem vetkezé 
le a jog és emberiesség érzetét, Cromvelt katonái 
által erőszakosan megtisztittatott s a király felett 
azon zsarnok szemei előtt, ki a trónból zsámolyt 
készített magának, néhány bőszült vagy elvakitott 
ember mondott Ítéletet. Milton nem avatkozott be 
e rémes jelenetekbe. Ő mint a függetlenség szen
vedélyes barátja, A r e o p a g e t i c a  név alatt fegy
vert fogott a sajtószabadság védelmére, mit Crom- 
vell meglehetősen elnyomott, mivel működése a 
király oltalmazására volt irányozva. Milton egy má
sik iratát, mely a királyok és elöljárók felelősségé
ről puritani szenvedélyességgel szólott, a halálité- 
let előtt vonakodott napfényre hozni. Ekkor nagy 
tervének valósításával volt elfoglalva s anglia tör
ténetét szándékozott megírni. De tehetségeiért és 
lángoló honszeretetéért ő rá is ráesett Cromvell 
választása s az államtanács mellé a latin nyelv tit
kos-tolmácsának neveztetett ki. Cromwell sajátos, 
mindenre alkalmazott politikájánál fogva e nyel
vet akarta az idegen hatalmasságokkal! közlekedés 
eszközévé tenni. Milton most már, inkább mint va
laha követé az independensek szenvedelmeit s részt- 
vevén rajongásaikban, utóbb még merényleteiket is 
helyeselte.

Egy l-ső  Károknak tulajdonított „a király 
képe" czimű könyv a parlament és a k irá ly -gy il
kos itélőszék iránti közingerültséget még inkább 
fokozta. Milton erre igen bántalmazólag felelt. De

megmondék már egyszer *), hogy „azon király el
len elkövetett méllatlankodásokban. ki nem ' volt 
többé király, az itélőszék üldözéseiben a vérpad
utáni megbecstelenitésben valami megvetendő,vadság 
volt, mit a vakító állelkesedés elrejtett Milton lán
gold lelke előtt.“ Sokat beszéltek ekkor Saumaise- 
veli gyűlöletes és bizarr vitájának botrányosságáról 
is, kinek Károly emlékének védelmére irt könyve 
nem volt méltó oly szép ügyhöz s oly.nagy sze
rencsétlenséghez. Milton felelete heves tudomá
nyossággal volt Írva. A  szabadságért rajongva lel
kesedő XV I. század pedáns szelleme van vissza- 
tükröztetve itt, s Brutus, Sámuel és Judith1 nevére 
hivatkozik, hogy Cromwell és Bradschaw bűntet
tét igazolhassa. Milton csaknem világtalan volt már, 
midőn ezen művébe kezdett s dicsőségének tartá, 
hogy szeme világát ezen gyűlöletes, bár általa ha
zafiasnak hitt mű írása alatt veszítette el. Az ér
demlett mellőzéstől gyötörtetve, 1854-ben r sajtóV 
alá adta az A n g o l  n é p  v é d e 1 m ét. Ez volt a 
czime azon nehány ember vádiratának, kik Anglia 
zsarnokai valónak s kiktől később a hon is elfor
dult ; majd önvédelmét (Defensio auctoris) adta ki 
s meg kell vallani, hogyha vitáiban heve gyakran el
ragadta is, önvédelmében nyugodtan s méltóságtel
jesen viselte magát. Feleletül elleneinek, kik reá 
V irg il verse it:

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui 
lumen ademptum, —  alkalmazták, leírja életét és sze
mélyiségét.

Milton ezen elbeszéléséből látható, hogy po- 
liticai szenvedélyeibe soha aljas érdek nem ve
gyült. Mint az igaz ügy barátja, középszerű vagyo
nát áldozatkészséggel szentelé a parlament ügyének. 
Századának vallásos republicanismusával más áh- 
rándképekel hozott összeköttetésbe, melyeket ked
vencz tanulmányai s az é-kor csodálása közben me
rített. Előtte a puritánok szigora s a hosszú parla-t 
ment dictatorsága a római ékesszólás és szabadság 
utánzása volt,. Képzelete Gö rögországnak az angol 
köztársaság fegyverei által való felszabadításáról 
álmodozott, E teményét, egy athenei tudóshoz, P h i -  
1 a r a s h o z intézett levelében fejezi ki légéi fhe- 
tó'bben, ki, futva hona gyalázata s a törökök zsar
noksága elől, akkor Európában utazott. Milton, ki az 
ó kor irodalmával mindig előszeretettel foglalkozott, 
magát szolgálataiért a parlament által Prvtaneum- 
ban táplált görögnek tekinté, szerette volna az an 
golokat megbarátkoztatni azon eszmével, hogy 
Athénének segélyére menni s falai közé vissza kell 
vinni a szabadságot, a dicsőséget és a művészete
ket. De Cromwelíre Milton csak csekély befolyást 
gyakorolhatott s az ügyes bitorló könnyebbnek és 
biztosabbnak találta Jamaika meghódítását.

(Folvt. köv.)
SZA N A  TAM ÁS.

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

V. Római Caesarok alatti fölfedezések.
- (Folytatás).

Egy római hajó, az arabiai tengeröbölben 
szélvésztől elragadtatva, véletlenül az indiai ten
gerre vettetett, Taprobane ki kitőjébe. Hasonlóképen 
véletlenségből volt a ha jón a Verestenger vám felügye
lője,sakaratja ellen Ceylon szigetre kellett utaznia,ki a 
római, császár követének adván ki magát, Tapro
bane királyától előzékeny vendégszeretettel fogad
tatott, s gazdagon megajándékozva, egy taprobanei 
követség kíséretében Rómába visszaküldeteft.

Ezen követség által esett Rómának tudomá
sára, mily gazdag azon sziget becses termények
ben, aranyban ezüstben, és gyöngyökben, s meny
nyire meg van népesedve emberekkel és ele
fántokkal.

Ezen fölfedezés a pénzszomjas rómaiak vá
gyát India kincsei után felkölté.

A  földismére nézve uj kedvező körülmény 
Volt a passát szelek fölfedezése.

H i p p a l u s  (K,. u. 50. év körül), kiről 
csupán annyit tudunk, hogy tengerész és keres
kedő volt, az indiai tengeren uralgó, közönségesen' 
passát szélnek nevezett mtisson segélyével M a-

*) Histoire de Cromwell; liv. IV.



— 64

la bar kikötőig evezni m é rte it ,  kereskedelmi ügyeit 
elintézendő, s ugyanazon szelekkel ellenkező év- 
szakban visszaevezett.

A  menet s jövet szerencsésen sikerült H ip- 
palus nagy előnyére. Ezen szeleket a fölfedező 
tiszteletére Hippalus-szeleknek nevezték el, s azon 
időtől fogva igen gyakran használták azt a tengeré
szek, s mai napig is használják e ezélra.

A tengeri szelek használásának ezen fölfe
dezése annáíinkább említést érdemel, minthogy ez- 
ideig a hajósok a mély tengertőli félelem miatt, a 
tenger partjaitól messzire távozni nem mertek, an- 
n á f kevésbbé merészkedtek a szelek fuvalmaira 
bízni naszádukat, sőt inkább kikerülték azokat.

Az indiai út a perzsiai öblön keresztül foly
vást a part hosszában vezetett, s ezen körülmény 
sok ideig állandó akadály volt India kereskedel
mére nézve, mely jelenleg teljes virágzásban van.

A  kereskedő julius elején indult meg ked
vező szelek segélyével egyenesen Indiába s teen
dőit Malabar kikötőjében dec ember haváig bevégzé, 
honnan minden nehézség és akadály nélkül az aráhiai 
öblön keresztül honába visszatért.

Ezen kereskedelem felette nagy nyeremény
nyel járt s azt igen élénken űzték.

Mihelyt a mély tengerre bocsátkozni bátor
kodtak, azonnal nagyobbszerü hajókat szereltek fel, 
melyek nagyobb mennyiségű áruezikkekkel, s erő
sebb fegyveres fedezettel megrakodhattak, miáltal 
az arabs tengeri kalózokat megfékezték, kik ezen 
életmódot mai napig is űzik.

Afrika tengeri kikötőjében és Yemen-ben 
élénkség támadt, mely a Fokhegv körülhajózásáig 
a világkereskedelmet Alexandriához s Olaszország
hoz bilincselte.

Nero (K. u. 54 — 64. évben) szintén szélesb- 
bité a földismét, melyet fényűzés kedvelésének 
tulajdoníthatni, ki a borostyánkő hozatala végett 
egy hajóhadat a keleti tengerre Poroszországba 
külde, mely czélját érvén, a földismét egy lépéssel 
előmozdította.

Ezen korban Németország is ismertebb lön.
Az éjszaki részek a Duna és a keleti tájak a Rbe- 
nus folyó mentében homályosan voltak ismerve, 
csupán a Duna déli részei voltak a rómaiak hátal
mában és ezek, valamint a Rhenus nyugati partjai, 
a számos barbár betörések ellen egy erődvény lán- 
czolattal voltak védve, melyek Iíözépeurópa mostani 
virágzó városainak kezdeményezői valának.

Minden kísérlet, a római miveltségnek a bar
bár népek közötti meghonosítására sikeretlen volt. 
s Augustus császár gyakran elkeseredett, midőn 
légióit ezen népek megsemmisítették, s csak a bol- 
viszályok törtek utat Germnniába a rómaiaknak, kik 
oda fegyveres kézzel behatolni nem hirtak.

Egyes telepitvények s kisebhszerü erődvé
nyek építése sikerült a rómaiaknak Germaniában; 
állandó uralmat azonban nem alapíthattak ott.
1 Mindamellett Germania népei ismeretesek 

voltak a rómaiak előtt, bajor, szász, cseh, marko
mán, quad. dák és sarmatha népeket gyakorta em
lít a római történelem.

India ismerete is nagyobb terjedelmet nyert, 
melyben Seneca (K. u. 60. é. k.) 118 népfájt, 60 
folyóval számlál.

Afrika keleti partjai is körülhajóztattak.
Nero két centuriót küldött a N ílus forrásai

nak kikutatására, kik Aethiopián át egyik királytól 
a másikhoz ajánlva, egész a Collá Magaza benőtt 
posványáig hatoltak, hol a folyót két sziklából nagy 
erővel fakadni látták, s nem kétkedtek abban, hogy 
ez az aethiopiai hegyekből eredő Nílus és Astapus 
folyó forrása.

Az e korbeli hajózásokban azonban kevés 
hasznos volt a földisme előmozdítására, minthogy 
kereskedelmi szempontból indulva ki, csak a ten- 
germelléki kikötők leírásával foglalkoztak, a belföld 
azonban tekintetbe nem vétetett.

P e r i  p l u s ,  ki szintén Nero 'idejében élt, 
Arábia, Perzsia és Malabar kikötőit mind előszám
lálja, a kereskedelmi városokat megemlíti, s az ak
kori kereskedelmi történetet meglehetősen adja elő. 
Miből láthatni, hogy a császárság virágzó korsza
kában ezen tengerek igen ismeretesek voltak.

A  keleti tengert szinténmeglehetősen ismerte, 
valamint Chinát is Serország néven említi. A chi- 
naiak már azon időben sem voltak barátjai az ide
geneknek ; mert az áruezikkeket, melyeket a se

rekhez szállítottak, Thine vagy Thie városában 
rakták le, s azokat épen oly módon cserélték vagy 
adták el, miként az mai napig is Gantonban és 
Kiaechtában történik.

K. u. 70. é. adta ki az idősb P l i n i u s  oly 
nagy gonddal összeszedett természettörténeti mű
veit. s annak 2 — 6-i k könyvét ,a földleírásnak 
szentelő. Ezen mű annál becsesebb, mivel azon 
munkák, melyeket e jeles történetbuvár segédfor
rásokul fölhasznált, nagyobbrészt elvesztek.

Művein Ízlés, tapintat, éles fölfogás és türe
lem nvomai láthatók. Minden ország leírásánál a 
legtekintélyesebb irót, tűzi ki irányul, s a többi hé
zagokat más szerzők után pótolja s egészíti ki. s a 
mi a legérdekesb, azt tapintatteljesen tudja kiemel
ni. Sok iró, kinek művei elvesztek, Pliniusnak kö
szöni halhatatlanságát.

P 1 i n i u s saját korának képviselője: a tudo
mányokban minden addig élt föld- és természet- 
isme-iróknak műveit encyklopaediai munkájában 
kivonatilag adja elő, s azáltal vívja ki a világ álta
lános elismerését és tiszteletét, hogy egyik mű fe
lett sem mondja ki sem helyeslő, sem pedig gán
csoló bírálatát.

Földisméje meglehetős terjedelmű. Állítása 
szerint Gades (mostani Gadiz) és a Herkules oszlo 
paitól Spanyolország és Galliából az egész, nyugat 
körülhajózható.

Különös azon állítása Pliniusnak, hogy ke
leten a kismedve csillagzat alatt, hol a tenger a 
Káspitó felé hajol, Seleucus ’és Antiochus uralko
dása korában makedónjaik által behajóztatott. Váj
jon mire czéloz Plinius ezen tudósításával? tán 
Ázsia körülhajózására ?

A Káspitó táján, az Oczeán partvidéke na
gyobbrészt behajóztatott, s Keletre, valamint Nyu
gatra csupán az Északtenger egy kis része maradt 
fölfedezendő.

Az Oczeánnak ezen közelségét az Azovi ten 
ger ottléte által véli bebizonyíthatni Plinius, mely 
felett határozottan nem mer nyilatkozni, vájjon az 
Oczeánnak egy öble-e, vagy pedig önálló medret 
képez. Természetes, hogy itt tévedésben van ;' ez 
azonban mit sem bizonyít, a görögöktől elsajátított 
sark csillagzat alatt fekvő ázsiai keleti partok kö
rülhajózását. is említi, s úgy vélekedik, hogy a 
karthagóiak korában az Afrikai partok Gadestől fogva 
az arabiai tengerig ismeretesek voltak.

Művei azonban nem mentek egészen a kora
beli mesés ábrándozásoktól.

A Visztula partjain s a Kárpátok alatt lakó 
sarmatákról hitelesen ír. A Balti-tenger partjait kö
rülményesen isméri s a borostyánkövet termő föl
deket élethűn jellemzi. Déli-Lengyelország egy 
részében bastarni népfajt említ, melynek megerő
sített lakhelyei vannak, s a sarmatákkal közös no
mád életet s szövetségben é l; éjszakra a Visztula 
torkolatánál azonban a rabló vendek laknak. A 
Visztula folyón kívül Guttalusnak nevezett Pregelt 
említi s ugv látszik, hogy az Odera folyam isme
retlen volt előtte.

A Visztulától nyugotra egy terjedelmes föl
det nevez meg, melynek Epigia nevet ad. ezt 
azonban később Tacitus Estia (Ostland, Esth- 
land) néven említi.

Germania belsejét Sylva Hercynia (Hamvaid) 
név alatt ismeri, mely vaddal s félig vademberekkel 
van tele.

A Brit sziget leírását felette soványul adja, 
mely már Julius Caesar idejében ismeretesb volt, 
s ámbár e sziget lakói hősileg védték magokat a 
római iga ellen, mindamellett a Wester szigetek 
Scotiától nyugotra Hebrides név alatt ismeretesek 
voltak.

Anglia északi részét frigantok lakták, kik 
alatt Eboracum (a mai York) mint római gyarmat 
virágzóvá lett. A Walles herczegséget hős törzsök 
lakták, nyugaton pedig ordovici népfaj honolt, em- 
beráldozatokal hozó druidákkal. A silurok Saverne 
felé terjeszkedték ki. A  dobuniak Clewumban a 
mai Glocesterben, és a legerősb népfaj Norfolk- és 
Suffolkhan, valamint a trinobartok Camalodunum 
(a mai Colchester) város és tájékát lakták. Londi- 
num virágzó kereskedése már azon korban emlit- 
tetik. Anglia déli részéi nagyobbára a belgák né • 
pesittették meg s Winchester birtokában voltak. Az 
Aquaesolis (a Bath fürdők) már akkor híresek voltak,

és a rómaiak által el nem foglalt nvugoti részekben 
damoni törzs fészkelt.

Hibernia, melyet már a görögök Jerne név 
alatt ismertek, azon időben a rómaiak előtt isme
retes volt. Ezen szigetet eleinte hideg légmérsék
lete miatt lakhatlannak tartották, a honnan valószí
nűleg elnevezése is ered ; most azonban tapasz
talták, hogy légmérséklete épen oly szelíd, mint 
Angliáé ; termékeny földje, kövér legelője van, és 
sok biztos kikötői miatt könnyű hozzá férhetni.

Gallia római tartomány volt, még pedig nagy 
jelentőségű. Két részre volt osztva, Alpeseken inneni 
és túli Galliára; még pedig az utóbbi sokkal na
gyobb terjedelmit volt, mint a mai Francziaország.
A  Pyrenaeusokon át Spanyolországnál az Oczeánig 
s ezen egész a Rhenus torkolatáig voltak éjszaki 
határai, a Rhenus és Duna választók el Németor
szágtól, Olaszországtól pedig az Alpesek. Négy 
nemzetiségek lakták ezen gazdag földet, u. m. a 
a Garonnetól a Pyrenaeusokig, s az Oczeántól a 
Sevenneig aquitánok ; a Rhone torkolatától a mai 
Toscanáig s az Alpesekig ligurok ; a cellák, vagyis 
a rómaiak által tulajdonképen gallusoknak nevezett 
fő néptörzs, Bretagne végső széleitől a Rhenus 
mentében egész az Alpesekig laktanak, a helyete
ket szintén hozzájok számították. Végre s az utolsó 
néptörzs belgák voltak, egy a czeltákból és germá
nokból kevert népfaj, a mai lakhelyükön.

Galliának a Középtenger partjain görög gyar
matai voltak; ezek között Massilia (ma Marseille) 
a föld legvirágzóbb görög városainak egyike volt, 
melyet bár a Pompejus és Caesar közötti polgárhá
ború fel is dúlt. mindamellett az a bölcseség isko
lája maradt, s e tekintetben Athéné vetélytársa 
volt.

Gallia ellenben Róma uralma alatt virágzás
nak indult, s minden más tartományok fölött elő
nyösen miveltetett. ápoltatott, s rövid időn nagyha
talomra vergődött.

Az Alpeseken inneni Galliában Felső-O lasz- 
ország, s a délnek eső dunamelléki tartományok 
egész Rhaetiáig foglaltattak ; miért is négy részre 
osztatott. A Po vizén túl az egész Felső-Italia T u - 
rinig; a Pón innen Manlua, Parma, Modena, Bolog
na és Faenza; a harmadik tartományba az Ets vize 
és a Középtenger közti vidék ; végre a negyedikbe 
Liguria és a Po, Arno és a tenger közt fekvő föld 
volt befoglalva.

(Folyt, köv.)

PO TEM K1N  ÖDÖN.

Budai  Juli  a.
(Képünkhöz).

Pár évvel ezelőtt egy előkelő hölgy érkezett a 
fővárosba. Ha nem mondták volna is, modora, tournürje 
és egy bizonyos neme az elegáns fesztelenségnek elárulta, 
hogy Párisból jő. Párisból, hol a nagyvilág forgalma 
mindenkit művészszé nevel. Diplomata, virtuóz, keres
kedő, aranymives, szakács, delnő, divatárusnő, virág
árusleány, — mindenki művészszé képződik itt, a ki 
helyt akar állani, és a nagy emberárad atban mint egy 
jelentéktelen csepp elenyészni nem akar.

A mi párisi vendégünk is m ű v é s z n ő  volt a 
maga nemében, mit bebizonyított, mert alig pár heti 
ittléte alatt, már a társaságok és salonok hősnője lett, 
a színházban a látcsövek páholya felé irányozódtak, — 
hintája nem robogott el úgy, hogy a bennülő figyelmet 
ne gerjesztett volna, — és a mi több, daczára annak, 
hogy nyelvünket nem beszélte, a nagy közönségnél is 
nagy népszerűségre tett szert. Éles szemével csakhamar 
fölismerte a nagy közönség hajlamait, hangulatát,gyöngéit 
s annyival biztosabban használhatta föl azt, mert e közön
ség épen politikai forrásban volt, mely mindig keres 
magának valakit, a kit szeressen vagy a kit gyűlöljön.

Nem vonjuk kétségbe, hogy a finom érzék és a 
ínegkedveltetés művészete mellett lelkesedése irántunk, 
rokonszenve, hazánk nemzetünk iránt, a szív  dolga is volt, 
elég az hozzá, a nép egy idegen grófnőről, sőt aunyi dics
fénykörnyezte,hogy legtöbbnyire, mint „herczegnőről" be
szélt, a ki rendkívül szereti a magyart.

Tehát fönn és alant már megvolt hírneve ; — 
még csak az úgynevezett szellemi osztály volt hátra, 
mivel ez a népnél emelkedetteb, az aristokratiánál anya
gilag szegényebb, az uralkodásra azonban eszénél fogva 
mégis számot tart, kritizálni szokott,, és valóban ez előtt 
nehezebb fölkapni, épen azért mert elégedetlenebb, épé-
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sebb, — és helyeztetését rendesen igazságtalannak 
tartván, csupa ellenzésből se fogad el mindent.

A mi delnőnk megnyerte ezt is. Mint Írónő lépett 
ez osztály soraiba. Egy pár regényét francziából ma
gyarra tétette át, és természetesen a finom delnőnek 
az irodalom se nehezité a koszorúkat. Sőt, hogy a ko
szorút közvetlenül vehesse át a közönségtől — s z í n 

m ü v e t  irt. A színmű előadatott „Honfoglalók" 
czímmel ; a háttért ősi történetünk képezte, a darabot 
grófnő irta, a feltűnés megvolt, a taps és riadó átalános; 
a szerzőnő férje oldalán páholyából köszönte meg a ki
tüntetést. S a tömeg annál lelkesebb vala, mivel az Írónő 
darabját tapsolván, ragyogó gyémántjait is bámulhatta. 
Pedig e sugár a szellemi fénykort is kellemesen emeli.

Nekem, midőn e delnőt legelőször raegpillantám, 
szintén egy külsőség miatt tűnt föl.

Az akkoriban viselt pártaszerü fejdísze egy ko
ronát képezett kilencz boggal, mindegyikének tetején 
egy drága ritkaságu i g a z  g y ö n g y .  Azonkívül a 
hosszú selyempillák által árnyalt nagy hosszúkás met
szetű szemek, és egy fehéren, meglehetős szobrász



tökélylyel tomborodó váll is, néni egy másodperczczel 
tovább kötötték le a néző tekintetét.

Ez volt az akkoriban ünnepelt népszerű salon- 
hölgy — Batthyány Arthumé, Apraxin Júlia grófnő.

Egyébiránt föltűnni tudó ügyessége mellett más 
maradandóbbat is jegyzett föl róla a jótékonyság nem
tője. Akkorában nem egy házi szegény bálakönnyei be
szélték, hogy mig ő az utczán, salonokban, színpadon 
z a j j a l  szeretett járni, csendesen lopózkodott az Ínség 
kalibáiba és a szegények betegágyához.

Volt neki egy kertésznője a királyutczábau, a ki
től virágokat szokott vásárolni.

Egyszer a mint hintája ott megállt, az öreg Su- 
sette — igy bitták a kertésznőt — már készen hozta 
eléje a legszebb kaméliabokrétát.

— Köszönöm, jó Susette — monda a grófnő, — 
ezúttal nem virág kell, hanem jő petrezselyem. Egy be
tegem van a szomszédban, szeretném ha jó levest 
kapna.

Év múlva elutazott. Eltűnt a salonok láthatáráról. 
S természetes, hogy e légkörben az eltűnés ép amryi 
szájat mozgásba hoz, mint a feltűnés. Midőn újra visz- 
szatért, az uj palotanégyszög egy szerény lakásán talál
juk, hol mint Ariadne Naxoson elvonultan élt, s az előbbi 
„nagyvilágból nem vezetett többé hozzá semmi fo
nalszál.

S úgy látszik, az összekötő hídnak utolsó deszkáit 
akkor égette el, midőn „Országgyűlési beszéd11 czimü 
vigjátékát színre hozatá, melylyel a születési aristokra- 
tia nagy pecsétes levelét az ész-fensőség javára elég ki- 
hivólag szakitá ketté.

Bár nem zajosan folyt, bár a fegyverek csat
togását nem lehetett hallani a figyelmesebbek észreve- 
hették , hogy e delnő és régi barátai, és ezek 
ősczimeres köre közt csata foly, mely a fokonkint 
nagyobb visszavonulásból és térleszoritásból ítélve, az 
előbbinek hátrányára látszott fordulni. E csatavesztés 
még nagyobb bizonyságot nyert az által, bogy a tömeg is, 
mely előbb oly figyelemmel kisérte, és a melynek jó ideig 
hősnője volt a fővárosi társaséletben, elesett tőle. A bál
vány agyagtalapjából véletlenül egy kissé több lett le
leplezve, a nimbus szétfoszlott. . .

A „grófnőu érezte e vereséget, azonban a meg
próbáltatás súlyosabb perczében hozzálépett azon szel
lem, melynek önfeláldozó védője volt

És e szellem igy szólott hozzá:
„Grófi koronád árnyéka alatt én menedéket talál

tam egykor, pártomat fogtad, akkor én szegény voltam, 
hogy állásod előnyeit valamivel tetézzem. Most te me
nekülsz hozzám, rajtam a sor, hogy háladatos legyek és 
veszteségedért kárpótoljalak.

„Én egy pontot mutatok ki, de honnan mégis erős 
akarattal sokat visszavihatsz.

„Fényt, dicsőséget, nevet, népszerűséget, czimert 
és hatalmat.

„E pont a szellem országának egy parányi pontja, 
ime — a budai népszínház."

F. hó b-kán előadást hirdettek a budai színház
ban, melyre nemcsak a testvér főváros, de még a vidék 
is nagy érdekkel várt.

A szinlapon csak egy egyszerű név á ll t : B ú d  a. i 
J ú l i a ,  és mégis elegendő arra, hogy mindenki róla be ■ 
széljen, mindenkit érdekeljen.

Az előadás estvéjo elérkezett A ház oly zsú
folva volt, hogy a zenekart és színfalakat is közönség 
lepte el.

Az uj színésznőt perczekig tartó roppant tapszaj 
fogadta, s mintha a vihar egynéhány kertet tövestül föl
forgatott volna, annyi virág repült a színpadra.

Az első lépés sikere, mitől egy ideig tartani lehe
tett, diadal volt, diadal, mely a föllépőt a függöny végső 
legördüléseig és azután is kisérte.

A szellem megtartotta szavát, hogy e parány 
pontról sokat vissza lehet szerezni.

Nevet, dicsőséget és hatalmat.

Megvallom, hogy e siker minden csattogó tapsai 
daczára, nem sokat nyomna előttem a latban, ha az pusz
tán csak a helyzet különösségén, az egyén érdekességén, 
s bizonyos ellenzéki tüntetésen alapulna.

Én bevártam a második előadás nyugodtabb est- 
véjét, midőn a kandi kíváncsiság s a felzaklatott hangu
lat ismét a művészetnek adott helyet e padokon. S úgy 
találtam , bogy nem a feltűnni akarás mohó vágya, kü- 
önczködés, vagy szeszély az, mi e nőt a színpadra ve

zette,— én, midőn a „Szigetvári vértanuk"-bán, mint An
nát — panaszolni, sírni, átkozódni haliám , szavalatá
ban, arczjátékában, bár nyelvünkkel, idegen léttére, 
még küzdenie kell, a szinmüvészet geniusát láttam. Sza
vait lélek, érzés és művészi ihletség sugalta.

Midőn beszélt, bátran leoldhatá fényes mentéjét, 
mert a drágakövek helyett többet jelentőleg ragyogtak 
a könnyek a hallgatók szemében.

A szomorújátólból előadott töredéket egy kis 
saloniapróság követte „G y e r t  y a t  a r t ó“ czim alatt.

Az előbb nagy bensőséggel intonált mély hang 
itt egyszerre kecses csevegésbe megy át, mint az az illa
tos úrnők boudoirjában honos. A súlyosan accentuált 
hang helyett itt a szavak könnyedség kedvéért megkur- 
tittatnak, — mintha egyik szótag a másikat akarná el
nyelni. Az elegáns delnő könnyű fodrai közt úgy mozog 
és beszél, mintha saját szőnyegeit taposná. A színésznő 
alakja, modora, járáskelóse összeol ad a grófnővel; a 
grófnőt látod, a ki él, a grófnőt, a ki játszik, kell-e több, 
hogy illusiód tökéletes legyen ? . .

S ha végre egész hidegen számot vetsz, a száraz 
egyszer-egyig, úgy találod :

Hogy ha mindent levonuál is, három tömött szín
ház marad jótékony czélra.

Megaláz ez valakit ? —
Sok mindenfélét súgtak búgtak ezúttal aristok- 

ratiánk ellen.
Beszéllek megalázó demonstratiókról stb. Badar 

hírek. Történt .igaz nálunk, hogy egyszer egy utczai csa
pat „hősileg" fölkerekedett, hogy egy védtelen nőt, ok 
nélkül bántalmazzon

De oly lovagias nemzet közt, mint a magyar, ily 
tett kétszer nem fordulhat elő. Elég, hogy a müveit kül
föld közvéleménye egyszer is följegyezte rólunk!

A mendemondára leginkább a névváltoztatás 
adott alkalmat.

Névváltoztatás a színészetnél nem egyszer tör
ténik. Csak színházunknak is Hány tagja játszik más 
néven, mint a mit családjától öröklött.

A m ű v é s z e t n e k  s a j á t  c s a l á d f á j a
van .

E n n e k  h i á b a  b o z a s z  n e v e t  a b ö l 
c s ő b ő l ,  ő a z t  a k a r j a ,  h o g y  t ő l e  m a g á 
t ó l  k é r d  a n e m e s l e v e l e t !

Az aristokratia mért viselne hadat oly hatalmas 
vetélytárs ellen, miut a művészet, melynek fensőségét a 
világ elismerte, — sőt ezúttal is finom tapintattal moz
dított a dolgon.

Ő maga egy tagjának nem tapsolhatott volna tel
jes siker esetében sem.

ügy hatott tehát — hogy itt is, mint már többször, 
a más tenyerével tapsoljon.

É s ez, mint láttuk, sikerült is neki.

— G6 —

Mi a resumé ?
A grófné veszt kilencz gombot, s a művésznő (ha 

az ég úgy akarja) — kilencz i s t e n n ő t nyer helyette 
a Pieridákban.

B U LY O V S Z K Y  GYULA.

Az c s z a k a m e r ik a i in d iá n o k .
(Vége).

Második eset. Az arcz alapszíne bíborvörös. 
A z áll szénfeketére mázolva. Az ajktól, mint köz
ponttól fekete csíkok futnak minden irányba, az 
orr mellett kétféléi, és az arczokon keresztbe egész 
a fülekig, mint valami tüskés-borz tüske-sörénye. 
A  homlok hosszában sok egyenközü vonal szalad, 
melyek mély redőkként látszanak, és a fiatal har- 
czost legalább harmincz évvel idősebbnek mu
tatják.

Harmadik eset. A homlok fehér agyagföld
del bekenve. A  szemek alulról vastag vörös vonal
lal bekerítve, mintha valami tálban fekünnének. 
Mindegyik pofacsonton egy-egy kék kereszt. Az 
orr alsó részéről, mint központból, zöld vonalak su - 
gárzanak ki legyező formára, és ajkon, állón, ke
resztül szaladva, meg nem állapodnak a nyakig, és 
a fülekig. Az ilyen piktorával aztán úgy néz ki az 
indián, mintha bokrétát tűzött volna az orrába, s 
azt szálonkint ajkán keresztül erősen leraggatta 
volna.

Negyedik eset. Vörösre festett arcz. A  pofák 
fűzőidre festve. A pofának tenyérnyi zöld foltja esi 
nos apró fekete pontokkal van körülfoglalva, s ezen 
kívül vékony sárga vonallal bekerítve. A száj két

részre van osztva; fele kék, fele sárga arabeszkek- 
kel van befoglalva. A szemek köré sárga ókulárium 
van mázolva, melynek mindkét üre, fekete kereszt- 
vonalok által képezett rácsozat által van kitöltve, 
úgy, hogy a szemek e fekete rostély mögül látsza
nak nézni a sárga foglalványu pápaszemen át.

Ennyi elég legyen a példákból; mert ha 
minden arezfestési különösségüket felhozni akar
nám, ép oly kevéssé érném végét a munkának, 
mint ha valamely muzeum természetrajzi gyűjtemé
nyében egyenkint le akarnám Írni az ott levő pil
langók szárnyainak színeit.

Csak még egy bölcselmi észleletet nem 
hagyhatok emlitetlenül, t. i. azt, ha az ember soká 
tartózkodik e tarkán festett lények közt, utoljára 
oda jut, hogy roszul esik neki. ha arezfestésük 
nélkül látja azokat megjelenni. Ezt hallám erősít
hetni több európai utas által, kik huzamosan időz
tek köztük. Én magam is rutáknak találtam indiá- 
naimat. ha megmosakodva jöttek elém. A világon 
minden a szokástól függ. Már most képzelni lehet, 
hogy ezen mindenféle színtől ragyogó indiánok 
szemeben, mily nyomorultnak, kifejezéstelennek 
és árnyékszerünek tűnhetik föl az európai em
berek halvány arcza.

Azonban fiatalembereikről lehet mondani, fő- 
kép, hogy szenvedéllyel űzik arezfestésüket. Ha 
egyszer megöregedtek és a természet maga rajzol 
redőket homlokukra, nem sokat törődnek az arcz- 
festéssel. Ekkor már szakálszálaikat sem tépegetik 
ki többé, még fiatal korukban igen, mert akadá
lyukra lennének azok a szép festésben. Csak sírna 
arezra tudnak csinosan rajzolni. Késő korukban 
meghagynak nőni arezukon mindent a mi nőni akar. 
Többnyire egyes göndör szőrök nőnek. Az asszo
nyok általában nem ezifrázzák magukat, még a leg- 
csinosabb fiatal leányok sem —  kivévén vallási 
ünnepélyek alkalmával, melyeken öregek, asszonyok 
és leányok szintén kiföstve jelennek meg. csak
hogy ekkor sem oly gondos művészettel, mint a fia
tal csatárok,

Az indiánok elbeszélései és mondái gyakran 
egészen különböző, s ellentétes, alapeszméken lát
szanak nyugodni. A térítőktől eredtt keresztyén- 
biblia^ közleményeknek gyakran észrevehető befo
lyása ismerhető fel azokban, mig egynémely elbe
széléseik, valószínűleg, minden idegen keveréktől 
tisztán, magukon hordják eredeti keletkezésük jel
legét. Hihetőleg a hód volt az első építőmester ’ k i
től kalibáikat épitni tanulták ; ezenkívül halak, v id 
rák és tavak nagy szerepet játszanak mondáikban, 
és életükben; s a m ig azon állatokat, melyek által 
táplálékukat és ruházatukat kapják, együgyüségük- 
ben magukhoz hasonló méltóságra, vagy sokszor 
ennél is fölebb emelik, ezáltal kedélyesen háladatos 
természetükről is tanúbizonyságot tesznek. Elbeszé
léseiknek egyike, a ,.jó és gonosz asszonyról.'* me
lyet egy öreg indián nő mesélt el Kohl utazónak 
mind tárgyára, mind előadási modorára nézve egé
szen indiánszerü ; csodálatosan keveri ez össze az 
emberi és állati lényeget. Röviden idefoglaljuk.

Messze, benn az erdőben él egy testvérpár, 
mely nem tud egyebet a világról, mint hogy az ő 
szüleik ellenséges varázslók által megölettek. 
M ikor az ifjú felnőtt, szólt nővéréhez : „Készítsd 
ki az őzbörökef, melyeket neked hoztam, és varrj 
nekem tiz pár mozassint (indián lábbeli) ; engem 
kerget a vágy, megtudni, nem élnek-e még más in
diánok is valahol a világon.“

Búcsút vevén, tiz napig vándorol, és végre 
elérkezik valami faluba, hol barátságosan fogadják 
őt. és a törzsfőnök megvendégli. Ennek két leánya 
van : Matschikoué (a Rósz), és Oschki-koué (a J ó ); 
az utóbbi megtetszik a vendégnek,és nőül akarja azt 
venni. Az apa és a nővérek azt kívánják, hogv mind
kettőt vegye nőül, ésm inthogyő eztnemhajlandóten- 
ni, titkon megszökik. A  törzsfőnök leányai azonban el 
vannak tökélve, hogy nekik őt birniok kell, s ezért 
üldözőbe veszik, azonban hiába tesznek közös erő
vel mindenféle kísérletet megfogására. Miután ez 
nekik erőszakkal nem sikerül, kéréshez folyamod
nak, s miután ez sem segít, a Rósz szói a Jóhoz: 
„Váljunk külön, s igy kisértse meg mindegyikünk, 
a mit tud ; minthogy ő csak egyikünket akarja nő
ülvenni, legyen ő azé, a melyik meg bírja őt fogni.** 
Ezután elválnak, és kedvesüket, Oschige-wakont 
(Vidra-Sziv), nyugton ülni hagyják odvas fájában, 
hova előlük menekült.
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A mint Oschige-wakon észrevette, hogy 
körülötte minden csöndes, kikukkantot odvas fájá
ból, s minthogy semmit és senkit nem látott, kilé
pett és folytatta útját tovább, Eközben nagyon 
éhes lelt, s minthogy délután végre h idas-tavat 
födözött fel, eltökélte magában, itt tölteni az éjsza
kát, és hódat fogn i‘vacsorájára. Gyapotköpenyét le- 
terinté egy fa alá, mely kényelmes tanyával látszott 
őt kinálni. Azután hozzáfogott a viztöltés áttörésé
hez, és a víz lecsapolásához. Egy  szép kövér hód 
maradt hátra a,szárazon ; azt megölte.

Mily nagy volt azonban bámulása, midőn pré
dájával faalatti tanyájára vissza érvén, azon helyen, 
hova köpenvét terité, nyirgalyakból alkotott gyönyö
rű kunvfjót'piHantott meK- ..Ah. gondola azonnal, 
itt vrn 'm egint a két boldogtalan n S !" Menekülni 
akart, de olv fáradt és éhes volt. a kis kunyhó is 
oly barátságos kinézésű volt, és a tűz oly csaloga- 
tóíag csillogott ki abból a sötét éjszakába!! A  ki 
váncsiság is ösztönzé, meggyőződni, hogy csak
ugyan nem csalódott-e.

Körüljárta a kunyhót, s betekintvén a nyír- 
ágak nyílásán, egy leányt látott, ki a kunyhó bel
sejének rendezésével, és felczifrázásával volt el

foglalva. , ,, . . ,
Talán a jó Oschki-koué, gondola. A  leány 

csinosnak látszott előtte, de nagyon magasnak, so
vány és sápadtnak. Belépett a kunyhóba, mint ven
dég, és a hódat az ajtó elé tévé. „Ah, szólt a leány 
te bizonyosan utas vagy. Kétségkívül fáradt vagy 
és éhes. Én készítek számodra nyughelyét, és a 
hódat is elkészítem vacsorádra."

Hamar lefejtő a hód bőrét, s az állatot dara 
bokra szelvén, elkészíti az ifjú vacsoráját. Hanem 
Oschige-wakon látta, hogy a leány, a mint a bog
rácsban a húst keverte, azt meg is kóstolgatta. Sőt 
Oschige-wakon azt is észrevette, hogy a leány 
sokat kóstolgatta a húst, és kiváló figyelemmel 
épen a legjobb falatokat evegette ki a bográcsból, 
mintha nem bírta volna legyőzni születésével örök
lött rósz, természetét. Az ifjú e miatt majdnem egé
szen elvesztette étvágyát, és csak nagyon keveset 
evett, s minthogy azon kedvenez falatokat, melye
ket egy indián vadász a legnagyobb előszeretettel 
lát neje által maga elé tétetni, a bográcsban nem 
találta meg többé, —  nagyon roszkedvü lett. Á l l 
hatatosan ellenszegült a leány képmutató kedveskedé
seinek, beburkolózott köpenyébe, s a kunyhó egyik 
szögletében ledőlt; a leánynak pedig megparan
csolta, hogy a hozzá legmesszebb eső szögletben 

maradjon.
Másnap reggel az ifjú semmi reggelizni va- 

lót sem talált a bográcsban, pedig keresett, mert a 
jó indián gazdasszonyoknak szokásuk, az esteliből 
néhány jó falatot eltenni férjük reggelijéhez, bog) 
ha az korán vadászatra indul, erősítőül némi rendes 
eledelt vehessen magához. Neje mindent megevett 
maga. Erre már aztán kitelhetőképen megboszan- 
kodolt Oschige-wakon, és oly mértékben osszo- 
szidta a nőt, hogy ez egészen elsápadt, arczvonasai 
elváltoztak, hosszú alakja összezsugorodott, s végre 
borzasszirti farkassá változván, egypár szökéssel 
kiugrott a kunyhóból, és az erdőben eltűnt ; való
színűleg azért, hogy a felbőszült férjnek igazságos 
haragja elől megmeneküljön.

Oschige-wakon ezt látva, minden világos 
lett előtte. Meg volt győződve, hogy a rósz Matschi- 
koué-vai volt dolga. Jóllehet, hogy az előző este 
némileg megváltoztatott alakkal jeleni meg előtte, 
mégis, 'm inden  bűvészi mestersége mellett sem 
bírta feltűnő czingárságát és sápadtságát lölismer- 
hetlenné tenni. Daczára. hogy minden módon híze
legni és kedvezni akart Oschige-wakonnak, le
győzhet,len gonosz természete mindazáltal erősebb 
volt és kényszerűé őt. hogy a legjobb falatokat 
kedvese elől elkaparitsa. S  a mint Oschige-wakon 
most őt végre komolyan előfogta, igazi alakjaban. 
mint nőfarkas, mutatta meg magát. -  Oschige- 
wakon nagyon örült, hogy szorosabb viszonyba 
nem lépett vele, és sietve utazott tovább.

Este megint egy hód a s tónál állapodott meg, 
s köpenyét leterité egy fa alá, hol alkalmas éjjeli 
fekhelyet vélt találni; azután elment áttörni a töl
tést és hódat fogni. Midőn az utolsó vizmaradvány 
kifolyt, a hódok szintén el akartak illant a nyíláson

át, hanem Oschige-w akon készem ária őket, és 
hármat elejtett közülök.

M ily  nagy volt bámulata, midőn prédájával a 
partra érve, köjxenve'helyén ismét egy, és pedig kü 
lönösen barátságos tekintetű kunyhót talált, mely
ből füst szállt föl, s melyben női alakot látott mo
zogni a tűz körül. ,,Ah, gondola, hát ma váljon mi 
történik velem ; talán ez a jó Oschki-koué! Beme
gyek a kunyhóba, és meglátom, hova tette köpe
nyemet. Ha az ő fekhelye mellett találom azt, úgy 
ő az, a Jó, s akkor ő nőmül van kijelölve.“ Bement, 
mindent feltünőleg tisztán talált elrendezve, és kö
penye az őzbőr mellett feküdt, melyet a leány a ma
ga számára terített le. ,,Szép, mondá magában, ő az 
én nőm.“

A  leány alacsony termetű volt a mellett na
gyon szép, és csinos. É s  nem lótott-futott oly szi
la j u l a kunyhóban, mint a tegnapesti nő, hanem sze
líden, a mi Oschige-wakonnak nagyon tetszett. A  
leány jóizü vacsorát készített neki a hódakból, és a 
legjobb falatokat tette eléje, Oschige-wakon jóízűen 
evett, s a leányt is megkínálta, hogy vele egyek. 
„Nem, mondá az szerényen, nekem van még időm 
az evésre; én majd szokásom szerint vacsorálok 
azután." —  „De, Oschige-koué, szólt az ifjú, én 
nem akarnám magam megenni azt, mit a magam 
számára lőttem, és —  nőm számára.“ — De a le
ány nem tágított. —  „Én majd, ismétlé szerényen 
azután fogok vacsoráini, szokásom szerint.**

Oschige-wakon nem kényszerité többet. Éj
jel azonban valami zörejre ébredt föl, mintha ege
rek, vagy hódak rágnák áfát :  „K rs ! K r s !  K r s ! "  
hangzott valami a kunyhóban. A  pislogó tűs vilá
gánál bámulva látta, hogy neje a vékony nyirágak 
héját rágja. Azt hitte, álmadik, és tovább aludt. 
Mikor fölébredt, reggelije már készen volt, s kis 
neje előtte állva, azt feléje nyujtá.

Elmondá neki álmát, hanem a leány nem ne
vetett azon annyira, a mint ő várta. „Happ! gon
dolta magában, hátba mégsem volt az álom, hanem 
valóság. —  Jöjj ide, Oscbki koué, szólt a leányhoz, 
tegnap, a mint én a hódokat behoztam, te oly ko
molyan néztél azokra; s midőn fölszeldeléd azokat 
merőn nézdeléd azokat, és szorosan megvizsgáltál 
minden darabot; szólj, mért tetted ezt?"

„Ah, szólt a leány, nem volt-e okom. komo
lyan nézdelnem azokat. Hisz egyenkint ismerem 
mindegyiket. Azok az én rokonaim. A z  egyik uno
katestvérem volt. a másik nagynéném, a harmadik 
nagybátyám.“ -  „Hogyan, te a hódok fajához tar
tozol?1* —  „Igen. ők az én családom.'*

K i volt vigabb mint Oschige-wakon (V idra- 
Szív). Mert a hódok és vidrák ősidőktől fogva egy
mással rokon lények. A hódok jelleme és maguk- 
viseletc nagyon kedves volt előtte, és a mellett neje 
oly igénytelen szerény és előzékeny volt irányá
ban. Az pedig, hogy tulajdon rokonait készséggel 
áldozá fel neki. hallatlan tanúbizonysága volt 
iránta való szerelmének. Oschige-wakon fogadást 
tett a leány előtt, hogy ezentúl csak madarakat s 
egyéb állatokat fog lőni,a hódokat pedig békén fogja 
hagyni, hogy együtt tölthessék el étkezési ideiket. 
Oschki-koué viszont nem háborgatta többé, éjjelen 
kint a nyirágak rágicsálásával, és hozzászokott a 
huseledelekhez. így éllek az egész télen át fölöt
tébb kellemesen, Oschige-wakon bátor vadász volt, 
és Oschki-koué csöndes szorgalmas házinő, mint a 
hódok. Boldog pár voltak. Mikor a tavasz jött, és 
vele a ezukorkészítés vidám időszaka, kimentek a 
czukortelepre, hol Oschki koué kis fiút szüli férjé
nek. ki erről azon nap estéjén értesült, melyen egy 
elejtett nagy medvével jött, és nagy ünnepélyt ren
dezett, melyre minden szomszédját meghívta, s me
lyen mindegyik meglett, ajándékozva egy égy kivá
lasztott. falattal a ritka vad húsából.

Oschige-wakon igen szerencsés előjelképen 
tekintette, hogy fia azon nap született. melyen ő 
egy nagy állatot ejtelt el. Másnap mindjárt, ijat és 
nyilat faragott a kicsike számára. Neje nevetett 
erre, és megjegyzé, hogy az még bizonynyal soká 
lesz, mig a gyermek ijat és nyilat forgathat. —  
„Valóban igazad van," válaszolt a férj, és eltörte 
faragmányait. —  Hanem nem lelt bele egypár hét, 
már megint néhány ijjal és nyíllal volt készen.

Nem győzte várni, hogy fiát derék vadászszá kiké
pezve lenni láthassa. Már előre elképzelő, hogyan 
fog fia vele együtt menni a vadászatra ; mint fogja 
őt minden a vadászathoz szükséges legapróbb rész
letre betanítani; s miként fog az messze környéken 
híres vadászszá lenni. Egymásra épitgeté a légvá
rakat. Hanem, hanem, mily ritkán mennek az ily 
.szép álmák teljesülésbe! Mi kevés kell a legtelje
sebb boldogság megsemmisítéséhez! Az irigy so rs
nak egy lehelete, egy kis vigyázatlanság elég 
a r ra !

Oschige-wakon és Oschki-koué átélték leg
szebb napjaikat. A  balsors elérte őket már a ezu- 
kortelepből lett hazaköltözésükkor. Kora tavasz 
leven minden vizek meg voltak eredve , folyamok 
és források megáradva ; —  Oschki-koué kérte fér
jét., hogy az utazásra minden palak és vizöntés 
fölé hidat építsen, hogy azon száras lábbal mehes
sen át. É s  Oschige-wakonnak meg kellett esküdnie, 
hogy e kérést teljesitendi. —  „Mert, mondá a nő, 
ha lábaim bevizesednének, nagy fájdalmadba ke
rülne az neked!“

Oschige-wakon megtette, a mit ígért. Minden 
patakocskára, s minden forrásra hidat épített fele
sége számára, Utoljára kis vízfolyáshoz ért, mely 
csak hatujjnyi széles volt. Lehet, hogy a folytonos 
hídépítésbe már belefáradt; vagy lehet, hogy a jövőre 
ezélzó ábrándos gondolataiba és terveibe volt mé- 
lyedve, elég, hogy a kis semmit jelentő vízfolyáson 
áthaladt, és nem gondolt hídépítésre Midőn jó 
messze haladván, nejét és gyermekéi nem látta ma
ga után jőni, visszafordult, és ijedve látta, hogy a 
kis semmit jelentő vízfolyás zuhogó folyammá van 
dagadva. Későn bánta könnyelmű feledékenységét.

Oschki-koué, hátán gyermekével, apró lépé
sekben követhette őt az utazásban. A  hatujjnyi víz
folyáshoz érve, midőn ott hidat nem talált, megál
lapodott. s férje után kiabált. Minthogy azonban az 
nem hallotta szavát, szive szorongásában elszánta 
magát az ugrásra. Csakhogy kurtán ugrott! Épen 
a v í z  közepébe tocscsant. É s  amint lába nedves lett. 
azonnal megtörtént a szerencsétlenség! Ő maga 
rögtön hóddá változott át, kis fia pedig kis hódacz* 
kává. É s  mindkettőt vitte a folyam a hód-tó felé.

Oschige-wakon, azonnal kitalálva mi történt, 
kétségbe eselten követte a folyam futását, és há
romnapi hosszú és fáradságos utazás után végre 
megérkevett a hód-tóhoz. Itt egy kis hódlakás tűnt 
fel előtte legelőször is, melynek tetején neje ült, 
zsákot fonva a ..fehérfa'* héjából, és kis hódacs- 
káját megkötve tartva, egy fehér-fahéjból sodorl 
szalagon.

Oschige-wakon magán kívül volt. meglátva 
őket. Kérte nejét a partról, hogy jőne megint hozzá. 
Hanem azt felelte, hogy ők nem jöhetnek ! —  ..Én 
feláldoztam neked rokonaimat, és mindent. Én csak 
azt kívántain tőled, hogy számomra a vizekre hi
dakat építs, engem száraz lábbal átszállítandó ; 
e kérésemet te, kegyetlenül, nem vetted figyelembe. 
Most örökre rokonaimnál kell maradnom.“ Férje 
aztán kérte őt. hogy legalább a fehér-fa héjából 
készült szalagot oldja el, és bocsássa hozzá fiát, 
hogy egyszer megcsókolhassa. Hanem ő erre is 
tagadólag válaszolt. Ott maradt, a hol volt.

É s  ezzel hirtelen bevégződött az elbeszélő 
öreg indián nő meséje.

—  De mi lett végre a szegény Oschige-wa- 
kor.ból? —  kérdőm tőle, nem egészen kielégítve 
a mese végével. Talán vidrává változtatta magát, s 
igv legalább egy vízben lakott nejével és gyerme
kével, vagy a viz pariján, melyben neje már most 
lakott? Vagy talán visszatért nővéréhez, hogy azt 
és magát, öreg napjaiban vigasztalgassa összeom
lott boldogsága fölött.

Hanem az én öreg elbeszélőnőm nem akart 
többé a meséről beszélni. Az elhagyott nővér, k i
vel a mese kezdődött s kire őt, emlékeztettem, el
feledve maradt. S  a szerencsétlen Oschige-wakon is 
kielégítetlenül, s mint egy sóbálvány, állva hagya
tott a mese végén.

Az indián mondák nagyrészt ilyen módon van
nak befejezve. Egy  darabig kellemesen zengnek, 
mint az aeolhárfa és hirtelen elnémulnak.
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Kőmives Kelemenné *).

„Tizönkét kőmijes esszetanakodék,
Magoss Déva várát hogy fölépittenék,
Hogy fölépittenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva várossához meg is megjelöntek,
Magoss Déva várhoz hezza is kezdőttek,
A mit raktak délig, leomlott estére,
K  mit raktak estig, leomlott röggére.

Megint tanakodott tizönkét kőmijes,
Falat megálitni, hogy lössz lehettséges,
Mig elvégre ijen gondolatra jöttek,
Egymás között szoross egyességöt töttek :
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe. 
Keverjük a mészbe gyönge teste hamm át,
Aval álitsuk meg magoss Déva várát.

*
*  *

Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
En uramhoz mönni lönne akaratom !
— Komiéi Kelemön felesége mongya, —
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a  lovakot, á’j is gyorsan elé,
Hadd mönnyünk, hadd mönnyünk Déva vára felé.

Mikó felé uttyát elutazták vóna,
Erőss üdő vala, záporesső hulla.
Asszonyom, csillagom, fordújunk mű vissza,
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba ojan álmot láttam,
Kőmies Kelemön udvarába jártam ,
Hát az ő udvara gyászszal van béhúzva,
Annak közepibe méj kút vala rakva,
S az ő kicsi fija oda beléhala,
Az éjjeli álom nem telik ma jóra.
Asszonyom, asszonyom, fordújunk meg vissza ! 
Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak sem tééd, a lovak sem tééd,
Csapjad a lovakat, hadd halaggyunk elébb. —

Mönnek, möndögelnek Déva vára felé,
Kőmies Kelemön őköt eszrevövé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala :
En uram istenem, vidd é valahova!
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza.
Mönnek, möndögelnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem liintót sömmi baj nem lölé.

Jó napot, jó napot tizönkét kőmijes !
Neköd is jó napot Kelemön kőmijes !
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
Édös feleségöm, neköd is jó napot:
Hát ide mé’ jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe. 
Tizönkét kőmijes azt a törvént tötte :
Kinek fel. sége hamarább jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe, 
Annak gyönge hamrnát keverjük a mészbe,
Aval álittsuk meg magoss Déva várát,
Csak igy nyerhessük el annak drága árát. —

Kelemönné asszony, hogy átalértötte,
Bánatos szűrének igy lőtt felelete :
Várjatok, várjatok tizönkét gyilkosok,
A mig búcsút vöszök ; csak addig várjatok,
Hogy búcsút vöhessek asszon barátimtól,
Asszon barátimtól s szép kicsi fijamtól :
Mett a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem konditnak. — 
Kelemönné asszon aval haza müne,
Eccző mindönkorra, hogy végbucsut vönne,
Hogy végbucsut vönne asszon barátitól.
Asszon barátitól s szép kicsi fiától.
Aval visszamöne Kőmjes Kelemönné,
Sírva halatt magoss Déva vára felé,
Megfogák szép gyöngén, bétövék a tiizbe,
Az ő gyönge hamrnát keverék a mészbe,

*) Mutatvány Kriza J. „Vadrózsák4, székely nép
dalok, nép regék és szójárások ez. jeles gyűjteményéből

Aval álitták meg magoss Déva várát,
Csak igy nyerhetők meg annak drága árát.

Kőmies Kelemön mikó haza möne,
Az ő kicsi fia jőve vélle szömbe.
Isten hozott haza, kedves édös apám !
Hó maratt, hó maratt az én édös anyám ?
Az ő édös apja neki igy felele ;
Hadd é fiam, hadd é, haza jö estére.

Istenem, istenem, este is éjöve,
Mégis édös anyám még haza nem jőve.
Apám, édös apám ! mongya meg igazán,
Hogy hó van, hogy hó van az én édös anyám ! 
Hadd é fiam, hadd é, haza jö röggére.
Az ő édös apja neki igy felele.

Istenem, istenem, röggel is éjöve,
Mégis édös anyám még haza nem jőve.
Apám, édös apám ! mongya meg igazán,
Hogy hó van, hogy hő van az én édös anyám ? 
Mönny é, fiam, mönny é, magoss Déva várra, 
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva.

Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magoss Déva várra,
Háromszó kiátá magoss Déva várán :
Anyám, édös anyám ! szój bár egyet hézzám ! 
Nem szólhatok fiam ! mett a kőfal szoritt, 
Erőss kövek közi vagyok bérakva itt. —

Szüve meghasada s a föd is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.“

I L  t o s s l k ® *

• Regény

BALÁZS SÁNDORTÓL.

NYOLCZADIK FEJEZET.

4 Szahóy család uradalma.
(F o ly  t a t á s ) .

A  kert, nagy vén fáival, gazdag bokor-cso- 
portozataival, terjedelmes virág-telepeivel, széles 
fasoraival, incselkedve bujkáló ösvényeivel, árnyas 
lugasaival, lomb-rejtekeiv.el, nagy halastavával, dí
szes szobraival, elmélkedésre hivó remetelakával 
s gazdag ritka . idegen égalji növényekkel telt 
üvegházával elbájolt és elragadott minden látoga
tót -  ezelőtt huszonöt évvel, mielőtt t. i. az öreg 
Szögházy bárót a cholera, ezen, még a főúri légkör 
által sem visszariasztható tolakodó öldöklő angyal, 
egy épen oly szép őszi napon mint a mai egy ta
lán még ennél is szebb kertbe át nem szállí
totta.

A  boldogult báró úr ugyanis, miután roppant, 
terjedelmű birtokának legnagyobb részét Bécsben 
és Párisban egy legújabb időkben gyártott kifeje
zést használva „folyóvá tette.“ teljesen visszavo
nult az isten tudja minő ügyvédi fogasokkal m eg
mentett szögházi uradalomba, s unalmában a ker
tészetre adván magát, nagy fizetéssel mestert ho
zatott magának Csehországból, a kinek segélyével 
aztán az addig elhanyagolt szilvást egy valóban 
tündéri szépségű kertté alakította át, minek akkor 
tájban hét vármegyében sem akadt párja, s a mi
nek láthatása végett egymást érte a vendég Szög 
házy báró úr vendégszerető házinál.

Hanem az akkor volt. A  cholera óta lefolyt 
huszonöt év a szép kertet is ugyancsak megvi
selte !

A  gazdag bokor-csoportozatok, terjedelmes 
virág-telepek szétromboP a, összetiporva. Az árnyas 
lugasoknak, lomb-rejtekeknek már csak egykori nyo
mait fedezhetné fel a gondos kutató. A  kedves vidám 
halastó már régen kiszáradt. A  virágház összetört 
üvegfalai közt széltire bujkálhat ki s be a mindig 
nyögdécselő szellő, s a gazdag idegen növényzet
nek semmi nyoma többé. Az incselkedő ösvényké
ket régen dudva alá rejté a fájdalom és szégyen, s 
a díszes szobrok helyén most csak idomtalan. ösz- 
sze-vissza tördelt mohlepte s időfeketitelte kőda

rabok hevernek, békát gyikot védve az alájok ásott 
üregekben. Csak a nagy büszke vén fák, mint iz
mos erős athleták daczolnak még a mindig romboló 
idővel, bárha közülök is e! kellett nehánynak hullani 
hitvány fejsze csapásai alatt, hogy a nagyságos 
asszonynak dologtalan napjaira szabad kilátást 
nyújtson ez vagy amaz poros vagy tócsás ország
úira, a melyen valamely léhűlő vendéget várt, a ki 
neki unalmas semmit nem tevésében társaságot 
nyújtson. A  méla remete-lakot is megvédte vala
hogy igénytelensége és jó barátai: az a négy izmos 
tölgy, melyek gazdag lombjaikat és ágaikat védő- 
íeg fölé terjesztve, kitartó hűséggel oltalmazták őt 
szél és eső pusztításai ellen.

Ilyen állapotban volt a kert, vagy mint ő 
nagyméltósága nevezni szokta : „park,“ hová S zög 
házy báróné vendégeit és az uj birtokos családot 
sétára vezette.

A  menet a megérkezés rendjében történt, a 
mint azt már a szertartások (sőt mint barátnőjének, 
Ugróczy bárónőnek bizalmasan megvallotta: a pa
ródiák iránt is) kegyeletes tisztelettel viseltető 
Szögházy báróné jó eleve elrendezte. Őszintén és 
ildomtalan nyíltsággal beszélve, különben ez az 
egész elfogadási és beigtatási szertartás az extu- 
lajdonosnő részéről nem volt egyéb ,,az utolsó jux- 
nál,“ melylyel a szellemdus asszonyság, mielőtt 
,.e fészket" örökre odáhagyná, hogy állandó lakását 
Bécsbe tegye át, kedves vendégeit meglepni és 
mulattatni óhajtotta.

Valóban pompásan sikerült is !

Ugróczy báróné alig győzte picziny ajkait 
harapdálni, annyira nevethetnémje volt, s egész 
asztal felett, sőt még séta közben is alig mert 
Szögházy bárónéval pillantást cseré ln i. nehogy 
hangos nevetésben törjön ki, mi aztán a bárgyú uj 
birtokosnál gyanút ébresztvén, kedves barátnője 
szellemdús tréfáját elrontaná. Na, aztán még egyéb 
oka is volt ő méltóságának az óvatosságra és kímé
letre. Neki is készen voltak már a maga tervei és 
kinézései, miknek érdekében mindenek előtt az uj 
birtokos család bizalmát és jóindulatát kell m eg
nyernie.

E  czél elérésére volt irányozva egész vise
leté, s igazságtalanság nélkül el nem hallgathatjuk, 
hogy ildomos ügyességével már is nem csekély 
előnyöket vívott ki.

Szabóyné ő nagysága már kedves, szeretet
reméltó barátnőjének nevezi ő t , s Bájvölgyiné is 
(kit pedig valóban bámulatos éleslátásával saját ér
téke szeréül ítélt meg és első pillanattól kezdve 
c-zéljaira nézve fontos személynek tartott) már több
ször hálás szívvel, mondott köszönetét ő nagy
méltósága úrias Ieer.eszkedéseért a kegyes dá
mának.

Tercsiké meghódítását iia ügyességére bíz
ta, s a sikert kétszer kettő: négynek tartotta.

A  mi Szabóy Jakab urat illeti, az exvegyes- 
kereskedő, mint már föntebb érintettük, oly kedve
zőtlen benyomást eszközölt az egész társaságra 
egyúgyü sőt bárgyú viseletével, s ezáltal súlyta
lanságát és alárendeltségét a ház dolgaiban oly 
feltűnően elárulta, hogy Ugróczy báróné nem is 
tartotta érdemesnek, fáradságot venni magának, 
meghódítására.

Nyájas volt ugyan irányában és előzékeny, 
de ugyan ki iránt nem volt nyájas és előzékeny 
ezen finom nagyúri dáma. kinek igéző társalgási 
modora és játszó, csapongó szelleme harminezöt év 
óta mindenkit elbájolt, kit jó vagy gonosz sorsa 
közelébe vezetett!? El Ugróczy bárót, a ki feleségül 
vette, el Z. X. Y. és Q. urakat, a kik Ugróczy bá
róval ezen ifjúkori rajongást (Ha nem tartanók il
domtalannak a báró saját szavait használni. ..bak
lövést mondanánk) oly gyakran s oly keserűen meg- 
bánatták. E l a sok ger, herger, berger. lein és stein 
között Goldstein urat is, a ki kivételesen neki 60 
száztólira is már akkor kölcsönzött 10.000 oszt. 
ért. forintot, a midőn a nemes delnőnek sem, Kis- 
sem Nagy-Ugróczon nem volt még akkora darabka 
íöldecskéje is, a hol még egy olyan ügyes ember 
is, mint az általunk is méltán nagyrabecsült Gold
stein Salamon csak egyetlen-egvet is ugorhatott
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volna. Na, de ebben mi csuda sincs. K i lenne képes 
egy-Ugróczy báróné rábeszélésének ellenállani ?

A  mulatság a parkban sétából állott, és az 
extulajdonos bárónő ügyes rendezése folytán, épen 
azon kétes költői világitásu esthomályban történt, a 
midőn a képzelődést, nem mérsékelvén és gúnyol
ván ki a tisztán tudás és látás könyört nem ismerő 
prózája: minden szebbnek, regényesebbnek tű 
nik fel.

Szabóyné és Báj völgyiné annyira el is vol
tak bájolva, hogy lépten-nyomon elragadtatás! fel
kiáltásokban törtek ki, nem kis mulatságára ő mél
tóságáénak, kik szintén el voltak ragadtatva a jux 
ily fényes sikere felett.

Az öreg Szabóy Jakab, a ki az igazat meg

gyönyörködött a szőke Antalban, mint hajlong, mint 
mosolyog, mint dörzsöli kezeit, mint pakol s mint 
czibálja az épen mandulán ért Pepi füleit egy és 
ugyanazon pillanatban. Híres egy com m is! Nem is 
bocsátja el, tudja, ha mindjárt 200  forinttal kellene 
is emelni fizetését. 0  megteheti, van m ibő l; lám a 
kék macska már mindjárt nem tehetné, —  —  szó
val a nagy földbirtokos álmában újból kereske
dővé lön.

Eltávozását nern igen vette észre senki a 
társaságból, talán az egy Ugróczy családot k ivéve; 
ez azonban úgy tőn, mintha e körülményről a töb
bieknél is kevesebbet tudna. Az anya a szintén 
kissé „átszellemült” hölgyekhez csatlakozott, —  a 
fiú pedig ügyes észrevehetlenséggel lassíthatván

ábránd, emlékezés oly élénk kifejezésben volt a fia
tal leányka arczán olvasható, hogy egy kevésbbé 
szép és ügyes legény is, minta fiatal Ugróczy, báró 
csak negyedrészt annyi hiúsággal is a legjobbat 
sejthette volna magára nézve.

Ugróczy báró nem sejtett, ő bizonyos volt, s 
mind ezt előre tudta. Hogyan is lehetett volna az 
másként. Ő, Ugróczy! —  és egy kis polgári lib a ! ̂  
Valóban a. harcz egyenetlensége még a diadalbecsét 
is csökkentette.

Idáig jutottak a dolgok, midőn egy ösvény
kanyarulatnál egy kis lúgos elé értek, mely előtt 
csinos kerti támlány és asztalka állt, a hol az ex- 
tulajdonosnő Ő nagysága kávézgatni és olvasgatni

S só g h á z y  bárónő  „ en yh e ,32

vallva, az asztalnál Ugróczy báróné unszolásai foly
tán háromnegyed-részben leitta magát, szintén el 
volt bájolva, s először kezdé érezni szivében azon 
csábitó elandalitó nagybirtokosi gyönyört, miről a 
felesége és a társalkodónő oly sokat beszéltek volt 
neki, s a miről akkor még csak sejtelme sem volt. 
Most már ismerte, s csakhamar el is sompolygott 
a társaságtól, hogy egy abitta recsegő, ropogó 
bomlásnak indult kerti padra telepedjék, hol aztán 
a fenérintett elandalitó érzés nemsokára annyira el
nyomta, hogy csakhamar mély álomba merült, s 
mindaddig mint egy közönséges részeg ember 
úgy aludt, mig csak egy általunk később említendő 
körülmény erőszakosan föl nem riaszta őt azon bol
dog állapotából, a midőn ismét kis ketreczében 
gondtalanul pipázgatott. s csak úgy félszemmel

lépteit, abban járt, hogy a társaságtól mentül mész 
szébb hálramaradjon, hogy ily módon annál háborit- 
lanabbul cseveghessen a kis polgári libácskával, job
ban mondva • libácskának, mert a szegény gyermek 
emlékei a nap benyomásai, s ezen épen nem ked
vére történt változás miatti szomoráságában csak 
rövid egytagú kikerül heteden feleleteivel vett részt 
a beszélgetésben. Tulajdonképen nem is hal
lott, vagy legalább nem értett semmit abból, a mit 
a báró neki utánozhatlan könnyedséggel kerepelt. 
Az ő lelke messze-messze járt, talán Parisban talán 
a tengeren, vagy talán még azon is túl; s ha p il
lanatokra vissza is szállt hozzá, akkor azon estékre 
kezdett gondolni, a midőn egy másvalaki karján 
sétálgatott egy sokkal kisebb, de sokkal barátsá
gosabb kert kedves ösvényein . . . Mindezen

szokott. Ez volt az egyedüli müveit hely az odaha
gyott kertben.

A  báró eddig épen nem meglepő, de nagy
sikere által felbátorítva, elérkezettnek hitte az időt. 
a társalgás csolnakát a sóhajók szellőjével lassan- 
kint az érzelmek tengere felé hajtani.

Hangjára és első szavaira a fiatal leányka 
fölrezzent és mint egy álomból ocsúdva, megret
tenve kérdé, hogy hát merre vannak szülei ?

—  Bizonyára a nagy fasorok közt, —  monda 
a báró, ki semmi elsietett lépést nem akart veszé
lyeztetni is, azért sietett az udvariasság biztos ré
vébe visszavonulni. —  Csak azért tettem e kis ke
rülőt nagysáddal, hogy e kedves regényes kis pon
tot ,.Szögházy bárónő enyhét” bemutathassam A 
bárónő ilt szokta végezni tanulmányait. (Dumas.
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Kock, Feydeau stb.) s itt szokta magához venni 
frissítőit.

—  Menjünk a társasághoz! —  esdeklék 
Tercsiké.

Pár perez alatt a fasorok közt a társaságnál
voltak

Épen jókor.
—  A  tűzijáték ! —  kiáltá diadallal Szögházy 

báróné.
Valóban a fasorok végén füst-gomoly emel

kedett. s a szelíd méla remetelak ropogó lángok
ban lobogott fel.

—  Milyen regényes! —  kiálták Ugróczy bá
róné, a fia és Bájvölgyiné.

—  Köszönöm! —  monda a felindulás miatt 
alig szólhatva Szabóyné.

—  Jaj, jaj, jaj 1 —  kiáltá egy megrémült hang 
a remetelak felől. Valóban egy szikra az öreg 
gyámoltalan exvegyeskereskedőnek majdnem sze
mét égette ki.

Ez volt a „jux," melylyel Szögházy báróné 
ősi kastélyától elbúcsúzott.

(Folyt, köv.)

T i z  n a p  t ö r t é n e t e .
— Február 20-án. —

Ez is elmúlt, mint a többi. A  f a r s a n g r ó l  
beszélek, mely volt, s ma már nincs. A z ..urak" 
harmadik tánczestélye, a jogász-bál, a lövöldéi ál- 
arezos mulatság s a nőegyleti tánczvigalom voltak 
az utósó báléjek, (mind szépek, látogatottak és v i
dámak), s ha hasonlítanom kellene, valóban nem 
tudnám hirtelenébe mihez hasonlítani az idei far
sangot, mely vége felé volt a legzajosabb. Lennék 
költő : rendelkezésemre állna a mindig emlegetett 
hattyú, mely halála előtt zendül meg a legszebben; 
a folyam, mely mielőtt a tengerbe enyésznék, széle
sedik ki legjiobban; a lámpafény, mely elalvása 
előtt vet legnagyobb lobbot. De nekem nem hiva
tásom a farsangot megénekelni, elsiratni és esz
ményíteni ; annyit mondhatok róla, hogy elmúlt, s 
ma már alig van belőle más, mint a szép emlékek, 
melyekről örömest beszélgetünk ; meg az árjegyzé
kek , mikről —  a kinek van —  nem örömest 
beszél.

Itt a böjt csendje, ballgatagsága, s komoly 
e l m é l k e d é s e i .

De egyszer mindenkorra át akarván esni az 
elmélkedéseken —  a tárczairók e szokásos böjti 
prédikácziéin, —  eszembe jut egy párbeszéd, mely 
az utésó báléjek egyikén egy fiatal főur és egy Írónk 
közt folyt. E  fiatal főur talpig derék ember, a „haza 
reményei" közűi való, mint mondani szokták. Sze
rel gondolkodni, szive nem csupán a quadriile-ok 
hevében dobog, ismer valami magasztosabbat is, 
mint a lófuttatás, s nem csak a vadakat fizi kedv
vel, hanem az eszmék világában is örömest mozog.

—  Az utóbbi napokban. —  kezdé ezúttal, 
midőn k i s művészvilágunk egyik közelebbi n a g  v 
eseménye került szőnyegre. —  sokat beszéltek az 
arístocratiáról. Vádolták, gúnyolták, több keserű
séggel, mint alaposan. Sőt maga a sajtó is a ezél- 
zások röppentyűit szórta reá. M i az oka ennek?

—  Azt hiszem, —  feleié az író, —  mert 
főrangú világunknak nincs elég fényköre, mely 
kellő tekintélyt adna neki, s megóvná efféléktől. 
Sok  mindent hasonlítottak már a M a h u m e d  k o 
p o r s ó j á h o z ;  ez osztályt is lehetne. Sem fenn 
nincs, sem alant. Fenn nincs elég befolyása, ide 
lenn nincs e l é g  nymbusza.

—  M ié rt? Hát aristocratiánk nem jobb-e, 
mint bármikor ?

—  Tagadhatlan, hogy sokkal jobb, mint ak- 
kor volt, midőn elmentek a haza határain túl, ott 
építettek palotákat, más nyelvet beszéltek, inás 
ruhát hordtak, mint hontársaik; s mikor a világ 
akármely fényes pontján több magyar mágnást le
hetett találni, mint a haza szivében. Annál is jobb, 
mint volt még csak nem rég is, körülbelül húsz év 
előtt, midőn főrangú világunk a redout-szinházban 
tartott páholyokat, s nyomorogni hagyta a kerepest 
útszélen a hazai színművészet árváját. Ma ez más
kép van, szent igaz. —  De a nép még t ö b b e t  
■ óhajt. Ne higvje ön, hogy e nemzet, mely még a föld 
népében is naponkint annyi aristocraticus hajlamot 
árul el, az aristocratiátói azért idegenkednék, mert

fényét irigyli. Nincs gondolkodó ember, ki irigyelné 
azt, hogy páholyokban ülnek, fényes fogatokon, 
vagy paripáikon, jockey-kabátban járnak, s ra- 
gy ogő estélyeket adnak. Hisz akkor még jobban 
írig yelhetné a pénz embereit, kik sokszor páriák
ból válnak hatalmasságokká, s kiktől (több pénzök 
lévén), még több fényűzés telhetik. Ellenkezőleg 
ép az a panasz, hogy főrangú világunk nem elég 
tekintélyes aristocratia. Magán körében fejti ki 
egész fényét; a közéletben nem bír elég súlylyal, 
s nem azon jelentékeny befolyással, melyet csak 
oly osztály szerezhet meg magának, mely együtt 
birja a nagy vagyont és fényes nevet. Mondhatják 
önök, hogy a közpályák el vannak zárva előlük. 
E l van egy rész, de nem mindenik. Ott a tudomány, 
művészet, a nemzetgazdászat. Nem költőket, kép
írókat várunk mi tőlük; ezeket nem osztályok szü
lik, hanem a lángelme istenadománya, mely több
ször található kunyhókban, mint palotákban. Maece- 
násokat óhajtunk, a minők nincsenek. —  Mivé fej
lődhetnék a magyar tudományosság és művészet, 
ha a gazdagok pártolnák ? 1 Nézze ön a „Dada-pesti 
szemlét," műveltségűnk ez egyik bizonyítványát. 
E g y  honosított főur részvéte nélkül most aligha 
élne; mert tősgyökeres uraink ugyan keveset tesz
nek étté. S  melyik művész, költő vagy épitész, stb. 
köszönheti nekik haladását ? Könnyen megszámlál
hatjuk. L i g e t i  festett a fóti kastély nagylelkű 
birtokosának, O r l a y  a Nádasdy-palota számára, 
egy-két főur készíttetett nehány arczképet: ennyi 
az egész, —  Melyik közintézet virágzott föl az ő 
vezetésük és buzgó részvétük mellett? kivéve az 
egyesületi lovardát, mely szintén megérdemli a 
fönntartást, noha nem a legelső sorban. Égy  inté
zetünk: van, mely évek éta csaknem az ő igazgatá
suk alatt áll, s e z a  n e m z e t i  s z i n h á z .  Nézze 
ön m eg: mivé le tt! Sem  a dalmű, sem a dráma 
nem virágzik. Az emberek unalomból' járnak oda, a 
nők ruháikat mutogatni, a férfiak időtöltésből tap
solni, egymást látcsövezni, és csak kivételképen 
nézni a színpadot.

—  De nem pártolták-e az akadémia palotá
já t? Nem alapiták-e meg a hitelintézetet? Nem 
irnak-e most is egy fölállítandó i p a r c s a r 
n o k r ó l ?

—  K i tagadna el tőlük minden érdemet ? K i 
ne látná be, hogy vannak most is, kik üdvösen 
munkálkodnak a politika, a tudományosság, a köz- 
és magán-gazdászat terén ? S e n k i  s e m  á l l í t 
h a t  j a. h o g y  m i t  s e m  t e s z n e k ,  c sa k  azt, 
h o g y  n e m  e l e g e t .  Nem annyit s nem annyian, 
hogy a nép részvétét megnyernék. S  van még egy, 
mi mindennél nagyobb baj a tekintélyre nézve.

—  S  ez?
—  Hogy sokan közülök nem elég féltéke

nyek fényük alapjára. A  f ö l d b i r t o k o t  értein, 
melyet annyian elvesztegettek. Hány büszke czimert 
veretett már le egy-egv szorgalmas kereskedő 
vagy iparos, régi kastélyokról, melyeknek egy
kori gazdag birtokosai ma bérszobákban laknak, 
s esténkint egyik páholyból a másikba járnak. 
Annyira vagyunk, hogy a legnagyobb tisztelet
tel kell megemelni kalapunkat egyik vagy má
sik főur előtt, ki folyvást s z e r e z ,  és csa
ládja jövőjéről nemesen gondoskodik. Az ari- 
stocratiának mindenekelőtt gazdagságra van szük
sége, hogy magát érvényesíthesse. Ha elszegé- 
n y ü l: kigunyolják, mert terhére válik önmagának. 
Higyje meg ön, egyszerre nagyobb tekintélye 
lenne, ha nem érték volna egymást a bukások s 
könnyelműségek. „Hogyan bízzam benne. —  mondja 
a polgár, —  ha még saját magát sem birja fenn
tartani." A  democratiával való kaczérkodás sem 
hódit meg senkit. Ismernek eleget, ki nyomtatott 
betűkben és az életben egészen ellenkező elveket 
vall. lm egyik, ki a világért sem nyomatná ki neve 
elé a grófi czinaet, s mégis elítél egy előkelő nőt 
azért, mert színpadra lép. íjem a színpadot veti 
meg, hisz maga is koqiédiázoU rajta, basonrangu 
társai közötti hanem a színészeket, kik közé keve
redni iszonyúnak képzeli. íme a második democra- 
ta, ki hirdeti az egyenlőséget, de az életben na
gyon is érezteti a szegényebbekkel, hogy nem szü
lettünk egyenlőknek. Nem csupán emberek, hanem 
helylyel -közzel grófok is vagyunk. Ily példák árta
nak azoknak is. kik valódilag szabadelvűek és ije- 
mocraták. Van még más is.

—  Még más is van ?

—  A magán-életben nem nagyon igyekeznek 
megnyerni az embereket. Én láttam lordokat, kik 
évenkint annyi adót fizetnek, mint mennyi jövedel
met a mi nagyuraink kapnak, s kik a londoni kiál
lításon, és más közhelyeken a legnagyobb nyájas
sággal érintkeztek az iparosokkal és munkásokkal. 
Mintha mondták volna nekik: „becsülünk titeket, 
mert dolgoztok; a születés szerencséje épen arra 
kötelez bennünket, hogy elismeréssel és szeretet
tel legyünk irántatok, mert végre is nálunk nélkül 
még el lehetne a világ, de nálatok nélkül nem." 
Lássa ön, meg nem gondolt kis dolgok is nagy be
folyással vannak a közvéleményre. Minap egy tár
saságban komoly, derék emberek panaszkodtak, 
hogy midőn egy két páholy fennhangu társalgását 
kénytelenek voltak lepisszegni, a beszélgetők v i s z- 
s z a p i s s z e g  t e k rájok. Ez nem volt megfontolt 
dolog. 1793-ban egy ouvrier azt mondá egyik el
itéit marquis-nek : „emlékezik-e ön, hogy egykor 
az utczán kinevetett, mert blouse-om el volt sza
kadva ! ? „Tanulság, hogy a főbb ranguaknak mindig 
kímélni kell a szegényebb sorsunkat, mert ezek 
n e m  f e l e d i k  el a legkisebb bántalinat sem, me
lyet töltik kaptak. Ha első akarsz lenni, légy aláza
tos ; ha felfuvalkodol, könnyen utésó lehetsz . . . 
Ez bölcs mondás, mely mindig igaz marad.

—  Azt hiszem, a mieink nem felfuvalko- 
dottak!

—  Meglehet. Sok van köztük, ki elméje és 
szive által egyiránt köztiszteletet érdemel. De van 
olyan is elég, ki azt hiszi, hogy körén kivül nincs 
világ, csak szemét. Én —  higyje meg ön —  nem 
keserűségből beszélek, mert épen azt szeretném, 
ha tekintélyes aristocratiánk lenne, méltó koronája 
az állam azon épületének, melynek alapját a nép 
képezi. S  van még egy ok. melynél fogva a mi fő
urainkra nézve nagyon drága ép a j e 1e n 1

—  S  mi ez ?
—  Az, hogy történeti múlt nem ád nekik te

kintélyt a tömeg előtt. A  mi most élő előkelőink nem 
mutathatnak, mint a franczia nemesek némelyike, 
oly ősökre, kik a keresztes harezokban Bouillon 
Godfrid kíséretét képezék, vagy a normann lova
gokkal barátkoztak, vagy Francziaországot egykor 
az angoloktól szabadnák meg. Nincs, ki mondhat
ná : őseim ott éltek Nagy Lajos vagy Mátyás udva
rában, a Garák, Újlakiak, Országhok, Kanizsaiak, 
Zápolyák és Szentgyörgyi grófok közt. Csak igen 
kevés család van, mely büszke lehetne rá, hogy 
neve a mohácsi vész elölt is r a g y o g o t t .  A 
legnagyobb rész pár század előtti, s az eredettel 
és izmosodással nem szokott dicsekedni, Nem ízért 
emlitém ezt, mintha a család régisége engem ma
gában is hódolatra ragadna az utódok irán t; de 
annyi bizonyos, hogy a kegyelet a történeti tekin
télyek mellett szól, s a hol nagy műit nincs, ott 
sürgetősebb szükség a j e l e n b e n  szerezni ér
demeket.

így folyt e párbeszéd, mely épen azért, mivel’ 
az aristocratia érdekében volt mondva, méltó a 
följegyzésre. Keserűség, gúny vagy gyűlölet nem 
szól belőle; sőt épen higgadt hangjánál fogva esz
mecserékre és tanulságokra adhat alkalmat. Azért 
bocsánat, ha kissé hosszúra terjedt, s kiszoritá a 
napok történeteit.

Röviden azért elmondhatok nehányat.
D e á k  Ferencz, a neki küldött szép Szobor- 

művet szép levélben köszöné meg az erdélyi höl
gyeknek, kik —  njint a nagy hazaf) nqontjjaj —  
„híven ápolták nemzeti nyelvünket azon korban is, 
midőn az itt nálunk s o k  f é n y e s  p a l o t á b  an 
már csak vendégnek tekintetett; s kik a családi 
élet csöndes körében zaj nélkül, de épen oly buz- 
gósággal működnek a hon javára, mint a minő lel
kesedéssel készek, midőn kell, tenni tűrni, s ál
dozni a hazáért,1'

A 1 m á s s y Pál tízezer forinttal gyarapitá 
az akadémia tőkéjét. Oly nemes tény, melyet fö
lösleges volna czifra szavakkal dicsérni. ,,Minden 
Demosthenesnél szebben beszél ily tett."

Az irodalom legérdekesl) újdonsága: a K r j z a  
János által összegyűjtött „V a d r ó z s I  k," á (szé
kely népköltészet ez egyszerű, illatos és friss virá
gai, minők csak ama üde levegőjű hegyek és regé
nyes völgyek között teremhettek.

R u d a i - 4  p r a x i n J ú l i a ,  Dobsa L. „A t- 
t i l á “-jából, mely pár hó múlva kertjl színre, a 
hősnő M i k o 11, szerepét tanulja.
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R e t t e n  H e n r i k  visszatért hozzánk 
Becsből, hol rá nézve sokkal ridegebb volt a leve
gő. Több tövist kapott, mint virágot, s ha korai 
szerzeményeit emlegették, azt válaszolák : Triest- 
ben van egy tiz éves gyermek (az elhunyt Ricci 
Luigi fia), ki három felvonásos dalművet fejezett 
be. Ennélfogva fölösleges, természet- és ember-fö
lötti ritkaság gyanánt beszélni arról, hogy valaki 
kis korában eantatékat és ábrándokat irt.

R e m é n y i  Olaszországba utazott.
Mielőtt eltávozott volna, nekünk —  nehány 

barátjának —  eljátszó legkedvesebb darabjait, a 
..Hugenották11 nagy kardszentelési jeleneiét, mely 
ben egy hitrajongó világ szenvedélye tragikai 

. nagymérvüséggel van kifejezve; eljátszott egy 
mennyei dallamú Beelhowen-művel.s eljátszó „esz- 
ményitelt csárdásait.'- melyeknek némelyike oly 
kecses, könnyűd és ingerlő, hogy méltó kísérete 
lenne a nayádok tánczának is.

R e m é n y i  jó helyre megy. Oly földre, hol 
a művészet, —  a szellem ezen nagy és becses 
fényűzése, —  mindig virágozott; oly nép közé, 
mely a költészet egyetlen szikrájától is könnyen 
lángot kap. Kíséretében van a h í r ;  legyen ott 
mindig a s z e r e n c s e is. \ . K.

Lisznyai meghalt.

(f  Február 12-én).

A  farsang vidám zajába gyászharang kon- 
gása vegyül.

Egy  dalnok halt meg, kinek nevét, dalait és 
szeretetreméltó egyéniségét mindenki ösmeré. El 
lehet mondani, hogy majd mindenik művelt magyar 
ember egy jó barátot, egy kedves ismerőst vesz
tett benne ; az irodalmi körök pedig oly eredeti, 
sajátos, szeretetreméltó egyéniséget, kinek emlé
ke sokáig fennmarad, nemcsak könyvek lap
jain, hanem a kortársak élő emlékezetében is.

Lisznyai azon kevesek közül való volt, ki 
c s u p á n  a szeretetnek élt. Szivének melege, mint 
a napvilág, boldogra boldogtalanra egyiránt sütött. 
Ismerőseinek nagy körében, s békétlen. ingerlé
keny, lobbanékony pályatársai között., soha, de soha 
nem volt egy ellensége sem. A műbirálók is, kik 
némely költeményei fölött szigorún törtek pálczát; 
a komoly gondolkozásu jó barátok is, kik egyért- 
másért sokszor keményen rótták m eg: csak oly 
szeretettel szorítottak vele mindig kezet, mint sok
szor megénekelt pajtásai, kik czimbora dalok és vi
dám pohárcsengés közt élték vele a vidámság 
sok szilaj és nyájas óráját. Fogékony lélek, nemes 
sz ív  és könnyelmű fő volt. Nincs miért tagadjuk ez 
utósót; hisz maga is számtalanszor őszintén meg- 
éneklé, hogy ő a szilaj vigalmak költője, s múzsája 
nem csupán felhők fölött jár, hanem örömest le
száll a csárdákba is, s ott vidor mosolyával meg- 
aranyoz mindent.

Ismerik önök „P a 1 ó c z d a l a i  t,“ e mél
tán leghiresb költeményeit?

Ha elolvasnak közülök csak egvet is,azt fogják 
rá mondani: „látjuk, hogy sok benne a rendetlen
ség, a szabály ellenies ; de még is szeretnünk kell, 
mert teli van eredeti ötletekkel, jóízű vidámsággal, 
s a kedély azon napfényével, mely csupán a valódi 
költői hivatások sajátsága lehet.“

Ilyen volt egyénisége is. Senkisem találkoz
hatott. vele a nélkül, hogy valami sajátos ötletet 
ne hallott volna tőle, melynek eredetiségét még 
az ő palóczos kiejtése is emelé. Teli volt mindig a 
vidorság, szeretet és nyájasság melegével ; s még 
kínos kórágya mellett sem ülhetetit senki szomorún, 
mert egy szünpercz a kínos fájdalmak közt elég 
volt, rara hogy ő élczekkel mulattassa barátait, isme
rőseit, kik hozzá sajnálkozni jöttek.

Volt e mellett természetében bizonyos gyöngéd
ség,mely miattmindenkikedvelé. Szerette a gvernie 
keket, a virágokat, pajtása volt a madaraknak, s lit- 
hurgiáját nem csupán Anacreon irta. Volt más lit- 
hurgiája is. Senkisem olvasta nála örömestebb a 
a szent történeteket, a bibliát, az imakönyveket. 
Egyszer egy könyvet adott át nekem, s egy lapra 
mutatva, mondó: „ennél nincs szebb." Odanéz
tem; a,.nehéz betegek imája" volt. S  evallásovságot 
épen nem kislelküség szülte nála a bajok között.

Ellenkezőleg, senki sem viselé nagyobb lelki erő
vel, lemondással, úgy szólván hősies türelemmel 
testi kínjait, és senki sem félt kevésbbé a haláltól. 
Annyira nem félt, hogy csaknem kereste azt.

Élete különös vegvülete vidám és sötét ké
peknek. Egyik  fele jó barátok, érdekes idők, csa
ták, nők, dalok, családi élet, tarka és szép örömek 
közt folyt e l ; másik fele —  k ó r á g y o n .  Senki
sem örült többet az életnek, és senkisem szen
vedi többet a kórágyon. Sokszor szárnyalt már ha
lálának hire szerteszét, de példátlan erős termé
szettel bírván, egészsége megint csak „talpraug- 
rott/‘ a mint ő maga kifejező.

A társas életben igen szerették. Most szaló- 
nokban járt, finom, előkelő nőket gyönyörködtetve 
társalgásával és élénk ötleteivel; majd csárdákban 
mulatott, hol a pohár kézről kézre járt. Öregek és 
fiatalok, szegények és gazdagok, nők és férfiak 
egyiránt szerették; mindeniknek tudott mondani 
valamit, mi nekik jól esett.

Ifjúsága teli volt kalandokkal, s már tizen- 
nyolcz éves korában, mint k ö l t ő t  emlegeték. Az 
eperjesi iskola önképző köre, (hol Sárosy Gyulával 
és Vahot Imrével együtt kezdők szőni az ifjúság 
álmait, ez álmokat, melyek oly ritkán teljesülnek), 
volt az első tér, hol költészete a bimbókat hajtani 
kezdő. Azután a lapokba kezdett írni, a „Honmű
vész," „Regélő*4 és ,,Athaeneum"-ba. Majd az or
szággyűlési ifjúság kedvencze lön Pozsonyban. 
Szavalták magyar történelmi b a l l a d á i t ,  s olvas
ták az országgyűlési szónokokról irt költői rajzait, 
melyek teli voltak lelkesedéssel. Átalában ő min
dent megénekelt, a mi körülte volt: eget és földet, 
napsugárt, és port. Fogékonysága olyan volt, mint 
a tüköré, mindent visszaadván, a mi előtte el
vonult.

Ez időben a megyei életben is részt vön, s 
Nógrád egyik jegyzője lelt. Szerették meleg elő
adását, keleties kifejezéseit, és ötletekben gazdag 
toas/.tjail. Még 1861-ben is visszaemlékeztek ezek
re. s a megye egyik tiszteletbeli főjegyzőjévé ne
vezték ki.

Az 1848 -ik  év végét és 1849 -d ik  egész ével 
Olaszország és Tirolban élte át. E két ország —  
egyik a művészet, másik a természet szépségeivel 
tele, —  még jobban kifejték költői erét, e dús 
eret. melynek folyását nem lehetett művészi mederbe 
szorítani, meri csapongott jobbra balra, csillogott 
a napfényen, visszatükröző a part virágait, majd 
zúgva kiöntött, tócsákat — s itt ott egy kis mocsárt
—  csinált, de mindig ragyogott, mert rendetlensé
geiben is a múzsa mosolya fénylett rajta. Vissza
térvén a hazába, a „Pa!ócz-daIok"-kal lépett föl, 
melyek példátlan részvétnek örvendtek a haza 
mindenik részében. E  könyv szá mlalan kiadást ért, 
s a divatlapok igyekeztek megismertetni a költő 
arczképét.

Ez  időben. mely költői pályájának tető
pontját képezi. — nősült meg. Neje (Halász Ida) 
azon nemes nők egyike, kiknek egész élete: sze
retet, lemondás, önfeláldozás. Mily nemesen ápolá 
férjét mindig nehéz betegségeiben; mint szerette 
és védte ő t ; mily szentélyévé tette kis szobáikat; 
mint növelte kedves fiait: mi tudjuk legjobban, —  
a költő barátai. Azon ritka nők egyike, kikről azt 
lehet mondani: „nagyságuk a házi erények egysze
rűségéből áll."

Sohasem hallottam férjei és női gyöngédeb- 
ben beszélni egymásról. S  viseletűk is olyan volt,
—  mint beszédük —  egymás iránt. De az elhunyt 
költő —  túlélőnk vérrel bírván, —  nem lehetett 
el a világ, a társas élet. a vigalmak nélkül. A csa
ládi kör pihenőhely volt neki, mikor elfáradt; s 
ekkor annál jobban érzé annak becsét. A  szeretet 
várta ott mindig, tárt karokkal, panasz és zokszó 
nélkül.

Lisznyai sok költeményt irt, többet mint kel
lett volna. Számos kötetét ismeri a közönség: a 
„Palócz dalok"-on kívül, „A madarak pajtását," 
az „Uj palóczdalok '-at, a „Dalzongorá“- t : szer
kesztő. a „Szerelem könyvét," s a „Szavallatok 
könyvét; 1 s kiadásra várnak még a „Columbus-to- 
jások,•• „Oltárvirágok," stb. Ezeken kívül kisebb 
röpverseinek s valamennyi lapban irt költeményei
nek száma igen sokra megy. A  bíráló azt fogja

mondani: ..bárha kevesebbet irt, és többet gon
dolkozott volna:" de az olvasó megtalálja mindenütt 
az eredeti képeket, az ötletek gyöngyeit, az eredeti 
kifejezések sajátságait, melyektől költeményei csil
lognak. Mily drága kövek lehettek volna mindezek, 
ha a tanulmány köszörűje alá kerülnek, s ha a költő 
nem csupán a tartalom, hanem a formák által is 
le lkesül! Művei nem csupán a hazában ismere
tesek. Sokat lefordított Kertbeny németre, Thalés 
Bemard francziára, s többi közt Hacklánder „Ueber 
Land und Meer4,-je nagy elismeréssel szólt mű
veinek eredeti és költői tartalmáról.

Számtalan, egymást érő betegség, mindig, 
visszakerülő bajok okozók, hogy költészete nem 
fejlődött ú g y , miként jobb körülmények közt 
fejlődhetett volna. Azon is csodálkozhatunk, hogy 
a betegségek teljesen meg nem törék lelki erejét. 
De nem törték m eg ; ő szenvedései közt is dalolt 
és élezeket mondott. E g y  év óta csaknem mint élő
halott járt az emberek közt, de mindig vigabb volt 
ő maga, mint azok, kik találkoztak vele és sajnálták. 
Elment vidékekre i s , s mindenütt zajos hatású 
költői estélyeket rendezett, melyekben legszebb 
költeményeit s/.avalá. Utójára Gyöngyöst látogató 
meg, s ott is szavalt . . .  de ez már szellemének 
utósó föllobbanása volt. —  Félholtan hozták vissza 
a c s á s z á r  f ü r d ő b e ,  hol a nemes szivü „ir
galmas szerzetesek" már régóta nagy részvéttel 
ápolták, s egész családja iránt áldozatkészséget ta
núsítottak.

A  költő végnapjaiban, sem veszté el lélekere- 
jét. Tudta, hogy meghal, s elbúcsúzott két szép 
fiától és jó nejétől, kí folyvást ágyánál sirt és imád
kozott. Azután megszűnt beszélni, de nem veszté el 
eszméletét. Febr. 12-én  délben meglátogatóm, s 
bár nem szólt, a szemébe szökkanő köny tanúsító, 
hogy megismert. S  aztán még azon éjjel 11  s 12 
óra között meghalt, neje és barátja S z i l á g y i  
V irg il karjaiban.

A  főváros jelenleg —  és még napokig az 
irodalom e halottjáról beszél. Mondják, hogy pár 
hét előtt egy vendéglőben több társával együtt ül
vén, a költő előtt levő vastag pohár ketté tört, a 
nélkül, hogy érintették volna. Esetleg, de megtör
tént. Akkora költő egy pár barátja együvé súgott: 
„félek, hogy vége lesz."

S  csasugyan vége lett. A  költő,ki oly zajos.vidor, 
nyájas órákat élt, ki annyit mulatott és mulattatott, 
a sok eredeti dal kedves szerzője, e mindenki ba
rátja és senki ellensége, most némán, hidegen fek
szik a temetőben. Mi, barátjai, alig tudjuk elhinni, s 
csak sokára fogjuk megszokni a szomorú gondola
tot. hogy az ő vidor, kedves, eredeti alakjával nem 
találkozunk többé soha.

V A D N A I K Á R O LY .

Attila nászéje.
(Miilapunkhoz.)

Az „Isten ostora,44 a nagy hun király, kiről annyi 
csodás rege szárnyal, de ki valóban nemtőként hatot t 
nemzetére, uj tüzet, uj lelket öntött bele, s hódításokra 
ragadá mágával, azon reménnyel kecsegtetvén azt, hogy 
ez utón egész világ urává emelkedhetik, s illetőleg a vi
lág összes kincseinek juthat birtokába, annyival is in
kább, minthogy a hadisten kardja, melyet ő talált meg 
— úgyis legyőzhetlenekké teendi, és valóban tőn is ret
tentő hódításokat — haláláról semmi bizonyos nincs is
merve. A catalaunumi ütközet után, ismét talpra állván 
midőn -452-ben Aetius ellen tort s ennek meghunyászkö- 
dása által némileg csillapulva hazatért, menyegzőjét volt 
megtartandó a szó') Ildikóval, a nász éjjelén halt meg. 
Némelyek Írják, hogy lakoma közben orrvérfolyás által 
támadtatv;i meg, midőn ettől kimerültén lefeküdt, bele 
is halt, — mások és ezekkel Tliiers, ki e hősről oly 
jeles művet i r t , melyet Szabó' Károly fordításában 
magyarul is bírunk — inkább a mellett vannak, 
hogy mérgezés, vagy összeesküvés következtébeni 
orgyilkosság áldozata lett. Képünk azon momen
tumot vette fel, midőn Ildikó által nyughelyén élet
telenül talál tátik. Halála után birodalmának elhalása, 
szétbomlása is kezdődött, miről azonban, valamint a hős 
életéről olvasóink a lapjainkban folytatólag közlött „ma
gyar történelmi rajzókéban tüzetesebb, bővebb adato
kat találnak.
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V eg-yes ro v a to  Id.
N e m z e t i  m u zeu m .

— A muzeum bebútorozását segélyező női bizott
mány legutóbbi ülésében szóba jött, hogy a muzeum újra 
díszített helyiségi inek képei photografiák utján famet
szetben vagy kőrajzban sokszoroztassanak s az ebből 
befolyó jövedelem könyvek bekötésére fordittassék. Az 
említett bizottmány működését közelebb végzi b e , s 
utolsó ülését a múzeumi Széchenyi-teremben fogja tar
tani, mint mely e bizottmány hazafias fáradozásának 
köszöni léteiét.

— A nemzeti muzeum régiségtárát Bolza István 
gr. érdekes tárgyakkal gazdagította. Különösen érdekes 
két nagy,mintegy 24 aranyat nyomó Czelta eredetű arany 
gyűrű, melyeket 1788-ban Gyula városában ástak ki 
Ezenkívül több sajátságos alakú bronz-láncz is van az 
ajándékozott tárgyak közt.

E g y le t i  tu d ó sítá so k .
— A bálok ideje m árlej árt,emlékezzüuk tehát még 

meg a f.hó 7-én az „Európa" teremében tartott „orvosnö
vendékek báljáról." Egyike volt ez ez idéryben a leg
szebbeknek. R á t h  József és L é n k  G. orvosjelöl
tek, mint elnökök, élükön a többi bizottmányi taggal min
dent elkövettek, hogy a termet a legnagyobb íénynyel dí
szítsék fel, — a közönség, nem volt túlságos nagy (mi a 
tánczolókra nézve még előnyös volt), de válogatott — s 
csak is díszes magyar ölt' nyök voltak láthatók. A házi
asszony tisztét, a bájos gr . Károlyi Edéué viselte, min
denkit elragadván nyájas modora — és előzékenysége 
által. A tiszta jövedelem felülhaladta a 800 forintot.

— A pesti lovaregyleta hazai lótenyésztés érde
kében fölterjeszté véleményét a helytartótanácshoz és 
főakadályát lótenyésztésünknek a következő négy tény
ben találja : I) Jó tenyészanyag hiánya, s a nehézség, 
mely ennek beszerzésével jár. 2) A nemesebb tenyész- 
anyagnak kevés kezekben öszpontosulása ; n:i nagyobb
részt a fönnebbi okoknak tulajdonítandó. 3) A tenyész
tés hanyag és czélszerütlen kezelése minden osztálynál, 
különösen a föld népénél. 4) A versenyzés ügyének 
csekély lendülétében.

— A d u n á n t ú l i v i n c z e l l é r - . k e r t é s z -  
és p i n c z e m e s t e r - k é p e z d e  javára engedmé
nyezett sorsjáték még fennmaradt jegyei a napokban 
adattak ki és küldettek széjjel. Miután óhajtandó volna, 
hogy mentül több elkeljen, a közönség tájékozására e 
sorsjáték czélját röviden ismertetjük: A jövedelemből 
egy tőke fog alapittatni, melynek kamatai évenkint bi
zonyos számú szegény ifjú segélyezésére fordittatnak, 
kiket a részvényesek valamelyike az intézetbe ad kiké- 
peztetés végett. A húzás mart. 15-én megy véghez N.- 
Kanizsán. Van ezen sorsjátéknak 60,000 darab 50 kros 
sorsjegye; szabadjegyei nincsenek. A nyereményeket 
illetőleg megállapittatott: 20 fő- és 600 melléknyere
mény. A 20 főnyeremény közül az első nyer egy 8  ló 
erejű gőzcséplőgépet, a második egy 4 lóerejü cséplőgé
pet, a harmadik és negyedik egy-egy Bocskay-félé bor
sajtót, az ötödik és hatodik egy-egy kukoriczamorzsoló- 
gépet, a hetedik és nyolezadik egy-egy szecskavágót, a 
kilenczedik és tizedik egy-egy répavágót, a tizenötödi
kig bezárólag egy-egy vasboronát, a tizenhatodiktól a 
huszadikig bezárólag egy-egy Vidacs-ekét. A többi 600 
nyeremény is hasznos kerti és gazdasági eszközökből 
fog állani. Mint valóban méltót ajánljuk a közönség föl
karoló részvétébe.

Iro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— A „Zen. lapok11 írja, hogy a bekövetkező böjti 

hangverseny-idény alatt Hellmesberger is meglátogatja 
fővárosunkat világhírű vonós négyes társaságával s egy- 
pár klasszikus hangversenyt rendezem! a müveit közön
ség nagy élvezetére. Hellmesb 3 ger négyesei jelenleg 
a legtökéletesebbnek nevezhetők a művészi világban.

— Képgyűjtemény. Marasztoni, a festészeti aka
démia volt vezetője, több becses festvén'yt hagyott hátra. 
Hogy e festvények a nemzeti muzeum számára megsze
reztessenek, a lapok többször ajánlották. Most gr. An- 
drássy Gyula, az ismert műbarát, állt a terv ( lére, s igy 
remélhető, hogy az mihamarább valósulni fog.

— Uj regény. Báró Podmaniczky Frigyes — 
„Az utolsó könycsep" czimű regényt fejezett be. Min
denesetre esemény ezen a szépirodalomra sivár kor
szakban.

— Uj zeneművek. Beküldetett szerkesztőségünk 
höz : „Hat népdal Tóth Kálmán költeményeire zongora- 
kísérettel, szerzé Mosonyi Mihály" és „Széchenyigyász- 
induló." Mindkettő kapható Rózsavölgyi és társa nmke- 
reskedésében.

— Lap-átalakulás. A „Szegedi-Hiradó" ezentúl 
megnagyobbított alakban, s bővebb tartalommal ugyan
csak Szabados János szerkesztése mellett „Pusztaszer" 
czirn alatt fog megjelenni.

— A Széchenyi-szoboremelésére szükséges mé
rési és egyenlösitési munkálatokat a városi mérnöki hi
vatal már megkezdette.

— E g y  u j  „ d í s z e s  t á r s a l k o d ó "  van 
sajtó alatt. Szükség van rá, m ert még művelt emberek 
is sokszor megfeledkeznek nálunk az illemről és díszes 
társalgásról. Példát mondhatunk. Azon tiszteletnél 
fogva, melylyel a j o g t u d o r i  k a r  irán t viseltetünk, 
egyik helybeli nevezetességet fölkéreténkarczképe áten
gedésére. Ez azonban, a helyett, hogy illedelmesen elő
adta volna ez elleni kifogásait, m egbízottunkat, egy 
fiatal irót, oly szavakkal u tasított el, mintha nem 
is művelt tá rsaskörökben, hanem mindig csak nyers 
nép között forgott volna, mint egy hatalmaskodó gyári 
Auf-s e h e r. A jánljuk a nem sokára megjelenendő 
„ d i s z e s  t á r s a l k o d ó t . "

S z e m é ly i  h írek .
— Földiszitések a londoni világkiállítás alkalmá

ból. Harmadosztályú vaskorona rendet n y e r t: Koriz- 
mics László, magyar kir. helytartótanácsos ; a Ferencz- 
József rend k iskeresz tjé t: dr. Szabó József pesti tanár ; 
M üllcr János G.n. szebeni jogakadémiai tanár ésF ischer 
Móricz, a herendi porczellángyár tulajdonosa ; — koro
nás arany érdem keresztet; Cilchert Róbert, gutori föld- 
birtokos, Egan Ede, Kőszeg melletti bérlő. Jankó Vin- 
cze, pesti gyárfőnök, s Ganz Ábrahám, budai vasöntő s 
gépgyárnok, dr. Jenny selmeczi bányatanácsos, Poszner 
Lajos pesti papirgyáros ; arany érdem keresztet végre : 
Beregszászi Lajos, pesti zongoragyárnok. Ezeken kiviil a 
legfelsőbb megelégedés tudtul adatott: dr. Ranolder J á 
nos veszprémi püspök , gr. W aldstein János kam arás s 
udvari tanácsos, és Török Gábor, aradi földbirtokos 
uraknak.

K eresked e lm i, g a z d a s á g i ' és ip a rm o z 

g a lm a k .
— Czegléden gőzmalom-társulat alakulására az 

engedély felsőbb helyen megadatván, részvények f. hó 
25-dikéig 100 forintjával aláírhatok Pesten Rózsahegyi 
István urnái a megyeházában, valamint Döna Döme pa- 
pirkereskedésében a kishid-utezában. Az alakitó gyűlés 
f- é. mart. 1-ső napján Czegléden fog m egtartatni melyre 
a részvényések hivatalosok. A vállalat 2000 részvényre 
lesz alapítva, ezekből 1000 a  czeglédi alapitótagok szá
mára tai tátik  fen, a  másik 1000 pedig nyilvános aláírás 
utján a közönségnek engedtetik át.

Szomorú adatok arra  nézve, hogy az általános 
elszegényedés folytán mennyire alászállt hazánkban a 
földbirtok á r a : Gr. Stom Iván csődtömegéhez tartozó 
hontmegyei kelenyei 60,000 forintra becsült birtok 6000 
forint értékű lakházzal, 240 forint regale jövedelemmel, 
040 hold, felében erdő-, felében művelés alatt levő föld
del, s különösen jó bortermő szőlőkkel, f. évi jan. 15-én 
másodszori bírói árverésen 19,500 forinton ; az ugyan
azon tömeghez tartozó fődémesi s 8000 forintra becsült 
részbirtok pedig 3000 forinton adato tt el.

— A szabadkai takarékpénztár ügye biztosított
nak tekinthető, m ert a részvények legnagyobb része már 
alá van Írva, és várható, hogy a város is jelentékeny 
aláirassal fog résztvenni.

T ö r v é n y k e zé s i  h írek .
— A gyilkossággal vádolt Soós Imre ellen a pesti 

városházban a napokban kezdetett meg nyolez biró előtt 
a tárgyalás. A vádiratok, melyek az előleges vizsgálat 
eredményét tartalm azzák, az elnöknek kézbesittettek s 
ezek revisiója után fog a tulajdonképi végtárgyalás kö
vetkezni. Az iratok szerint Soós az ellene intézett váda
kat kereken tagadja.

H a lá lo zá so k .
— Uj gyászhir, melynek újbóli meghazudtolását 

óhajtjuk. A „P. N .“-nak ugyanis azt írják , hogy Ormódy 
B erta lan , kiről közelebbről azon álh ir te rje sz te te tt, 
hogy Pécsen párbajban megöletett, a múlt napok egyi
kén Eszéken agyonlőtte magát. Igen jóravaló szép ké- 
szültségü fiatal ember hunyt el benne.

H a z a fia s  á ld o za to k .
— Kis-Czellen Vasmegyében a budai népszínház 

javára  tánczvigalmat rendeztek, mely 339 forintot jöve
delmezett.

— Jótékony adomány. Telegdy László debreczeni 
ügyvéd 1000 forintot ajánlott az o tt felállítandó gazdá- 
szati iskola alaptőkéjére.

— A Békés-Csabán alakulandó takarék-pénz
tá rra  ezen város lakosai 60,000 forintot Írtak alá, s 
most már csak az engedély hiányzik, mit kétségen kívül 
meg fognak kapni.

B a le se te k  és e lem i csapások .
— Gyilkosság. K arczag mellett f. h. 5-kén reg

gel egy 19—10 éves iíju t találtak meggyilkolva. T orka 
volt átmetszve s teste több helyütt halálosan megszur- 
kálva. Ruhái elrabolatttak, csak inge volt ra jta  s nyak- 
ravalója. K ilétét még nem tudják.

K ö zleked és .
— A Dunagőzhajózási társulat Pest, Vácz és 

Esztergom között rendes mindennapi hajójárást indí
tott meg.

V egyesek.
— Becses ritkaság. Erdélyben Verespatak mel

lett a felső-berkesi bányákban nagy mennyiségű jege- 
czedett aranyat találtak. A kereskedelmi miniszter erről 
értesittetve, bővebb kutatást rendelt. Eddig 26 font 
aranyat nyertek, mit most vizsgálnak — Bécsben.

— A m. gazdasszonyok egyletének alapszabályai 
legközelebb a nm. m. kir. helytartótanács által végle
gesen helybenhagyattak azon megjegyzéssel, hogy a 
pártfogó- és elnöknő választása felsőbb jóváhagyás alá 
terjesztendő.

— Egy vállalkozó az Orczy-kertbpn legközelebb 
kioszkot fog építeni, hol nyáron át a közönségnek hideg 
étkek- és frissítőkkel szolgáland.

— Bámulatos gyorsaság. A távirda újból reme
kelt Angolországban Cobden rochdalei beszédével. Cob- 
den ugyanis múlt hó 18-án esti 8 -tól 10 óráig beszédet 
tartott a Londontól 160 mértföldre eső Rochdaleban és 
ezen 2 egész óráig tartott beszéd már másnap reggel 
egész terjedelmében megjelent a „Daily Telegraph" czi- 
mü lapban. E beszédet Rochdaleban egyszerre egész 
sereg gyorsíró tette papírra, kik vasúton rögtön Man
chesterbe siettek, hol 3 távirda-sodronyt egyszerre vet
ek igénybe. 19-én reggel 3 órakor Cobden egész beszéde 
már a , D. T .“ irodájában volt, s egy óra múlva sajtó alá 
bocsátották a lapot. Reggel 4 óra után pedig már szét
küldözték a világba a csak h a t  óra előtt, k é t  óra hosz- 
száig, 160 mérföld távolban tartott beszédet.

A szerkesztő postája.
B. Mész. S. urnák. A küldött 1 forintot jövő előfize

tésére irtuk át. Nekünk kötelességünk a reclamatióknak 
eleget tenni, mindaddig mig a lap kézhez jut. Csupán 
önigazolás végett jegyeztük meg, hogy a számokat ne
gyedszer küldtük. Reméljük, hogy eddig a naptár is oda 
jutott.

Tk. K. R. urnák. Kívánságát nem teljesíthetjük. A 
szétküldésben egyesekre nézve nem tehetünk különbsé
get; az nagy zavarokra vezetne.

J. B. urnák. A naptár minden egész éves előfize
tőnek megküldetik.

N e m ze ti  sz ín h á z .
— Ha valaha, most csakugyan panaszt lehet a 

repertoir változatlansága ellen emelni. Hiába a lapok 
idé/.getései (ha már uj nincs), egy-egy régi jobb darabot 
illetőleg ! mégis csak ugyanazon egy körben forgunk, 
népszínmű, rósz operai előadás és ismét népszínmű. Rég 
idő óta most adták ismét, és pedig szépszámú közönség 
előtt, Hegedűs L. „Róma leánya" czirnü tragoediáját, a 
szinszerepben Jókainé jeleskedett mint mindig. K o
v á é  s^Gyula mai játékával sok haladást tanúsított.

B u d a i  n é p sz ín h á z .
— Már tizenhatszor adták csaknem egymásután 

Offenbach „Dunanan“-ját. A színház e darabra mindig 
megtelik. Legközelebb ismét egy uj operette kerül szinre 
(„A dajka"), kívánjuk, hogy minden tekintetben hasonló 
sikert arasson. A népszínház személyzete különben most 
már egészen rendezettebb, s az igazgató újabban ismét 
lépéseket tőn, hogy nehány jobb vidéki színészt megsze
rezzen.

Sakk-rovat.
16-dik számú feladvány.

Báró .fleszéna Istvántól (N agy -V á rad on ). 
Sötét.

Világos.
Világos indul s 4-ik lépésre matot mond.

T A R T A L O M  : \  ernet Horace. —  Milton. —  Fölfedezések története. —  Budai Júlia. — Az északamerikai indiánok. —  S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  KŐinives Kele
menné. —  A  visszatért fecske. —  Tiz nap története. —  Lisznyai meghalt. —  Attda nászéje. —  Vegyes rovatok. —  Sakk-rovat.
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a # '  Mai lapunkhoz „ A t t i l a  n á s z é j e , 11 cziinü nagy havi műlapunk van mellékelve.


