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D o b s a  L a j o s  —  ki
nek arczképét közöljük,
—  a magyar szépiroda
lom kiválóbb egyéniségei 
közé tartózik. Ritkán tör
ténik, hogy a lapok egv- 
egy színpadi művével ne 
foglalkozzanak,s jelenleg is 
nagy érdekeltséggel vár
ják ..A 1 1  i 1 a“ czitnfi szo- 
morujátékát,melyet a nép
színház jövő szeptemberi 
évforduló napján, fényes 
kiállítással fognak előadni.

Életrajzát —  bár még 
a férfikor virágában áll, -  
több lap megírta már.
Tudják belőle mindazok, 
kiket az irodalom közelről 
érdekel, hogy e szép szel
lemű költő Makón, 1824 - 
ben született. Atyja,Dobsa 
Sámuel gazdag földbirto
kos,anyja Du-Bois Amália, 
franczia hölgy.A szépmű vé
szetek iránti hajlam korán 
nyilatkozott benne. Gyer
mekkorában már kis szín
padot épített, előadási ren- 
dezettés szerepeket tanult.

Iskoláitlvégezve.Csanád- 
megye egyik aljegyzője 
lett, de majd Pozsonyba, 
országgyűlésre mén vén,
hő vágya —  szinészszé len
ni,—  határozattá váltbenne.

Győrött Kolozsvárt s 
utóbb Pesten’is nagy sze
repekben lépett fö l, s 
mindig tetszést nyert. Később vissza lépett e rögös 
pályáról, s csak évek múlva lépett még föl egyszer 
(Robogányi álnév alati), a nemzeti színpadon,* sa
ját drámája —  „Guttenberg“-ben. Ez volt színészi 
hattyúdala, mely tapsok közt hangzott el.

Ez utazás sok ismerettel 
gvarapitá. Még ma sem 
fogyott ki tapasztalatai el
beszéléséből.Baráti körök
ben sokszor előad egyet- 
mást idegen népek és vá
rosok életéből, melyek 
rendesen jellemzőbbek és 
eredetiebbek a legtöbb 
úti rajznál.

Eleintén egy regényt 
irt, melyet nem adott ki, 
s csak mutatványt közölt 
belőle. Majd egy füzet
ben leírta az 1848-diki 
párisi forradalmat, mely 
tele '-an élénk festéssal, és 
érdekes kis rajzokkal.

Első szinművét(,,Márczi- 
us 15-diké *-t) 1848-ban 
adák elő a nemzeti szín
padon.

Később a változó ese
mények után. melyek őt 
is hányták, (mert a vihar 
egy hullámot sem hagy 
nyugton,) 1849 vége felé 
falusi magány ba,Kosgván- 
ba vonult. Ott irta az 
„ Öc s ém h á z a s o d já l" 
ezimü élénk és vonzó víg
játékot.

Pestre, jővén,nagy mun
kásságot fejte ki.

„ P a c s u l i  világisme
rete ‘ vígjáték, „ G u t-  
t e n b e r g," (e költői 
dráma), a regényes „ E rű 
in o n marquis,* „IV Jik 

L  á s z 1 ó,“ melyet mindig nagy sikerrel adtak elő, 
„Egy nő, kinek elvei vannak," szellemdús vígjáték, 
„K á r o 1 y ur boga ra,,.Y . L  á s z 1 ó,‘* (melyben 
Bulyovszkyné, mint Ronow Ágnes tündökölt), „Egy 
bukás sikere” vígjáték —  egymást követek.

Dobsa Hajes.

1847-ben utazni ment. Bejárta Német, An
gol- és Francziaországot, s egy évig Parisban tar
tózkodott. 1848-ban egy ünnepély alkalmával, L á 
m á i ' t i  ne előtt 5 tolmácsolá a Parisban tartóz
kodó magyarok érzelmeit.
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Egy  idő dia a nemzeti színházid! vissza vo
nult. Sajnálni lehet, de oka van rá, miután hatásos 
és vonzó müvei iránt a színháznál nem viseltettek 
kellő figyelemmel. Ily  kiliinő tehetséget máshol 
mindenütt buzdítottak volna, az igazgatók ép úgy, 
mint a művészek. Nálunk —  hol a drámairó épen 
kevés, —  ezt nem tárták szükségesnek. Másfél év 
múlt el most is. a nélkül, hogy Dobsa költői mü
veiből csak egyet is láttunk volna a nemzeti szín
padon.

Ez lehet az oka, a mért a költő a népszínház
hoz fordult, hol tavaly nagy hatással adták elő „I. 
István k irá ly " czimii szomorú játékát, s hol most 
„ A t t i l á r a "  és a legközelebbi Teleki-pályázat
nál annyira megdicsért „ R ó s z  e s z k ö z ö k "  
cziinü drámájára készülnek. „Attila " —  a közölt 
mutatvány után Ítélve, —  már festői nyelve és köl
tői erejénél fogva is érdekes irodalmi tünemény 
leend.

Száz-száz aranynyal j u t a l m a z o t t  két 
színmüve: a „ V i  g j  á té  k t á r  g y , "  mely előadva 
igen hatásos lenne, és a „Bűn bűnt követ" —  
máig is irószekrénye fiókjában hevernek. Veszte
ség a közönségre és a nemzeli színházra nézve 
egyaránt.

Dobsa más irodalmi genre-ban is munkás 
volt. Irt egy „L y  d i a" czimű, egy kötetes eleven 
regényt, több kitűnő vig beszélyt („Quaterno," „A 
grisette" sat.) s egy „ B e t y á r "  czimü jeles pró
zai munkát, mely valódi költemény. Újabban irt el
més és kedélyes verseket is, melyek közül egyet 
mai számunkban közlünk.

Dobsa müveit élénk és szabad röptű szellem, 
költői melegség, ismeretbőség és elegáns előadás 
jellemzik. Múzsája nem csúszik a porban soha, 
szereti az emelkedettebb légkört. Néha gúnyos, 
sokszor regényes, de soha sem köznapias. Hírlapi 
közleményeit s polémiáit a találó ötlelek és elmés- 
ség mindig kedves olvasmánynyá teszik. A  nemzeti 
színházról irt emlékirataiban pedig annyi avatott- 
ságot tanúsit, hogy méltán tartják azon kevesek 
egyikének, kik képesek volnának egy nagy műinté
zet jó vezetésére.

Magánéletéről is hasonlókat mondhatunk. 
Mindenki szereti eleven, vidor kedélyét, s becsüli 
levagias jellemét. Senki sem tud nála egv-egy tár
saságban érdekesebb tárgyakról, s érdekesben be
szélni. Szellemdús ember, ki sohasem fogy ki. és 
nem igen ismétli magát. A  társaskörök élveit sze
reti, s évek óta többekkel együtt fényes bálokat 
rendez az ..Európában.''

Megvan benne egy frauczia élénk szelleme, 
egy angol jelleme, s egy m a g y a r  e m b e r  
őszinte szívélyessége. Hibáit (mert hiszen melyik 
Írónak nincs ?) mondják el mások, E  sorok Írójának, 
midőn egy jól nőtt, lombos élőfát néz. sohasem jut 
eszébe, hogy annak árnyékát is mérje.

Csak te szeress!

Bohó lány, nyugtalankodol,
Hogy elnémultam ajkadon. 
Játszva véled óra-kosszant, 
Csakúgy porosodik a la n t ;
É s félsz : ezért majd a világ,
Reád kigyót-békát k iált ? . . .

Ne csüggedj el, kedves gyerek, 
Csókolj, s egy dalt mondok neked. 
Bohó lesz az, m int a  világ,
Rövid, mint a jó , a mit ád.

*  **

Egy gazdag élt, könnyelmű volt, 
E züst tá la  megannyi hold,
A pincze, csűr színig tele,
Száz vendégnek szól a  zene.

„ H a jrá ! világos reggelig, 
N incsen-e még több mécses itt ? 
Gyujtsátok föl az asztagot,
Annál, tisztábban láthatok.

M egláthatom rózsám szemét, 
Hajladozó szép te rm eté t;
Ne veszszen el egy mosolya,
F élre , irigy éj fátyola / “

Parancsszavát tett követé,
Az asztag szint, izzad belé.
Szikrákat fúj, füstöt okád,
Lángra gyújtja a palotát.

A palota világinál,
A hűtlen kedves odább áll. . . .

S kij másnak kincset áldozott,
Másnap a hült romok felett
A gazda búsan támolyog:
Szedegeti a — l é c z s z e g e t . "

*  *
*

Értetted a mesét leány ? 
ó  csak te szeress igazán !
Szerelem a valódi kincs,
Bennem dicsőség szom ja nincs.

A d a l: pusztult üdv l é c z s z e g e !
A bir : veszett fejsze n y e l e . . .
Beszélhet az irigy világ :
Bolond az, a ki arra vágy!

Értetted a mesét leány ?
Ó csak te szeress igazán ;
Borulj reám, csókolj, ölelj;
Fut az élet — h a s z n á l n i  k e l l .

DOBSA LAJOS.

Magyartörténelmi vázlatok.

K é t n a g y  k irá ly .

(1077—1114—37.)

II.

Kálmán.

Első László kimúlta után Kálmán lépett he
lyébe , mintha a szövőszékről elmenő munkást, 
más váltotta volna fe i, az országélet szövését se
rényen folytatandó. Látszottak is a szövedék szem
beötlőt)!) szálai, úgy amint azok László kezéből k i
hullottak volt. A  keresztes hadak, a horvát és dal— 
máttengermelléki ügy; az Almosféle bajok, a tör
vényhozás nagy műve, az egyházi viszonyok és a 
külpolitika mind Lászlóról Kálmánra maradi, nehéz 
munkák, melyeket a nemzet segilségével kellett 
végeznie. É s  Kálmán embere is volt e feladatoknak. 
Testi idomtalansága miatt papnak lévén szánva s 
ennek folytán egy ideig papnak neveltetve is, a tu
domány szerelmétől elragadtatott, s azt a könyvek
ben szenvedélyesen kérésé, minélfogva nem csak 
„könyves" melléknevet nyert, hanem tudott is any- 
nyit, miszerint szelleme kora és nemzetének szelle
mét messze túlszárnyaló, anélkül, hogy tudomá
nyossága tetterejét sőt bajnokságát csökkentette 
volna; úgy hogy egyénisége e tekintetben ön- 
kénytelenül Jtilianus Aposlata kitűnő egyéniségére 
emlékeztet.

A lig  kezdte meg pályáját a nemzet Kálmán 
elöljárósága alatt, alig verte le vitéz fegyvere Pé
tert gyönge Álmos ellen fellázadt, s már királyságra 
felerőlködött horvát bánt, s alig tudta mege  rövid, 
de eredménydús hadjáratban az ország, miszerint 
királyában nemcsak könyves tudást, hanem daliás 
hadvezért is szerencsés bírni, s Európa messze 
nvugala felől már is vészfelhők toriódának, melyek, 
ki tudja, mily elláthatta nyomort, vagy pótolhatta 
veszteséget hoznak a? országra, ha oly villámhárí
tóra nem akadnak, mint a milyen épen Kálmán, s 
alatta a magyar nemzet volt.

A  vészfelhő a keresztes hadak voltak. Igen, a 
keresztes hadak, melyek rajongva útnak indul
lak amessze kelet felé , hogy ott a megváltó 
sírját a hitetlenek kezéből kiszabadítsák. A  
megváltó eszméje igen távol múltban gyökerezik. 
Voltak ugyan is sötét idők, öl ezredévvel ezelőtt, 
midőn némely népek azt gondolták, hogy az Isten 
haragja s boszuját csak az emberi vér engesztelheti 
meg, igazságának csak e vér tehet elegei, és ir
galmát, kegyelmét egyedül is e vér szerzi meg. 
lmigy gondolkodtak Ábrahámkor és hontársai. De 
Abrahám maga ezen elvtől eltávozott és fiát nem 
áldozta fel Jehovának, azt hívén, hogy ez. állati 
vérrel is meg elégszik. Ezen szelidebb hitelvet 
Mojzes is el fogadta, és halált szabott arra, ki em
beri vérrel áldozand Jehovának. Azonban a keresz
ténység visszatért ismét az emberi véráidozat el
vére, s azt hivé, hogy az isteni igazság mérlegé

ben az emberiség bűneit csak az emberi
ség vére egyensúlyozhatja. Isten boszúját csak 
az csillapíthatja s nemünk csak e béren vált
ható meg az örök büntetéstől. Továbbá, hogy az 
összes emberiség helyett, Krisztus, az emberré lelt 
istenlia, áldozta fel isteni, azaz végtelen értékű s 
kihatású vérét az atyaistennek, s Így ezt megengesz
telvén, neki a váltságdijt lefizetvén , az emberiség 
megváltójává lelt légyen. Ezen megválté Palestiná- 
ban s Jeruzsálemben működött, szenvedeti, meg
halt a keresztfán és eltemetletett, s lábnyomai, vére, 
bölcsője sírja állal megszentesitette Palestina s Je
ruzsálem földét. Már pedig e szent föld, e megvál
tónak szent sirja azoknak birtokábau van, kik nem 
Krisztus, hanem Maiiomed hívei, az a z : hitetlenek, 
pogánvok.ily szent kincsek birtoklására méltatlanok, 
így  tehát nincs is világosabb szentebb köte
lessége Krisztus híveinek, vagy forróbb akarata 
magának az Istennek sem, mint hogy a keresztény
ség e szent helyeket kivívja az izlamság kezeiből, a 
megváltó örök dicsőségére.

Miután az e magasztos istenes czélra vállal
kozókat a pápa teljes búcsúról és bunbocsánat felől 
eleve biztosította volna, szent láz szállta meg fél 
Európát, s a keresztes hadjáratok örökké emléke
zetes drámája megkezdődött. Sőt az első ilyen csa
pat, többnyire franczia fajta, Gauthier Walther ve- 
zérsége alatt már 1096. tavaszán át is vonult Ma
gyarországon a horvát háborúból visszajött király 
engedelmével, s baj részükről nem is történt, k i- 
vévén az ország határán, Zimonyban, hol, a többi
nek eltávozta után valami tizenhat ilyen keresztes 
vitéz a városban hetvenkedni merészelt, és fegyve
rétől megfosztatván kikíiszöbölíetett. De a Krisztus 
katonáin elkövetett ezen gyalázatot megboszulta a 
nemsokára érkezettmásodik keresztes gyülevésznép, 
magának Péter remetének, a keresztes háborúk 
legislegelső apostolának vezénylete alatt. Látván 
ugyanis a város kapuin kifüggesztve ama tizenhat 
keresztvitéz fegyvereit, megbotránkozott a véron
tásra felhatalmazott s e vallásos jogában elvadult 
tömeg s szent haragra lobbanván, neki esett a vá
rosnak, lepörkölte, kirabolta, s lakosságát kiölve 
feldúlta, és eltakarodott, mielőtt Kálmán boszú- 
ja utolérhette volna.

Ezentúl a király kemény bánást parancsolt 
vezéreinek a keresztesek vadbuzgó csapatjai el
lent. S  azért is történt, hogy a harmadik ilyen se
reg Nyitra táján, a negyedik meg Óvárott inegsem- 
misittetett. sőt az ötödik is, melyet Eniico, rajna- 
melléki gróf féktelenül vezete, s mely 2 0 0  ezer 
emberből állva már Ovár városát be is vette volt, 
Mosonynál, maga Kálmán állal oly módon megvere
tett, hogy kevés ezer kivételével az egész soka
ság részint a harcz torén, részint a Duna, Lajta és 
mocsárok vizében veszett. Csak az ötödik se
reg ment békében s becsülettel az országon végig, 
az a sereg melynek dicső vezére Bouillon Gottfried, 
lotharingiai herczeg volt. Ez fejedeimileg s em
berségesen egyezkedett Kálmánnal, szigorú fegye
lemben tartánépeit; ártalom nélkül kivonult az or
szágból s amott Jeruzsálemben is győzedelmeske
dett. Csakltogy itt a világ szelleme másképen sor
solt, mint a pápának meg az uralomra vágyó fe
jedelmeknek tetszett és Istenük inkább ott hagyta 
végtére is az úgynevezett pogányok mint a tettleg 
méltóbbak kezében a megváltó sírját s szülőföldét, 
mintsem, hogy azt keresztény imádóinak, mint állí
tólag méltóbbak birtokába juttatta volna.

Alighogy megszabadult a lton a keresztes 
sáskáktól: Kálmán nagy esze már is a dalmát ten
gerparton járt, melyet a múltkor a magyar biroda
lomhoz csalóit volt.Minllia nem a tizenegyedik,hanem 
a lizenkilenczedik században élt volna, ott, a tenge
ren álmodta ő a nemzet világkereskedelmi, s ten- 
gerhatabnassági jövőjét. E czélnak akarta ő szen
telni életjavát, s az ország kitelhető erejét, c czél
nak, melynek magasztosságát s horderojét tán csak 
ő egyedül tudta felfogni. Ez oknál fogva történt, 
hogy a mint az ország déli határain Bouillon God- 
friedtől elbúcsúzott: azonnal jobbra kanyarodva 
seregeivel, melyekkel a kereszteseket kikiséré, 
Dalmátiába ügyekezett, egyúttal küldöttséget ren
delvén Rogerhoz, Sicilia s déli Dalia urához, a vé
gett, hogy őt szövetségre bírja Magyarországgal, 
Buzila leányát magának nőül kérje, és e szövet
ség alapján a hatalmas Velencze ellen a siciliai ha
jók segélyével nemcsak mindenkor biztosittassék,
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hanem annak hatalmát a dalmát partokon és azok 
szigetein megrontsa s lehetlenné tegye. Roger 
azonban szerződött ugyan, leányát is elküldöfte, 
s Kálmán ezzel meg is esküdött, a mézes heteket 
is eltöltötte ott a dalmát tengerparton ; O-Zárában, 
de a ravasz normann hajót sohasem küldött a ma
gyarnak, s Kálmán ekkor minden birtokterjesztés 
nélkül tért haza. Itt pedig rászedette magát a kiewi 
fejedelem által a przemisli fejedelem ellen, sze
rencsétlen hadjáratra . melyben szövetségesétől 
megcsalatva, a lengyelek és kunoktól megtámad- 
tatva, seregének fele elhullott.és ön élete is csak 
csudaképen mentetett meg.

Öt év múlva 1102-ben  Dalmatia fellázadt, 
vagy Álmos vagy Velencze ármányai folytán; K á l
mán a helyszínére sietvén Spalato városát bevette, 
Ó -Zára ismét meghódolt s példájával a többi vá
rost is maga után vonta a magyar fönség alá. Kálmán 
megerősítő a városok régi .jogait, sőt azokat újak
kal is tetézve, Ó-Zárában H oná t és Dalmát k irály
nak megkoronáztatok azután Álmos helyett Ugra 
főispánt tévén ezen országok kormányzójává, ezzel 
a dalmát szigetek meghódoltalását kisértette meg, 
de elegendő hajók hiányában, szándékában csalat
kozott.

1105-ben  negyedszer járt Dalmatországba 
Kálmán, midőn a fellázadt Ó-Zára Velenczéhez 
pártolt. É s  ez alkalommal annyira kedvezett a ma
gyar hadaknak a szerencse, hogy nemcsak Ó-Zára 
engedett egy hosszú ostromnak, hanem a kisebb 
szigetek is hódoltak az ellenök kiküldött Serguis 
gróf hajórajának, melyek segedelmével ugyan ez 
a főjelentőségti Arbe szigetét is legyőzte, s ez
által az összes Dalmátia hódoltatását befejező, mit 
is Kálmán azáltal szentesített, hogy Ó Zára alá h i- 
ván Össze a dalmát országgyűlést. (1 1 0 5 ),  ezen ő 
a nemzetnek, s ez viszont neki hűséget esküdött, 
s  ez ünnepélyes cselekvényt írásbeli szerződéssel 
végkép megerősítette.

1108  bán Velenczének uj fondorlatai s ter
veiről értesittetvén, ismételte Kálmán királyi lá
togatását a tengerparti városokban, újból meg
erősítvén s újakkal öregbítvén mindnyájok sza
badságait s kiváltságait, s igy megszilárdítván 
a kölcsönös hűség alapjait. De végre át meg 
át gondolván a korát ismerő fejedelem, mily 
hittel és ragaszkodással van a szellemileg k is
korú nép a papság iránt, továbbá mily gyönge 
alapúak a hatalmasságok jogai is, ha azok iránti 
kegyelet a papság állal bele nem oltatik a népek 
hivő lelkeibe, még egyszer és utolszor utazott 
Kálmán Dalmatországba. 1111-ben hatodszor, úgy 
hogy őt a magyar főpapok mind, az országnagyok 
pedig kevés kivétellel,kisérték. É s  ekkor tetőzte be 
nagy müvét a király és magyar nemzet az állal, 
hogy a dalmát püspökségeket szabályozta, a főpa
pokat úri módon ellátta,a hyerarchia függetlenségét s 
jövedelmeit a magyarnak mintája után biztosította, 
s igy ama országot és nemzetet a magyarral egy
h á z iig  is összetestvéritette.

Kálmán tehát és nemzete megtette a magáét, 
mint Árpád alatt: a tengermelléket összeköté a 
magyar birodalommal. De fájdalom, utónemzedékök 
nyolczadfélszáz évig. nem csak hogy tengerészetet 
nem teremtett ama vizeken, melyek Kálmán nagyem
beri reményeit ringatták, hanem még egyetlen egy 
hajót sem gyártott, vagy gyártatott. Hogy beszél
het ilyen nemzet szégyen nélkül a z  Ő tenger- 
parijáról ?

A  dalmát ügygyei összeköttetésben van Á l
mos ügye. s mivel ez a fejedelmi könnyelműség, 
nagyravágyás, és eszelőség ritka példáját, s végén 
az emberi sors különös szomorú játékát tünteti 
elénk, megérdemli, hogy azt legalább körvonaloz- 
zuk. Álmos oly alkalmatlan kalandora volt Kálmán
nak, mint Salamon Lászlónak. Álmos is a bíborban 
születeti.Álmos is vala elkényesztetve. Álmost is a 
hízelgők rontották. Mivel ő egyenes, Kálmán bátyja 
pedig kissé görbe testalkatú volt, mivel őt sokáig 
tán szépnek. Kálmán pedig nyomoréknak nevezték 
a család körében, mivel ő már akkor lett Tót- és 
Horvátország vezére, vagy tán királya, midőn Kál
mán részére még semmi kilátás nem nyílt ily ma
gaslatokra ; azt gondola, ő egészen más, emel
tebb rendű lény, mint Kálmán. Amikor hát ez nem 
csak a trónra emeltetett, hanem őt, magasabb or
szágos érdekeknél fogva, a tót—horvát királyságtól 
elmozdítva Magyarország harmadának vezérévé

rendelé : ezt Almos oly verhetetlen nagy sértésnek 
vette, miszerint szive gyűlöletnél és boszúnál bátyja 
ellen más érzelmet nem ismert, melynél fogva 
is ezután a többi élete újra meg újra és mindig 
csupa lázadás és gyávaság, és szószegés, és árulás* 
és gyalázat vala.

Álmos ugyan is hadat gyűjtött király-bátyja 
ellen, és Várkonynál találkozván ennek hadaival, 
vére csatára is volt bőszülve, de mind a két fél 
jobbjai kiengesztelést vagy párviadalt ajánlván a 
két testvérnek. Álmos megalázta magát s bocsá
natért könyörgött és Kálmán megbocsátott. —  Ké
sőbb Álmos Kálmán ellen ennek Dalmáciában tá
volléte alatt az országot lázadásra, azután Passauba 
szökvén, V. Henrik császárt háborúra bujtogatta, de 
ott is itt is kudarczot vallván, bocsánatért könyör
gött és Kálmán megbocsátott.Ismét később Lengyel- 
országba illant s onnét lengyel hadakkal jött hazája 
szent földjére a honáruló: Abaujvárt már bevette, 
azonban meghökkent,a sebesen megjelent Kálmán se
regeitől, bocsánatért könyörgött. s Kálmán megbo
csátott. —  Megint, később cselt hányt a dömösi 
klastrombán. Kálmán életének, de Kálmán ezt is 
felfedezte és megbocsátott a lábainál könyörgőnek. 
—  Még később V. Henrik német, és Svatopluk cseh 
királyt csalta számos hadaival az országba és sok 
vérontást okozott a Vág és felső Duna vidékein a 
gaz, de Kálmán győzött ellenségein s békét kötve 
Henrikkel, Álmosnak is megbocsátolt. —  Végre, 
mintha az áruló megsokalta vagy szégyenlete volna 
szemteleneszeveszetségeít aszentföldrezarándokolt. 
De hűvel az ily romlott ember nem tud megjavulni : 
Álmos is csak a régi rut hiú leikével került vissza a 
szent földről is honába és túlságosan bízó, kegyes 
bátyja körébe. Azonban még ekkor is folytatá cselszö- 
vényeit a király és családja ellen ! Ez időben Kálmán 
már halálosan betegeskedék, s épen a mije azelőtt 
legegészségesebb vala, agy veleje szenvedvén, csak 
koronkint gondolhatott világosan. Ily pcrczek egyi
kében, mintha Brulusra emlékezett volna, ki honáruló 
fiait, vagy Timoleonra. ki népzsarnokló testvérét 
megölette : igazságos lett, s a mit régen kellett 
volna tennie. Álmost megbüntette, de csak szemeit 
szuratván ki, hogy meg ne haljon, hanem szenved
jen, s ig y  tudja meg mi a szenvedés, mit ő királya 
és nemzetére örökké forralt. Sőt hogy reményei 
édességét is megrontsa. Béla fiát is hasonlóan meg- 
nyomorittatta, mintha gondolná, hogy a gyümölcs 
nem messze esik fájától, s a fiú a rokonok elleni 
gyűlöletét s honárulást csak úgy szívhatta már ma
gába atyjától mint Salamon, vagy sok más fejede- 
mi ivadék.

Hogy Kálmán második házasságra is lépett 
Bredszlavával s ezt kicsapongó életmódja miatt ap
jához , a kiewi fejedelemhez visszavitelte ; hogy 
halála után egy fiút 13  évest, hagyott, futólag legyen 
említve.

Egyébiránt az egésznek legjava az, hogy 
Kálmán fejezte be ama törvénykönyvet s átaljában. 
amaz államépülelet, melyet Árpád megkezdett és 
István meg László nagyszellemileg folytatott , 
mely az Árpádokat túlélte, s lényegében még máig 
sem enyészett ki, bár annak már jó formán hétszáz
ötven esztendeje, —  meg hogy az árpádkorszaki 
magyar nemzetet hatalma és dicsőségének tető
pontjára emelte.

Következik a törvényhozás nagy műve.
Ak.

S z ó k r a t é s z .

Élet s jellemrajz.

Mendelszszobn M. után.

(Vége.)

—  Szabad-e nekem egyet mást kérdeznem, 
a mi e tilalomban nem eléggé érthető? - szóla 
Szókratész.

—  O h ! ig e n ! —  válaszolák neki.
— Én kész vagyok a törvényeknek engedel

meskedni, s csakis tudatlanságból véthetnék ellenök 
—  szóla a bölcs —  azért világosabb, megmagya
rázásért esdek: vájjon ti a beszéd-művészet alatt 
a helyes vagy helytelen beszéd-művészetet érti
tek? Ha az elsőt, akkor nem fogom senkinek sem 
mondani: mint beszéljen helyesen; ha a másodi
kat, akkor pedig bizonyára tartózkodandom attól.

hogy valakinek azt mondjam: mini beszéljen
roszu l!

Chariklesz megboszankodva szóla: —  Ha 
ezt nem érted, megmondom világosabban, hogy 
nem szabad az ifjakkal beszélned.

—  Hanem, hogy itt is tudjam magam mihez 
alkalmazni, mondjátok meg, meddig tartjátok ti az 
embereket ifjaknak ?

—  M ig a tanácsban nem ülhetnek! —  v i- 
szonzá Charikles —  t. i. addig, mig eszök telje
sen meg nem érik egész a harminczadik évig.

—  De, ha én oly valamit akarok venni, mit 
egy barminezon aluli fiatal ember akar eladni, nem 
szabad-e kérdeznem mi annak az ára ?

—  Ez nem tiltatik meg —  szóla Chariklesz
—  hanem le sokszor olyanokat kérdezesz, mit igen 
jól tud sz ; az ily kérdésektől továbbra tartóz
kodjál !

—  S  szabad-e felelnem —  kérdé tovább a 
bölcs —  ha egy fiatal ember tőlem Kritiasz vagy 
Chariklesz lakát akarja megtudni?

—  Igen ! ezt szabad ! hanem őrizkedjél az 
ácsok,kovácsok s szíjgyártókkal példák s osszeha- 
sonlitgutásoktúl,

—  Bizonyára tehát azon fogalmaktól is tar
tóztassam magam vissza, mit ezekkel fölvilágosítani 
akarok, tudniillik: igazságtól, szenttől, s áhítat
tól sbt.

—  U gyvan ! ugyvan ! azoktól is, s különö
sen a nvájőröktől.Jól jegyezd meg ezt magadnak, 
vagy igen félek hogy a nyájat kevesbbited!

Szókratész ép oly kevéssé ügyelt beszé
deikre. a mily kevéssé tiszteié képtelen, természet
ellenes törvényöket. Tovább folytatta működését s 
a kénvuraknak nem volt mindjárt báiorságuk őt 
üldözni. Mellékutakat keresgéllek s beakarák őt is 
igazságtalanságaikba bonyolítani: rábízták, még 
négy polgárral egyetemben, hogy szalamiszi Leont 
kivégzés végett Athénébe hozzák.

A  többiek elfogadták a megbízást, Szókratész 
azonban kinyilafkoztatá, hogy nem akar igazságta
lan ügyben eszköz lenni.

— Te szeretnél szabadon beszélni; de érte 
semmit sem akarsz tűrni, tenni.

—  Minden rosszat képes vagyok elszenvedni!
—  viszonzá a bö lcs; -- hanem, hogy valakin igaz
ságtalanságot kövessek el. azt már nem' teszem ! 
Chariklesz hallgatott; a többiek egymásra néztek.

Szokralesznek éltével kellende beszédeit 
megkeseriilni, ha a nép meg nem sokalván a zsar
nokok gonoszságát, őket ki nem űzi a városból.

De a visszaállított demokrata kormány alatt 
sem volt Szokralesznek jobb dolga A  bölcs elle
nei: a szophiszták, papok, szónokok elérkezni lá- 
ták a rég óhajtott alkalmat, hogy őt nagyobb sü - 
kerrel üldözhessék s végre egész ártalmatlanná 
tegyék.

Anitusz Melitusz s Lykon az örök gyalázatra 
fönmaradt nevei ama háromnak, kik magokat a leg- 
gvalázatosahb czél kivitelére eszközül fölhasznál— 
tatták. Azon rágalmat terjesztők ugyanis a nép kö
zött, hogy Szókratész oltotta Kritiaszba azon ke
gyetlen elveket, melyeket ez oly zsarnokilag vitt ki.

K i a népnek könnyenhivőségét s állhatlansá- 
gát ismeri, nem fog csodálkozni, hogy az alheneiek 
ily hamis beszédekre hallgattak; bárha mindenki 
tudta a zsarnokok s Szókratész között létezett fe
szült viszonyt.

Néhány évvel azelőtt a nagy észtehetségü. 
de könnyelmű Alcibiadesz, más hason jellemű ifjak 
társaságában, Merkúr szobrait széttörte s az ele 
uziai titkokat nyilván kigunyolta, s ezért száműze
tett szülővárosából.

Most ezen esemény Szókratész ellenei által 
újra szőnyegre hozatott, fölelevenitettetelt.Azt mon
dák a bölcsről, hogy ő oltotta az ifjúba az erkölcs
telenség s vallástalanság magvát.

Semmi nem ellenkezett annyira a bölcs jelle 
mével, mint ép ezen gonoszság.

A  nyilvános istentiszteletet —  ha még olyan 
babonás volt is az —  tisztelte, s mi az e 1 e u z i a i 
t i t k o k a t  illeti, minden barátjának tanácsolta, 
hogy magokat abba beavattassák, bárha maga azt b i
zonyos okió l nem tette is. Igen alaposan gondolhatni, 
hogy az elcuziai nagyobb titkok nem egyebek vol
tak, mint az igazi természet-egélynek, tanitmánvai 
s a meséknek értelmes fejtegetései.

Ha Szókratész vonakodott magát bcavatlatnL
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az bizonyára azért történt, mert megakarta tartani 
szabadságát a titkok terjesztésére nézve; miket 
akkor —  ha beavattatik --  nem lett volna szabad 
terjesztenie.

Midőn a rágalmazók a népet tökéletesen elámí
tottak s előkészítették, Melitusz valóságos vádat 
nyújtott be a városnál Szókratész ellen. A  város 
azonnal tudósította a népet erről.

A  heliáak tanácsa összeült. —  az ítélő pol
gárok száma sorshúzás által megszabatott. A  vád 
ez vo lt: Szókratész a törvények ellen cselekszik, 
1 -ször, mivel a város isteneit nem tisztelti s uj is
tenséget szándékszik behozni, s 2 -szor: az ifjúsá
got rontja, mindent, mi szent, megvetésre méltónak 
mondván. Halál legyen büntetése.

Barátai jól kidolgozott beszédeket hoztak 
védelmére.

—  Igen szépek ! —  szóla ő, —  hanem ily 
öreghez, mint én vagyok, nem illenek.

—  Talán magad akarsz védelmedre valamit 
fogalmazni ?

—  A. legjobb védelem a z : hogy éltemben 
senkivel nem bántam igaztalanul. Már sokszor akar
tam gondolkozni valami védbeszéden , de Isten 
mindig megakadályozott benne. Talán ő akarja azt, 
hogy én a gyámoltalanság s betegséghez hasonló 
öregség megérkezte előtt nyugodtan húnyjam be 
örökre szemeimet, hogy sem magamnak, sem bará
taimnak terhére ne válhassak.

Ebben valaki nem rég azon bizonyítékot 
vélte föllelni, hogy Szókratész gyáva volt, s az 
öregség kényelmetlenségeitől inkább félt, mint ma
gától a haláltól. Nem kis bátorság kell, hogy va
laki az olvasóval ilyet elhitetni akarjon.

A  kitűzött napon megjelentek a tanácsterem
ben : Melitusz, Anitusz s Lykon ; az első a költő
ket, —  a második a népet, —  a harmadik a szóno
kokat képviselte.

Egymásután léptek a szószékre, s a legelke- 
seredettebb s legrágalmazóbb beszédeket mondák 
Szókratész ellen. Utánok a bölcs lépett a szó
székre, anélkül, hogy vonakodott, vagy remegett, 
vagy —  az akkori szokás szerént -  siralmas arcz 
czal biráit könyörre akarta volna indítani; bátran, 
elhatárzottan ment a kitűzött helyre; s bár mes
terkéletlen , egyszerű, rövid, de férfias s igen 
nyomós beszédet mondott, melyben az ő hátrá
nyára koholt rágalmazó híreket minden epéske
dés nélkül megczáfolta, vádlóit megszégyenité, s 
saját vádaikban képtelenségeket s ellenmondásokat 
mutatott fel nekik. Bírálnak, bár tiszteletteljesen, 
mégis oly határozott s hizelgéstelen hangon felelt, 
hogy beszédét sokszor roszaló morgás szakitá 
félbe- Ezen szavakkal végzé :

—  Ne nehezteljetek athenei férfrak! hogy 
én a vádlottak szokása ellenére nem siralmas han
gon szólok hozzátok, vagy, hogy rokonaimat, gyer
mekeimet s barátaimat nem hozom magammal, 
hogy nálatok érettem könyörögjenek. Ezt mind 
nem büszkeségből, hanem azért teszem, mert illet
lennek tartom, a bírót másra, mint igazság kiosz
tásra kérni. A biró eskü által köleleztetik, hogy 
törvény s méltányosság szerént fog Ítélni, s nem 
hallgatand sem haragra, sem könyörre. Mi vádlot
tak tehát igen igaztalanul, —  jog s méltányos
ság ellen cselekszünk, ha titeket panaszaink 
által hitszegőkké akarunk tenni, s vétünk a nek
tek tartozó tisztelet ellen, ha arra képeseknek 
hiszünk. Én megszabadulásomat nem akarom 
oly eszközöknek köszönni, melyek nem igaz
ságosak, sem méltányosak, sem istenesek ; már 
csak azért sem akarom, mert Melitusz által isten- 
telenségről vádoltatom. Ha könyörgésemmel eskü- 
szegőkké akarnálak titeket tenni, ez legmeggyő
zőbb ok volna arra, hogy én nem hiszek az istenek
ben ; ezen védelem csakugyan istenellenességre ve
zetne engem. De én jobban —  mint itt mindnyájan 
—  meg vagyok győződve isten létéről; s azért 
megadom magam Istennek s nektek ; Ítéljetek fö
löttem igazság szerénl; tegyetek velem, mit úgy 
magatokra, mint rám nézve jónak hisztek.

A  bírák bőszek voltak e szilárd, rendithet- 
len férfi ura, s Platónt is —  ki utána szószékre lé
pett, —  beszédében félbenszakitották.

-  Bárha legifjabb vagyok azok között,athe- 
neíek!— kezdé Platón, —  kik e helyre léptek! —  
Le ! le! —  kiáltott a sokaság, s nem engedé a 
beszédet folytatni.

Szókratész 33 szavazati többséggel bűnös
nek nyilváníttatott.

Azon szokás volt Athénében, hogy az elitél
tek büntetésül saját magokra kénvtelenitettek va
lami büntetést szabni,hogy részint ez által az Ítéletet 
enyhítsék, részint pedig, hogy saját magok is be
vallják, mikép büntetésre méltók. Szokratesznek is 
kellende ezt tenn i; de ő nem akarván igazságtalan 
lenni maga iránt, igy szólott :

—  Ha már ki kell mondanom, mit érdemiek, 
ám legyen! Atheneik ! úgy gondolom, a köztársa
ságnak tett szolgálataimért megérdemlem, hogy a 
Prytaneumban közköltségen tartassam.

Barátai rábeszélésére fölajánlott ugyan kis 
váltság—pénzt; de semmiképen nem akart be
egyezni, hogy nagyobb pénzösszegeket gyűjtö
gessenek.

A  birák tanácskoztak, hogy mire Ítéljék 
e l?  s ellenei gonoszságának sükerült őt halálra 
Ítéltetni.

—  Igen siettetek Ítéletetekkel, athenei fér
fiak ! szóla Szókratész ! s ezáltal okot adtatok a vá
ros rágalmazóinak arra, hogy mondhassák s szeme
tükre vethessék, mikép ti a bölcs Szokrateszt meg- 
gyilkolátok; mert ők bölcsnek fognak mondani —  
ha bár nemis vagyok —  csakhogy benneteket 
ócsárolhassanak. Nem sokáig kellende várnotok s 
s úgyis meghaltam volna. Hisz láthatjátok, hogy 
már a s ír  szélén állok. Ekkor volt 70 éves. Nek
tek szólok, kik halálomat kívánjátok. De ne higy- 
jétek athenei férfiak! hogy én nem tudtam volna 
titeket megnyerő szavakat találni. Ó ig e n ! ha 
vesztek, nem szóhiányból, hanem azért vesztek, 
mert nem volt bennem aljasság, hogy olyanokat 
mondjak, mik nektek ugyan kedvesek, de m e
lyeknek már csak kimondásától is, minden igazság
szerető ember borzad. S ir á s , jajgatás s más 
ilyenek, miket már megszoktatok, rám nézve 
becstelel enitők volnának. Én már kezdetben 
elhafárzám, hogy inkább veszítsem el, mintsem 
becstelen módon megtartsam éltemet. Mert azt tar
tom, hogy ép úgy nem szabad a törvény előtt a ha
lál kikerülése végett mindent elkövetni, mint nem 
szabad azt a harczban tenni. Hányszor volna alkal
ma némely férfinak a csatában éltét megmentenie, 
ha elvetné fegyverét s üldözőjénél kegyelemért es- 
dene? sok ily eset fordul elő az emberi életben, 
hol igen könnyen ki lehet kerülni a halált, ha az 
ember elég nemtelen, hogy az a hoz megkivántta- 
kat mondja és tegye. Athenei férfiak! nem oly ne
héz menekülni a halál, —  mint a gyalázat e lő l; ez 
sokkal gyorsabb amannál. Engem halál ér e l ; de 
vádlóimat a g y a l á z a t .  Én meghalok, hanem 
őket az igazság megvettetésre itélendi. Meg vagyok 
elégedve az Ítélettel, bizonyára ők i s : ezzel ismét 
a régi kerékvágásba jőnek a dolgok, s én részem
ről most is megelégedett vagyok sorsommal.

S  miután az őt elitélő bíráknak az igazságot 
bátran, de minden epéskedés nélkül kinyilatkoztatá, 
azokhoz fordult, kik megszabadítására szavaztak s 
—  felfogásukhoz mérve —  beszélt nekik az élet
ről, halálról s a halhat lanságról. Midőn tanítványai
val s meghitt barátaival magán maradt, szintén ezek 
ről, de részletesebben szólott.

Börtönbe vivék, mely —  mint Szeneka 
mondja —  e férfiúnak jelenléte által elveszté szeny- 
nyét; mert azon hely, hol egy Szókratész létezik 
semmi esetre nem lehet börtön.

Útközben találkozott pár tanítványával, kik a 
történteken végtelen szomorkodtak,

--  Miért sirtok ? kérdé őket a bölcs. Nem 
mindjárt születésemkor Ítélt e el a természet ha
lálra? Ha halál valami igazi s értékes jótól foszta
na meg, akkor nekem, s azoknak kik engem sze
retnek volna okuk sorsomon sanálkozni. De mivel 
itt nem hagyok egyebet nyomor s siralomnál, ba
rátaimnak illámhoz még sok szerencsét kellene k i- 
vánniok.

Apollodorusz, ki igen jó szivü, de, kissé 
gyönge észtehetségü embernek iratik le, semmi
kép nem tudott megnyugodni abban, hogy tanitója- 
s barátjának oly á r t a t l a n u l  kell meg
halni.

—  Kedves Apollodorusz! szóla Szókratész 
mosolyogva, tehát te azt szeretnéd inkább, ha 
bűnösen halnék meg?

Mindent, ami a börtönben s Szókratész vég- 
perczeiben történt, nem Írunk le, csak egy Kriton-

nali párbeszédét iktatjuk ide. —  Néhány nappal a 
bölcs kivégeztetése eiőti, kora hajnalban megláto- 
gatá Kriton Szokrateszt börtönében. A bölcs csön
desen aludt; Kriton tehát,hogy föl ne költse, zajta
lanul leült ágya mellé. Fölébredvén Szókratész 
kérdé: —  Miért ma olykorán Kriton? Ez tudtára 
adá, hogy másnap az Ítélet alkalmasint végre fog 
hajtatni.

— Ha Isten úgy akarja, legyen! szóla a 
bölcs szokott higgadt hangon ; —  hanem mégsem 
hiszem, hogy épen holnap történendnék meg. Ép 
jöveteled előtt igen kellemes álmain volt: ..hosszú 
fehér mezbe öltözött rendkívüli népségű nő jelent 
meg előttem s nevemen hiva igy szólott: —  Három 
nap múlva meg fogsz érkezni termékeny Phthiádba! 
finom hasonlat, mely ál tál értésére akarta adni. hogy 
ama tulvilági élet után sovárog, hasonlólag a Home- 
rosználi haragvó Achileszhez, ki szintén el a sátor
ból s Phthiába,.. hazájába kívánkozott. Kriton azon
ban,kinek egészen más szándéka volt, fölfedé Szokra
tesznek, hogy megvesztegeté az őrt. s hogy most 
egyedül tőle függ, akar-e megszabadulni agyaláza
tos haláltól. A legfontosabb s nyomosabb okokkal 
akarta meggyőzni arról, hogy ez kötelessége, hogy 
ez tartozása. Tudván a hazáhozi hő szeretetét, eléje 
tárta, hogy neki azt- meg kell akadályoznia, hogy 
az atheneiek ártatlan vért ontsanak; ezenkívül még 
elmondá, mikép ezt barátai végett is meg kellene 
tennie ; mert ezek. az ő elveszte miatti fájdalmon k í
vül még azon utó-szégyennek is ki lennének 
téve: hogy miért nem szabaditák meg mesterüket, 
barátjokat. Végre eléje tárta gyámoltalan gyerme
kei sorsát, kik halála által meg lennének fosztva ta
nításától, atyai óltalmától. Erre ekkép válaszolt 
Szókratész:

—  Drága Kiiton! barátságos szorgosságod 
dicséretes, s azért köszönettel is fogadom, ha a jó
zan észszel nem ellenkezik; de ha ezzel ellenkezik, 
akkor óvakodnom kell tőle. Azért először meg kel
lene fontolnunk : váljon terved jogos- s az észszel 
nincs e ellentétben? Megszoktam, hogy csak az 
éretten megfontoltak után indulok. Miután Kriton 
hamis indokait megczáfolá s megmutató neki, mivel 
tartozik minden józan ember a törvényeknek s ha
zának, folytató :

—  Ha most elszökni szándékoznám s a köz
társaság törvényeivel egyetemben elém jőne s kér
dezné ..Szólj Szókratész, ugyan mit akarsz tenni? 
Nem gondolod föl, hogy ez a mi vesztünkre törne? 
Avagy azt hiszed, hogy nem omlanék szét azért az 
állam, hogyha törvényeinek r.incs is erejök, s azt 
mindenki meghiúsíthatja ? “

—  Mit szólhatnék erre drága barátom ? Ta
lán, hogy igazságtalanul bántak velem, s meg nem 
érdemlém a rám kimondott Ítéletet?

—  Zeüszre azt, Szókratész!
—  Ha azonban a törvények folytatnák : „Ho

gyan ? Szókratész nem kötelezéd-e te a köztársa
ság minden Ítéletének alávetni m agad?’' —  En in
gadozó választ adnék; ők erre folytatnák: „Ne 
idegenkedjél Szókratész; te különben barátja vagy 
a kérdések s feleleteknek : mondd, mi van a köz
társaságban olyan, a mi miatt minket meg akarsz 
semmísitni ? Talán nincsenek Ínyedre a házassági 
törvények, melyeknek értelmében atyád anyádat él
vévé s te születél ? “ —  „Ezekkel meg vagyok elé
gedve !“ felelnék én. „Talán gyűlölöd a gyerme
keket nevelő s tanító bölcseinket? Nem dicsér.etes-e 
intézményünk : mit e czélra alapitánn, s mely atyá
dat arra birá, hogy téged a zenészeiben s gimnasz
tikában taníttasson ? “ —  „Ez is helyes !“ kellene 
újólag felelnem. „Te tehát bevallód, hogy nekünk 
köszönöd születésedet s neveltetésedet; ennélfogva 
téged is, mint egyéb eldődeidet fiunk,s alattvalónknak 
kell tekintenünk. Ez igy lévén.kérdezzük: velünk ha
son joggal birsz-e te ? S  képes vagy-e nekünk min
dent meghálálni ? A hazával s a törvényekkel akarsz-e 
egyenjogú lenni? Te szándékszol ellenünk föllá- 
támadni, ha valami téged illetőt határzánk ?  Meg 
akarod-e le, —  mennyiben teheted —  buktatni a 
hazát. . . a törvényeket? S  azt gondolod, jogosan 
cselekednél te, ki az erényt gyakorlód ? Tehát csak 
annyi benned a bölcseség, hogy nem tudod, mikép 
atyád, anyád s minden ősödnél jobban kell becsül
nöd a szent hon t?" — - Íg y  folytatnák még tovább 
s végre ezzel fejeznék b e : „Gondold meg Szókra
tész : nem teszesz-e méltánytalanul ellenünk! mi 
nemzénk, neveltünk s tanítottunk; részeltetünk té-
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ged —  s minden athennif. egyszersmind —  minden 
kitelhető jogban : megengedők, hogy le —  s min
den athenei —  ha nem tetszik alkotmányunk, el
mehet, merre kedve tartja, s elviheti mindenét ma
gával. De, ki látva a nálunk folyó dolgokat mégis 
ittmaradt: az hallgatag beegyezett s aláveté magát 
minden rendeletünknek, parancsunknak, s ha en
gedetlen, hármas igazságtalanságot követ e l ; mert 
az olyan engedetlen szüleinek, tanítóinak s végre 
áthágja a velünk kötött szerződést!" Kedves ba
rátom Kriton 1 ezt vélem én hallani, s a hang oly 
élesen hangzik fülemben, hogy mást nemis hall
hatok.

Kriton meggyőzeivé, hanem kedvetlenül tá
vozott, hogy az ész megveté tervét.

K ö z l i: S Z É P F A L U D I FF.RENCZ.

T a n y á n .

(Képünkhöz).
Hej ! nem őrzik ezt a házat 
Nem őrzik a gazdaságot! ?
Nem kell félteni a  kertészt,
Megőrzi az a virágot!

A meleg nap meg érleli,
Harmatos éj felfakasztja,
S midőn aztán szépen kinyílt,
Legény — leány leszakasztja.

A ház előtt az asztalon 
Üveg, és bokrétás kalap,
A padkán meg kendő, guzsaly —
Némán is sokat mondanak.

Piros nyereg, rezes szerszám —
Az is jelent tán valamit ?
Az a  sötétpej paripa 
Az is hozott tán valakit ?

Hátha az orsót egy karcsú,
Szőke kis leány forgatta, —
Hátha a lovat egy barna,
Karcsú legény igazgatta.

A szőke leány font is, várt is ,
A kire várt megérkezett.
Az ifjú is rég tudta már;
Hogy melyik ut hová vezet.

Jó ! jó ! de hát hová lettek ?
Se lányt, se legényt nem látok !
Az aztán a kertész gondja 
Ha nem őrzi a virágot.

LAÜKA GUSZTÁV.

Dr. Hopkius légköre.
Századunk természeti csudája.

A  külföldi lapok egy uj C o I u m b u s K r i s 
t ó f r ó l  beszélnek, ki egy földfölötti más világot 
fedezett föl. Valóban, közelebb kiadóit „Em léki- 
ratá"-ban egy 1 é g  k ő (aerolith)- körüli fölfedezé
seit oly alapos tudományossággal közli, mely mél
tán föiébreszti az egész müveit világ érdekelt
ségét.

A  kételkedés átment a tudományokba is, s a 
rnegfoghatatlant egyszersmind lehetlennek állítják a 
legtöbben. De a természet csudái gyakran igazat 
adnak a bölcs e mondatának : ,,a valószínűtlenség 
gyakran igaz lehet."

A  légkövek létezését is sok tudós tagadta, 
nyegléknek nevezvén mindazokat, kik álliták, hogy 
ők láttak volna ily leesett légköveket. Később vul
káni kitöréseknek tulajdoniták azokal. Majd a hold 
tói származtaták, mely a távcsövek szerint tele van 
vulkánok és cráterekkel. Laplace maga is erősité 
ezt. De mindez még nem utósó szava a tudo
mánynak.

Dr. Hopkins angol tudós fölfedezése és em
lékirata uj világot vetend némely légkövek termé
szetére. Ez emlékirat hitelt érdemel. Dr. Hopkins 
a kingstowni tudóstársulat tagja, kinek becses tu
dósítását, mely tele van okos fejtegetésekkel és 
szerény tartózkodással. Port-Royal és Kingstown 
19 lakosa igazolja, Kik részint látták e légkő le
esését, részint segítettek azt az orvoshoz v in n i, 
vagy pedig jelen valónak tudományos elemezésén. 
Három vegytudós tanulmányozta e meteori test al
katrészeit. E szerint ámításoktól nincs mit tartani.

E  l é g k ő ,  m e l y  e g y  é l ő l é n y e k t ő l  
l a k o t t  p l a n é t a  l é t e z é s é r ő l  tesz tanúsá
got, J a m a i k á b a n  esett le, múlt évi aug. 1 0 - 
én, éjfél előtt fél érával.

Dr. Hopkins épen visszatérőben volt Port- 
Royal felé, E r g a i l  lelkész és ennek öcscse k í
séretében. midőn egy folyócska mentében az égre 
nézett, sa  hold teljes világa mellett is tisztán kive
heti a negycdrangu csillagokat. Egyszerre a Ze- 
nith felé nézve, egy pompás hullócsillag tiint sze
mébe, s ragyogó gömböt látott esni lefelé. Eleinte 
vörösded vala. majd fehérebben világolt. Egy pil
lanatra megállni látszott, s majd hirtelen lehanyat
lott, három felé vetve sugarait. E jelenség után 
hét-nyolcz másodperezre ötven lépésnyi távolban 
az ágak törését, egy súlyos test zuhanását, s nyom
ban rá egy erős explósio csattanását hallották.

Elhagyjuk a sebesség kiszámítását, s a ter
mészettan! észleléseket, hogy tárgyát minél gyor
sabban közölhessük olvasóinkkal.

Az utazók azon hely felé mentek, hová a 
légkövet (ineteoric stone) leesni hitték. A  hold 
végsugarainál csakugyan meglátták a nagy anya
got a földön fekve. Vizsgálni akarták, de az egyik 
utas (W. Jorel) figyelmezteté őket, hogy jobb lesz 
napvilágnál, miután a homályban tapogatózva, né
mely a tudományra nézve fontos nyomokat köny- 
nyen koczkáztathatnak.A hold fénye felé azonban vé
kony gőzt vettek észre, mely a nedves anyagból 
szállt.

Másnap értelmes munkásokkal kimentek a 
légkő bevitelére. Rósz helyre esvén, a légkő több 
darabra tört, melyek a főrésztől kis távolra nyu
godtak. A  harmadfél lábnyira besüppedt légkő sú
lya 6,000 font. Felülete feketés szinti volt. Vegy
tani elemzés alá véve, azonnal valószínűvé vált, 
hogy azon égi testen, melynek e kő egyik kis tö
redéke, é l e t  és tenyészet uralkodik,

A  formák, anyagok és elemek, melyek a szem 
és vegyészi elemzés elé tűntek, mind egyképen bi
zonyítók ezt, s nagybecsű vizsgálódási tárgyakat 
nyújtanak a szaktudósoknak.

A  nagy közönségre nézve legérdekesb s leg- 
esodálatramcltóbb az. hogy a légkő egyik részén 
k é p e k e t  fedeztek föl.

Dr. Hopkins első látszatra csupán rendetlen 
vonásokat veti észre, de majd vegyészi művelet után 
egy kőre vésett ,,vidék képe1' tűnt eléje. ..Egy kép 
—  úgymond, —  melyet a földi kiállításra egy más 
világ művésze küldött."

Mindenütt, hol a kő simasága megmaradt, 
a vonások finomak és szabatosak, a rajzok köny- 
nyüdek.

Fölismerhető a nap, kerek alakja és kivetődő 
sugarai által. E z  az egyedüli tárgy, mely közös e 
földi világgal és a képen ábrázolt természettel.

Tenyészet látszik, de itt a rajz zavaros.
Balra egy ház,forma tűnik föl. Inkább ala

gút ez. mely a földbe mélyed, s csak elől levő hom
lokzata látszik.

A láttáv igen ügyesen meg van tartva e fél- 
körű homlokzatnál. E  nyilasok körül három bizarr 
tárgy tűnik föl, ugyan egy alakban, s az arányos
ság kellő megtartásával. Hasonlitnak az ágyúhoz, 
négy kerékkel. Az ágyú hossza a homlokzat-nyilas 
magasságának körülbelő! felét képezi.

Jobbra, hol a kő simasága rongált, egy am- 
phytheátrumi hely látszik.

Az említett nyiladék , körül élet és mozgalom 
látszik. Többi közt két különös lény, melyeket ne
héz volna leírni, van egymással szemközt. Mit ábrá
zolhat ez? Meglehet, két ellenség csatáját, vagy 
két jó barát heves társalgását? De mozgásuk in
kább küzdést mutat. E  szerint a mindenség legtávo
labbi zugában is, a hol csak két teremtés él, van 
egyenetlenség és viszály.

A különös, emberekhez nem hasonló két fe
jű stb. lények bővebben le vannak Írva Dr. Hop • 
kins könyvében, logikai és tnetaphysicai észlelések 
kíséretében.

A k é p után nem lehel megítélni e lények 
nagyságái, s dr. Hopkins csak némely hipothesis 
után észleiget egy derék tudóshoz illő tartózko
dással.

A  légkövön másnemű felfedezéseket is tet
tek, melyek egy más világ civitisatióját, s ipari ké
pességeit bizonyítják.

Dr. Hopkins ez adatai szerint: e légkő va

lódi égi testből származik, melynek fölületén te
nyészet é l ; értelmes lények lakják, kik ismerik a 
tudományt, művészetet, s a mértan ki van fejlődve 
közöttük; e lények földalatti házakban laknak, kü
lönös alakúak, s valószínűleg nem nagyobbak, mint 
egy negyedrész ember.

Mindezek csak hézagos vázlatok ama tudó
sításokból. melyek Dr. Hopkins légkövéről szólnak. 
A  tárgy azonban oly rendkívüli, hogy még sokat és 
sokszor fogunk róla beszélni olvasóinknak.

a. világ kezdetétől a Jelenkorig.
(Folytatás.)

X. Az arabsok.
Mig az európai miveltség a hosszas vérengző 

harezok alatt, különösen pedig a nagy római biro
dalom romba dűlt, azalatt keleten egy erőteljes 
népsarjadék, melynek addig a hálátlan történelem
ben nyomai is alig lelhetők, a hosszas béke kor
szaka alatt lassanként elszaporodott s a miveltség 
bizonyos fokára emelkedett. Ezen nép az arabsok 
voltak, kik a legrégibb kortól fogva az Írástudás 
és a miveltség birtokában voltak, őseik szokásai
hoz s szellemi kiképzésük bizonyos fokához egy 
perczig sem voltak hűtlenek.

Elvitázhatlan tény, miként az arabsok a föld 
azon népe, mely eredetét legbiztosabban leszármaz- 
tatni s történelmét legvilágosabban kimutatni képes, 
s miként a biblia szavai tanúsítják : a midőn egész 
földtekén sötétség uralkodott, Arabiában felvilágo
sodás honolt.

Hogy a fdldisme érdekelte Arabiát. onnan 
világlik ki, mert ők a legősibb időktől fogva keres- 
kedő nép voltak, s kezökben volt Ázsia és Afrika 
kereskedelmi üzlete; s miután Píolomaeusok és a 
rómaiak alatt India kereskedése szintúgy kezökben 
volt, következésképen a föld leggazdagabb népe 
voltak. Már a Hiob könyvében is nyomai vannak 
az arabsok rendkívüli gazdagságának, hol olvashat
n i: miként utasította vissza Ábraliám Sodorna 
királynéjának dús ajándékait.

Az ázsiai bálványimádókkal való érintkezés, 
úgy látszik, nem volt befolyás nélkül Arabiára. 
A  Jézus tanai, melyeket a keresztényhit nagy hát
rányára Egyiptomban az ottani bálványimádással 
keverve elferdítették, az arabsok e pusztafiai —  
jellemének meg nem feleltek; valamint a barbár 
népekkeli folytonos hadakozások, de különösen 
a konstantinápolyi egyháznak szakadatlan vitatko
zásai a vallás elvek lelett, az arabsok számára ok
tatókat küldeni s őket a keresztény bitre téríteni 
nem engedtek időt. K. u 570. é. táján Muhamed, 
egy medinai kereskedő, leikében egy eszme fogam- 
zott ineg, mely az arabsokat világ uraivá tette. 
Muhamed minden eddigi látható bálványokat m eg
semmisített, s költészettől magasztasult ábrándjai, 
bátorság, ildoinosság és kitartással egyesülve, eme 
szerencsésen szervezett nép természetének s jelle
mének tökéletesen megfeleltek; sáska fellegként 
áraszták el a földgomb három részét, uj életet és 
eszméket ültetve át azokba, országokat, birodal
makat alapítottak, s az arabsok a tudományoknak 
különösen pedig a földisme virágzásának, nagy elő
mozdítói voltak.

Kétségbevonhallan tény, hogy az arabsok az 
akkori világ leginivellebb népe voltak, s azon fana
tizált meggyőződéssel, hogy ők az egy Isién nevé
ben és annak meghagyásából cselekesznek, egész 
Északiáfrikát, Spanyolország nagyobb részét. S i -  
ciliát. Görögországot, Iegfőképen pedig az emberi 
miveltség legősibb fészkeit, valamint a Déliízsiát 
az Eufrát és a T igris folyók mentében hóditó sere
geikkel elárasztották.

Három chalifaság: Bagdad, Spanyolország 
és Egyiptomban gyorsan megalakult s oly magas 
fénypolezra emelkedett, milyenben egykor Róma 
alig tündöklőit.

Az eddig csak mesékből ismert nép, mely 
ezredéveken át majdnem egészen ismeretien volt, 
egyszerre a legfényesebb nevet vívta ki s mi leg- 
bámulatosb, a göröghonból és Rómából kiköltöz- 
ködölt szépművészetet és tudományokat lángoló 
keblébe fogadta, s még virágzóbbá lelte a milyen 
az egykor volt.
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H a r u n  a l R e s i d  A 1 -M  a n z o r  fA [l- 
M a m o n ,  S z a l a d d i n  sat. arabs khalifák udva
rainál virágzottak a tudományok és a művé
szetek.

Nagyszerű és fényes volt az arabsok kor
szaka . de fájdalom rövid ideig tartó. Keleten a 
szilaj törököknek, nyugaton a kereszténység gyű
löletének lettek áldozatai. Az arabsok uralmának 
enyésztével a tudományok is hanyatlásnak in
dultak.

Az arabsok számunkra az építészetet, egy 
kedves költészetet, bölcsészetet, történelmet, csil
lagászatot, és a füldismét hagyták hátra. A  keres
kedelemben és a hajózásban jártas nép voltak, a 
földisme körüli érdemeik nagy becsüek.

Némely irók állítása szerint; Omár chalifa 
Alexandrának előszöri elfoglalásakor. K. u. 642. 
évben a Ptolomaeusok világhírű könyvtárával hat 
hónapon át füttette az ottani fürdőket; s a midőn 
János Grammaticus a könyvtár megmentéséért 
esedezett volna, a hatalmas chalifa azt válaszolta: 
ezen könyvek foglalatja vagy ahoz hasonló, a mi 
az Isten könyvében Írva van, akkor feleslegesek ; 
vagy azzal ellenkezik, s akkor mint istenkáromlók, 
megégetni valók. Mely állítás igen valószínűtlen, 
s fel nem tehető egy ily miveit nemzetről a milye
nek arabsok voltak. Az alexandriai könyvtár még 
az arabsok bevonulása előtt elégett, később szét— 
szóratott, s a gyakori lázadások következtében meg
semmisült.

Miután Persia és Syria K. u. 639. é., Egyip 
tom 647. é., Karthágó 6 8 8 . é.. Éjszak-áfrika 695. 
é., Spanyolország más hozzá tartozó tartományokkal 
712. évben az arabsok által meghódittatott. a cha- 
lifák legfőbb gondja oda volt irányozva, hogy a 
meghódítóit tartományokban a kereskedelmet és az 
ipart virágzóvá tegyék, mely addig ott pangás
ban volt.

Az indiai kereskedelem leginkább érdekelte 
az arabsokat, annak virágzásáért építették Bassrá t 
vagy Bassorá-t, melylyel az Eufrálot elzárták, mi
által a még végkép meg nem hódított Persiától az 
indiai kereskedést egészen elvonták, minthogy már 
az őskorban a föld minden miveit nemzetei az Euf- 
rát folyónál gyülek'eztenek a világkereskedelem 
felvirágzása s a különböző világrészek s éghajlatok 
terményeinek kicserélése tekintetéből.

Bassra városában egy nyilvános tér volt, hol 
a népek tudósai a világ minden tájairól egybegyűl
tek, hogy műveiket egymásnak fölolvassák.

Az Alm ansor által alapított Bagdad városa a 
kereskedelem középpontja, valamint a tudósok és 
bölcsek iskolájává lett.

Dar-el Sálán a béke városa, a föld édene, a 
szép Damaskus, melylyel csak a bájló Granada ver
senyezhetett szépségben és fényben, az arabsoktól, 
mint a szép tájak kedvelőitől, Engedinek nezvezte- 
tett; a tudományok és a kereskedelem második 

. pontjának tekintetett. A  tömérdek kincsről, mely 
* ide folyt, tanúbizonyságot tesz azon mecset, me

lyet Valid chalifa építtetett, s mely 5,600,000 
aranyba került, s abban 400  arany ugyanazon fém
ből készült lánczokon függve tündöklött a beiram 
ünnepén.

Egyiptomot ismét virágzóvá tették az arab
sok s a tudományokat szintúgy ápolták s előmoz
dították, mint egykor a Ptolomaeusok.

A  Mekkába való zarándokolás a Muhamed 
sírjához oly virágzóvá tévé az Ázsia és Afrika kö
zötti karaván kereskedelmet, a milyen az egykor 
a Pharaók és Semiramis idejében lehetett. Alexand
ria hanyatlásnak indult, Kahira (Kairó) pedig fölvi
rágzott s a hajdani Memphist képviselte. Egyip 
tomban, mely csupán az európaiak előtt marad 
zárva, sőt Károlynak, a frankok királyának is alig 
sikerült Harun al Reschid chalifával barátságos 
szerződésre lépni, mely szerint egy évben kétszer 
szállíthatott hajókat Alexandriába az indiai áru czik- 
kek hozatala végett.

Az arabs chalifák és a frank uralkodók közötti 
versengés ezen korbanvette kezdetét, a népe lassan- 
kint utánozni az arabsokat, kezdték az európai s 
nemes ifjak a szaraczén udvarokhoz zarándokoltak, 
hogy ott a nemes tulajdonokat s a lovagias modort 
elsajátítsák, melylyel azután némi ismeretek és tu
lajdonságok is átszivárogtak nyugotra.

Több századokon át élt az európai nép lelké
ben a keleti bűvészekről és csillagászokról! babo

nás hiedelem. A  szaraczén miveltség lángjainál szit- 
tatott fel az újabb kor miveltsége is.

Az addig oly ismeretlen Ázsia belseje az át- 
hathatlan ködből kibontakozott. E b n o u a h a b  és 
A  b u - S  e i d  el  H á z á n - d e  S i r a f  beutazták 
Ázsiát, Chinát és Indiát. Űtileirásaik a későbbi 
arabsoknak kútforrásul szolgáltak. Arabsok, chinai- 
ak és indusok, ezen rokon, nemzetek kereskedelmi 
útai, azon népfajoké t. i. melyek sokkal könnyebben 
megbarátkoznak egymással, mint az európaiak 
azon távol fekvő világrésszel, a követ útivázlatokból 
világosan kivehetők.

Közli: P O T E M K IN  ÖDÖN.
(Folyt, köv.)

A párbaj .
Ut jugulent homines surgunt de nocte latrones.

Tartalom : Cicero és a jó barátok. — Nézetem. — Sze
rény ohajom. — A párbaj eredetének vázlata. — Egy 
kis czáfolat. — A  szoba rendező Merkúr. — A közvéle
mény szava. — Egyéni kitérés. — A  becsület meghatá
rozása. — Okoskodás. — A párbaj kutforrásai. — Az 
irigy. — A kártyás. — A  kártyajáték esélyei. — Nő

sülés.
Amice est hoc oleum et operám perdere —  

Aethiopem lavare, mondaná Cicero épen lerontott 
háza kapuja előtt 1720  évig nem látott baráti ke
zet szorítva. Élezés bonvivantjaink pedig en 
choeur: Ezt nevezzük aztán a drága idő haszontalan 
elvesztegetésének, ha valaki oly halljáratokban kon
gatja szavait, melyek nem hallanak, s oly sziveknek 
nyilatkozik melyek nem nyílnak, eszméket akar 
téríteni, melyek csupán előítéletük bálványja felé 
forognak, mint forog a napraforgó virág csókos ar- 
czával égi dajkája —  a nap felé. Feleletünk a lé
tben túlra, mikép élezés rettenetes bírálóinknak, a 
lehető legrövidebb; „Igazat mondasz felséges Óra • 
tor és ti valódi és Sardouféle barátok,“ Valóban 
ha fél Magyarország aczél, akarám mondani, lúd— 
tollainak szétfesletl hulláival egy rengeteg magtárt 
megtöltenénk is, hitem mégis az marad, hogy ezen 
csodamű után is. hogy beteljesednének, mik a tör
ténelem lapjain Írva vannak, s a látatag és láthat- 
lan. eddig tapasztalt és ezután tapasztalandott té
nyek érve, megtestesülne —  mondom ily csodamű 
után is talán épen szomszédságunkban, vagy 
ajtónk mellett hallanók a végzetteljes kardesat- 
tanást.

Ezért sokat nem Ígérünk önmagunknak, s 
nem is hizelgünk esetleges irkánk érdemleges dia
dalának, hanem inkább zárkózunk, s csupán azon 
szerény igényünket hallatjuk, liahogy ezen minden 
egész %  és %  században sőt minden évben felüdi- 
lelt megvitatott, kimutatott, evincált, de a legutóbbi 
hir szerint még épen el nem fogadott szállástalan 
páübaji ügy és a fölötte uralgó nézeteknek nyilvá
nos homoktéri megküzdése közben, ha azon —  a 
vívók nyelvén szólva —  csak egy ,,fint“ vágást is 
ejthetnénk alulról vagy fölülről, hasát vagy, de ez 
lelietlen 1 a fejét jobb eszmék és erkölcsök kívá
nalmai befogadására, —  egy hevenyezett lapos 
rendszerű jegeeztan utópiái szabályai szerint —  
lepénylaposra nem mondjuk csonkitanók, vagy 
nyújtanék, hanem csak lenyomoritanók; úgy ezé- 
lunk —  egy pár úgynevezett becsületharczi viszály 
elejtése után is —  pro hic et nunc elérve.

Mint kiki látja, s különösen élezünk érde
meinek enyésztelhetlen vaskakasitójai, szűk azon 
keret hova eszméim táborának be kell igazodnia, 
mint beigazodolt írójuk is egykor rendithetlen 
tábornoka előtt, minthogy tehát:

Szűk keret, kicsi a kép 
Ez is bele bajjal lép.
Nagyobb képnek nincsen hely 
A  uii van, az másnak kell.

azért nem ereszkedhetünk itt a párviadal őserede
tének s elég véres történelmének szakértői ta
nulmányozásába, elég abból annyit megjegyeznünk, 
hogy a párbaj eredetikép nem egyéb, mint a haj
dani „Ordaliak" vagyis az ég szeme-láttára meg
kísértett isten csoda Ítéletének félre ismerhetlen 
maradványja az ököljog és . nyers anyagiság kor
szakából, melyben a szellem elévülhetlen, jogaiból 
kizáratva egy —  merci dieu —  már kiviradt ne
héz éj álmaiban dermengett; csupán annyit akarunk

a párbaj leélt múltjából fölemlíteni, hogy nem ta
láljuk alaposnak, sőt a történelemre támaszkodva, 
még csak valószínűnek sem azon állítást, hogy a 
párbaj a műveltebb újkor találmánya, s egyszer
smind a becsület sérelmének leglovagiasabb gyó
gyásza először : nem azért, mert az ó kornak is 
voltak műveltebb államai, s ezekben nem csak lo
vagok. de rettenthetlen hősök is, kiket korunk tu
domány- és csata-hősei egyaránt maiglan is hódo
lattal emlegetnek. Egy  oly kor melyben Hannibál, 
Caesar, Pompejus, Cato, Horac, Virgil, Ovid slb. 
öltenek nem az ólom, mint tudjuk, hanem az arany, 
a classikus kor volt, s atomnyi nézetünk szerint 
sok retket és közkenyeret fog enni még, s menend 
szeget szedni a vasútra korunk remek fukarja, mig 
annyira viszik a jelenkor stratégái, hogy egy ma
roknyi csapattal a hegy oldalában tekeregve egész 
hadsereget tönkre tegyenek, mint tévé azt Fabius a 
késekező.

Szólj kétkedés jegeezült szervezete, ha dél
ben antichambre-od ajtaját 5 perczig nyitva hagy
ván, drágán szerzett pénzeden vett kikötött kötele
den függő hidegmentés téli selyem üngedre, sőt a 
kötélre magára is egy Merkúrtól szakadt érték- 
gyűjtő —  kolozsvári boldogemlékü lábas ház alatti 
nyelven szólva —  gazot ve t; az a z : előszobád 
szabálytalanságait rendezi, szólj, műveltnek fogod-e 
a kort mondani, mely aránylag minden előbbi le
tűnt századokhoz képest ily tolvaj gombákat leg
bujábban terem ? ugy-e non possum us! —  Hogy 
pedig a párbaj —  másodszor —  nem egy újabb 
kor találmánya, tudjuk a Horatius és Curiatiusok 
egyszer-kétszer színpadon is látott tragikus eseté
rő l; —  történt pedig ez időszámításunk előtt 510 
évvel Tullus Hostilius idejében. Hogy pedig ez 
nem egy újabb kor, ahoz nem kell commentar.

Á  közvélemény igy szól: „A becsület az em
ber legfőbb szellemi kincse, ha ezt veszti úgy sze
mélye erkölcsi halott, s mint ilyennek a társas 
életben helye nincs : ennélfogva, ki másnak be
csületét, s jó hírnevét lábbal tapossa, többet árt 
neki, mintha házát és tűzhelyét dúlná föl, sőt mint
hogy az élet csak nemünk felei közt lehet kedves, 
vagy tűrhető, de itt már ilykor tisztes fogadtatása 
nincs, ez okból becsületünk életünknél is drágább, 
s ezért joga. sőt mellőzhetlen kötelme minden szi
lárd jellemű igaz embernek, élete ezen szent erek
lyéjét az élet minden körülményei és viszonyai kö
zepeit, minden megtámadás, minden legkisebb ve
szély ellen elhatározott rendithetlen bátorsággal, 
sőt élete koczkáztatásával is megvédeni s legkisebb 
szenytől is óvni, s hacsak mint becstelen, gyáva, 
aljas nem akar tétlen a porba silányulni, kötelesége 
a becsületén ejtett gyalázatot a megtámadó vérével 
is lemosni, és igy előbbi jó neve tisztaságát —  
törvényeink ily vétség iránti mostohasága és elég
telensége mellett —  párbaj mint egyedüli expe- 
diens által helyreállítani.

Ezen szavak igazságát —  a követelt sine 
qua vércsöppek kivételével —  mindjájon érezzük, 
s nincs is ki azt kétségbe vonná, s csupán a be
csület fogalma körött lehet egy kis tévedés, és ez 
az, a miért a vox populi vox dei-nek tartozó abso- 
lut hódolattal nehány bátor lépéssel kitérni me
részkedünk.

A  becsület elvitázh atlanul tényleges, belső-, 
leglénvegesb erkölcsi értékünk e világon, ilyennek 
ismeri és valja be azt az ész, Ítészét és emberi 
méltóságunk önérzete , de épen mert a becsület 
belső és. erkölcsi érv , ez okból egyátalán lehetlen- 
nek véljük, hogy az az uralgó divatos fogalmak és 
a közvélemény szabdájától függene ; belső érték az 
mint mondók s ezért változhatlan és semminemű 
előítélet annak belbecsét nem mérlegelheti, mert a 
becsület kutforrása: a müveit lélek és a nemes 
érzületü sz ív , 'továbbá az erkölcs hamvadhatlan 
törvényei s a tiszta szeplőtelen erényhez kiolthat— 
lan vonzalom és szeretet. Mindezekből nem épen 
nehéz átlátni, hogy bár miként sértsen is meg min
ket valaki, becsületünk, az az belbecsünk általa 
mitsem szenved, s csupán gyönge vagy erős aka
ratunktól függ, hogy a közvéleményt itt is e téren 
—  bárha téved az —  tudomásul vévén, külső 
ocsárló szavak s másnemű bántalmak által —  pár
baj nélkül is —  magunkat továbbra is becsülete
seknek avagy becsteleneknek tartsuk.

K i minket megbánt, vagy okkal teszi azt vagy 
ok nélkül,, tehát méltatlanul. Én nem ismerek na.
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gyobb önmegalázást, mint nem mondom kardra 
szállani, de csak szenvedélyes szóvitába is eresz
kedni —  föltéve, hogy mi magunk feddheüen jel
lemmel bírunk —  olyannal, ki minket ok nélkül 
megbántani nem áta ll; történhetnek itt ugyan téve 
dések, félreértések, inik azonban mint könnyen 
földeritbetendők megszoktak bocsátatni, - -  de tör
ténik ily oknélküli megbántás jobbára önző, öntul- 
becsülő izgatag dölvfből; irigység bosszuállás s 
más ezer nemtelen indulatból sőt kíhinné, hogy 
arczkülemi ellenszenv még nem igen régen elég 
ürügy vala arra, hogy két kard meg csörrenjen 
midőn is a kihivás az akkoriban igen divatos, ezen 
támadó szólással, mondhatnák jelszóval esett meg 
,,Ön arcza reám nézve vészhozó" (Ihr Gesieht ist 
mir fatal). És igv tehát egy szerencsétlen redő, 
görbecskébb orr', avagy egy homlok gumó az egyik 
falnék könnyen életébe kerülhetett.

Nem szenved általa belbecsünk, mert min
den rajta ejteni kísérlett, vagy ejtett becsmérlés és 
rágalom mindaddig önkényt a támadóra hanyatlik 
vissza, mig a lelkiismeretünk önszemrehányástól 
ment, s a divatos némelyekben tévkivánalmas köz
vélemény rabjai, vagy majmoloi nem vagyunk.

Mint fönnebb mondók, méltó és jogos igé
nyünk van arra ugyan, hogy mindenkitől mig —  
mint szoktuk mondani —  az ellenkezőről meg nem 
győzetik becsületeseknek tartassunk, akként elbá- 
natassunk, s hántásoktól kiméltessünk de, —  hogy 
mint törvénytudók is szóljunk -  e tényállás még sem 
jogosit löl senkit arra, hogy megtámadújának. egy 
személyben vádolója és egyúttal büntetője is le
gyen. Nincs állam, melyben ily törvényi viszonyu- 
lat. minden időben a legveszélyesb állambontó ano
máliaként ne ismertetetett volna e l ; ennélfogva 
egy oly állam, melyben az ön népe-választott d i
csőségében sértetlen szent király őt hévvel sze
rető népét a szabadság szellemi és anyagi örömei
ben atyai részvéttel, együtti s köztiiki örvendezés
sel részesíti s boldogítja, bölcseségében s minden 
egyre kiterjedő szeretetében nem fogja megtűrni 
tudni, hogy Így állván —  mikép áll is valóban a 
becsület igaz fogalma külső tényezők általi sért- 
hetlensége melleit —  gyermekei sokszor csak 
nemtelen indulatoktól bosszúra gerjedvén, —  mely

mértéket s határt ilyenkor nem igen tart - egy 
igazságtalan véletlen esélyeinek az államra nézve 
drága életüket kitegyék.

Kétségkívül nincs nagyobb polgári egyed- 
közi bűn mint a becsület meggyilkolása, de ha 
mindjárt nincs jógában senkinek alkotmányos tör
vények mellett a társadalom nem convencios ha
nem törvényleg kötelező, viszonyulataiból önkényi- 
lrg  kilépni azáltal, hogy megsértőjén önhatal milag 
bíráskodik, ugy véljük nyilnak neki más utak is be
csülete sérelmei orvoslására, ha már egyszer e te
kintetben az uralgó nézetek színvonalára akarunk, 
vagy talán izgatag véralkatunk mellett a jobbról 
balról ránk lóvéit gúnyos megvető pillantá
sok miatt ösztönszerüen kéntetünk is állani.

É s  ugyan mily életszituatiok szokták jobbára 
a párbajt előidézni? —  ha ezt vizsgáljuk lehetlen 
meg nem győződnünk, hogy ezen észszerütlen el
járás egyedül a becsület fogalma tévérteményezé- 
sében gyökzik, hogy ne is szóljunk oly esetekről, 
hol a megsértett becsület csak álczakép szerepel, 
mást rejtve fenekedé s bosszút lihegő indulatok le
hűtésére. —  Emilt ugy tetszik, hogy szerencsénk 
válaszutján áll embertársunk, s nem enged szeren
csénk alig vert utján előhaladnunk. —  Amott egy 
gyűlölt egyéniség óriási érték birtokába jut, s a 
zajos hir, mely annak családja, s jó barátai körében 
ünnepies vidámságot dérit,sziveinkbefájdalmakat ver, 
emésztésünket romba dönti, álmainkat űzi, s a vilá
gosság éltetőfényes Öléből a sötét éj ölör ejtekébe ker
get, s mint bagoly, mely fénygyülölő odújában sárga 
szemét, körül-körül biczenti, s csőrével időnkint a 
légbe harapdál, vagy mint a tengeri kigyó. go
molyba tekerődzve a fölötte röpdeső szárnyasokra 
időnkint kilöki marczona falámát, ugy lesi a kis 
pislogó ádáz szemű irigy is, zöld mételyes, szenve
délyének kiszáradt torokkal sóvárgott gyűlöletes 
tárgyát a kereszutban, hogy gonddal önköszörült 
bárójával elejtse, vagy minden áron egy szál kardra 
kényszerítse, hol is csak feje vagy szive táján tol- 
vajkodik szeme Amott ismét főnöke igaztalan, tul- 
szigoru, s tőle érdemei ellenére mellőztetve véli 
magát. Máskor leült a zöld asztal mellé, zsebei tel— 
vék selineczi, körmöczi és fehérvári aranyokkal, de 
szerencséje mint az idő nem állandó, kiüriték azok,

kiket jó barátjainak nevez, három zsebét már, de ő
—  mint routine alatt fölnőtt kártyáshoz illik —  
nem csügged, csupán kissé zárkózik, hallgatagabbá 
válik, s kávé, punsch. thea, fagylalt kezdenek nem 
izleni; ezalatt negyedik és utolsó zsebének hatal
mas lakói is elhagyók ideiglenes hajlékukat, s most 
olt lóg a hegyes meztelen s lakottan hüvely mind 
kétfelől igazságért kiált. E  stádiumban a patiens 
torka telyesen ki van száradva, légzése görcsös, 
ökle bunkósodik és pontot keres, a nap sötét, 
a hold fagyos. Ily ünnepiesen gyászos mománban a 
ki sírni tud s kenyere az, sirhat kedvére egész- 
delelőttig, ekkor itat, s újra el kezdvén, elsírhat 
kivilágos viradtig, mert oda sárga ménese, s nincs 
ki megkerülvén haza terelje. S  még igy is ezer 
szerencse ha sajátját veszti.de ha idegen jószág vala 
az, teszem azt: gondnoksága alá bizott árvák élelmi 
pénzét, főnökének valahol kézbesítendő s becsü
letére bizott összegét —  az ezred pénztárát —  
családját Ínségtől menteni fogott, s utolsó ingó és 
ingatlansága eladásából gyűlt supréme et derriere
—  segélyforrását ki engedé meleg zsebéből emel
tetni, ugy vagy az történik, hogy oldalzsebéből — 
föltéve, hogy fegyver- hordási diplomája van —  
elővont revolverével csalfa játszanak vélt s a vilá
gon legnagyobb ellenségének képzelt, voltakép pe
dig csak szerencsésebb kártyatársának agyvelejét 
au fait et sur le fa:t szétperzseli, vagy ha ugy is 
tud, lesben ejti el őt s ki fosztja, vagy magát végzi 
ki, vagy végre legalább párbajt vi, hogy t. i. még 
nőtelen lévén ezen lovagias tény által hirt szerez
vén magának, egy bámulva epedő gazdag szüzet s 
véle érezkelendőbbségeit lépre csalhassa.

P A T R U B Á N Y  A N T A L  tr.

(Folyt, köv.)

Petőfi halála.
{Műlapunkhoz).

Ott essem el én ,
A  harcz mezején.......

P E T Ő F I SÁNDOR.

A  sors ez egyetlen kívánságát vajmi hamar tel- 

jesité! ____________

Lengyel emlék.

Börtönben az ifjú bajnok,
Fényes erény bűne, vétke, —  
Zord hevén a harczi zajnak 
A  haláltól sorsa védte ;
Titkos árulkodók 
Ástak alá vermet 
S  vére hullásából 
Dicstelen vész termett.

Megszánja a röpke szender, 
Beszáll hozzá s elaltatja,
Legyen szabad még ez egyszer 
Legalább egy pillanaftja. —
Édes övéihez,
Ha még rájok lelne,
Siet börtönéből 
Álmodozó lelke.

Vigasztalja sorban őket;
Hisz mindyájan olyan búsak.. . 
Egy a könyü, egy az érzet, 
Mindenütt egy mély kín dúl csak ! 
„Édes öreg anyám!
Szerelmem, testvérem !
Holtomig maradok 
Veletek, ígérem." S

S ott maradna, ámde jőnek 
A  poroszlók fegyv. rekkel;

Vére hül az ébredőnek:
„Halni, halni holnap reggel!“ 
Fölriad az ifjú,
Alig hisz a szónak ;
Egy betűt sem felel 
A  gyász'i ir hozónak.

Majd, hogy ég felé emelné,
Lép hozzá a lelkek őre 
S intve, bátorítva mellé 
Telepszik a durva kőre.
„Bízzál, jó gyermekem !
Tied lesz az élet;
Csak mennyben lakozik 
Az igaz ítélet!“

„Vigasz, intés inditlan hágy, —  
Szükségem már nincsen a rra ; 
De ha szived, mint imád, lágy, 
Hajolj esdő végszavamra:
Váró kedvesemnek 
E  hajfürtöt add át,
S jelöld egy szomorú 
Fűzzel sirom halmát!“

„Meglesz, a mit szived óhajt. . . 
Hagyd immár a földi gondot; 
Teljesül a rémes szó majd, 
Melyet a végzet kimondott. . . 
Pillantásod, lelked 
Már ég felé szálljon,

Megáldalak én is,
Az isten is áldjon !“

Pirulnak a messze halmok, 
Fényt lövel az éber hajnal. .. 
A  megejtett ifjú bajnok 
Számot vet a földi bajjal. «— 
Egy kemény parancshang 
Egy erős dördület,
Aztán némi zaj még 
É s  öröklő szünet 1

S  néma búban, félig élve,
Hervad a k e d v e s  virágszál. . .
Nap naponta fogy reménye,
Melyet omló könnye táplál; < .
Jár sebzett galambként,
Senkinek se mondja,
Hogy szivét egy árva 
Barna hajfürt nyomja,

É s  a gyászfűz ott sötétlik,
Földre csüggő, sürü lombja 
A  felejtett siron végig 
Híves árnyát, védve vonja ;
Ébresztő dalt susog 
A  füzlombuak a szél,
S a nyugovó szellem 
Fülkéi, lebben, eszmél!

L É V A I  JÓ ZSEF.
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Sir Spencer Edward.
T ö r t é n e t i  e l b e s z é l é s .

(Francz iából).
(Vége).

IV.

Világos őszi éj volt. A hóid azon komor há
zakat világitolta halvány fényével, melyek akkorá
ban London ,.Fled-Street‘‘-nek nevezett városré
szében álluk. A  quartier egyik födélzugában, e 
minden szerencsétlenek s mostoha sorsúak utolsó 
menedékhelyében, feküdt egy férfi, borzasztóan 
eltorzítva gond s betegség állal, fekete gyupjúkö- 
penvbe burkolva, mely még jobb időkből származva 
most is hűségesen halál—takaróúl szolgált neki. A  
fekvőnek sápadt homloka redős volt, mintha már 
hetven gondteljes év vonult volna el rajta, bágyadt 
meredt szemei majd egy fiatal ifjún függtek, ki ágya 
fejénél zsámolyon ült, majd egy fohászkodó nőalakra 
irányzódtak kinek orczái könnyekben úsztak.

A  beteg neve S p e n c e r  Edwárd, az ifjúé 
R á l é i g  h Walter, s a síró nő nem volt más, 
mint a fiatal ir nő, a költő neje.

—  Ennyire vitte tehát Cambridge két tanu
lója ! —  mormogá S p e n c e r  gyönge, fajdalomtól 
felindult hangon, —  az egyik szalmán hever, sze
génységben és elfelejtve; a másik palotákban la
kik s hatalmas, mint maga a királyné ! S  mit te
véi — folytatá kis szünet után a szomorúság s 
rejtett gunv kifejezésével, —  hogy annyira fel
emelkedtél , m ig engem ily örvénybe sodort a 
sors ? Legfeljebb mindennapi ember, obscur ud- 
varoncz lehetett volna belőled ; hisz nincs erőd, 
egy tartomány kormány-gyeplőjét vezetni, an
nál kevésbbé Angolhonban B u r 1 e i g h helyét el
foglalni ; hanem napot kerülő ármányok, alávaló 
hízelgések hágcsóján jutottál fel e polczra, mig én. 
egy dicsőség koszorúzta név birtokosa, hazámnak 
hiába nvujtám át a költészet virágkoszorúját. Nem 
valék soha a gazdagok hízelgője, a nagyok csiz- 
matiszlitója, a királyok tányérnyalója; s mi mű
ködésem jutalma? Mi iparkodásom dija? Angolor
szág Fled-streetben szalmaágyat, Erzsébet királyné 
alaraizsnakép 50 fontot adott!

Kissé megpihent; aztán felemelő elhaló fe
jét s halkan, megtört hangon monda: ,,Ah mért ér 
el a halál oly gyorsan ! E  királynénak megmutat
nám. hogy egy költő lángesze többet ér ötven font 
sterlingnél.

R  a 1 e i g b türelmetlenül fészkelődött 
S p e n c e r  fájdalmasan rázta fejét.

—  Beszédem megijeszt W a l t e r ,  nemde? 
Hisz te a királyné dicsmondója lettél! Ne félj, e 
szavak egy elhaló ajkairól jőnek, s nem hangzanak 
vissza sehol, mint a sírban.

A z  udvaroncz felkelt- s jobbjával megragadta 
a haldokló bal kezét,

—  Ed w a rd ! ne felejtsd, hogy te Írtad a 
tündérkirálynét —  s Marcille császárnét; ne kény
szeres engem azon szemrehányásra, hogy nem vol
tál minden időnek ily szigorú bírája. Ha tehetséged 
nem szerzett annyi elismerést, a mint különben ér
demletted volna,csak gőgöd oka. Megveted a világot, 
s elrejted nyomorodat; jótéteményeket fogadtál, 
melyekben roszúl alkalmazott gőgöd csak ala
mizsnát látott. Az egész udvaron nincs előkelő 
ember, ki nem erezi magát megtisztelve téged se
gíthetni. most épen oly készségesen osztanám meg 
veled gazdagságaimat, mint a cambridge-i egyete
men atyám shillingjeit.

Egy  ideig hallgatott, aztán oly kedélyfelin
dulással, melyet minden keményszivüsége mellett 
sem volt képes legyőzni, igy  szólt.

—  Halj meg nyugodtan, Edward ; nőd s 
gyermekeidről gondoskodva van. Ha költőiséged 
nemesi levelük, gazdagságom támaszuk lesz. Sneui 
fog-e neved élni. addig, m ig Angolország nyelvét 
beszélik ?

—  S  mit használ nekem az? válaszolt a költő 
görcsös m osolylyal; mit használ nekem az. ha ne
vem él, ha sirdombom felett a hiú utódicsőités 
fíistfellege lebeg? Mit használ holnap ez üres 
nagyság, ha ma megvetve hagynak elhalni ?

E szavaknál S p e n c e r  hidegülő kezét az 
udvarnokéba tette. Meghalt- —  Walter összerez
zent, leoldá barátja összekulcsolt ujjait, melyek 
görcsösen kapaszkodtak az övéibe, s elvonszolá a 
szerencsétlen nőt a nyoínor e küszöbétől.

V.

S p e n c e r  sorsa, olyan volt mint sok más 
emberé. Mihelyt halálának hire Londonban elter
jedt, mindenki sajnálta balszerencséjét, becsmérlé 
a kor igaztalanságát, s legalább eltemetéséhez 
akart járulni. Több pénzt költöttek eltakarítására, 
mint a mennyi Kilcomant újra építeni s ötven évig 
illendően élni szükséges lett volna.

Holtteteme a westminsteri-templomban 
C h a u c é r  oldala mellé ternetetett e l ; H e 11 Jó
zsef és S c h a k e s p e a r e  Vilmos tartottak sírja 
fölött snnettek alakjában halotti beszédeket.

Erzsébet udvara azáltal vélte jóvá tenni a 
szégyent, hogy a költőt nyomorban hagyta meg
halni hogy érczkoporsót s nagyszerű latin sir- 
iratot készíttetett számára. Szép volt nézni az élők
nek, de n'em használt a halottnak !

R  a 1 e i g h sorsa ismeretes. Néhány évvel 
S p e n c e r  halála után a Dowerben lefejeztetett 
—  ugyanazon vérpadon, melyen azelőtt E s s  e x  
gróf feje hullott el.

B Á T T A SZ É K I.

Adjon Isten ezer annyit helyette!

Talán épen jókor jutott eszembe valam i!
Öt évvel ezelőtt a hatvani utczában összecso

portosult néhány száz ember, bizonyosan valami 
megbámulnivaló végett, mit a közönség egy köny 
nyen el nem enged.

Az öreg U d v a r h e l y i v e l  mentünk 
együtt. Beszélgettünk a világ járásáról, mely oly 
régóta annyira bomlott, hogy az a mennyei órás 
maholnap kénytelen lesz uj kerekeket rakni egy
némely elavult helyett. A z  öreg szokott mély ér
zelmével hasonlitgatá össze a jelent a múlttal, pa
naszosan mondván, hogy az egykori lelkesülés is 
alvófélben van, közönségünk elálmosodott irodalom 
és művészet iránt, —  és a színészt megint k o- 
m é d i á s n a k  kezdi nézn i, mint a múlt század 
végén.

A  mint tudtam, vigasztaltam öreg baráto
mat, és ki akarván téríteni búskomolyságából, azt 
mondám:

„Komédia az egész élet, —  reggel korán mi 
újságírók komédiázunk, kitálalván az ujdonságéhes 
közönségnek a vett, kapott és talált hazugságokat. 
Reggeli után kezdenek komédiázni a kereskedők, 
ügyvédek és több effélék, kívánván a vásárlók és 
ügyködőknek jó napot, mondván „a lá s s z o  Ig á já t "  
a megszokott szólásmódok szerint, hogy feleiktől 
kikapják a mindennapravalót.' Délben komédiáznak 
a korcsmárosok, valamivel későbben a kávésok, —  
és igy tovább, —  hol az egyik a néző, és a másik 
a komédiás, hol meg az utóbbi cseréli főszerepét a 
másikkal. Alkonyat felé kisétál az úri v ilá g ; a lányos 
anya fölcziczomázott leányait mutogatja láttatja övéit, 
és nézi amazokat.kik férfiruhában szintén piaczrasiet- 
tek,hogy ahiuságvásárában elkeljenek. Végre hetet üt 
az óra,és bátyám,kinek reggel az újságíró kívánta a jót, 
kit a boltos oly szépen beédesgetett, —  a vendéglős 
és kávés megsüvegelt, kereskedő jó szóval tartott, 
estére mondom, —  kedves bátyámra kerül a sor, 
hogy maga is komédiázzon, és vagy megnevettet, 
vagy inegrikat de elvégzi szakmáját, —  mint min
denki reggeltől e st ig ; azért ne búsuljunk, az egész 
világ egy óriás k o m é d i a !“

Megnyugodtunk, s mire az utczai bámész 
csoporthoz értünk, megvigasztalódtunk.

De mit néz e sok em ber?
Háromszáz ember néz egy szegény cselédet, 

kinek kezéből a szél kikapott egy két forintos 
bankjegyet, s a házak tetején keresztül elvitte. A  
körülállók bizonyiták. hogy igen is, úgy volt, —  és 
ha a bámész csoportból mindenik ad egy krajczárt, 
a szegény cseléd vigasztalódva mehetett volna 
odább.

Senki sem mozdítja kezét zsebe nyílása felé, 
csak az ö r e g  k o m é d i á s  nem nézheti egyked
vűen a dolgot, —  a fájdalom oly élénk hogy ko
médiában ezer szem megkönnyezné; —  az öreg 
komédiás beáll közönségnek, egy maga indul meg, 
zsebébe nyúl, s a kesergőnek odadja a két forintos 
bankót.

Nem ismerte senki az öreget, ki hirtelen el
távozott; hanem ott álltam én, és tisztán haliám, 
midőn a még könyűs szemű leány zokogva 
mondja :

„ A d j o n  I s t e n  h e l y e t t e  e z e r a n y -  
n y i t !“

S  nem is feledtem én el e kis történetet, és 
évek óta fürdalá oldalamat, hogy a közönségnek 
kitálaljam egy sereg régi képpel; azonban vannak 
szűk idők, mikor az ilyen megtakarított pénzt ki 
kell adnunk ; mert most hallom, hogy a s z e g é n y  
ö r e g  k o m é d i á s h o z  b e t e k i n t e t t  a 
s z ü k s é g ;  és ha a jó Isten meghallgatta a leány
nak szavait, mikor azt mondá, hogy az öregnek két 
forintja helyett adjon e z e r  a n n y i t ,  —  úgy most 
már jőne a s e g e d e l e m .

Én tehát ide mellékelem a magam részét, 
adok két forintot, —  és ha leszün k ezeren, kik az 
emberi kötelességet teljesíteni akarjuk, az Isten 
megadja, hogy az ezerannyit nemsokára az öreg 
komédiásnak kézbesíthetjük, -- melyre jelszóul 
az legyen fö lirva:

A d j o n  I s t e n  h e l y e t t e  e z e r a n y -
n y i t.

(Sz. L-ő.) V A S  G ER E B E N .

a  rtkoosrttötft fass'&o.
Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

( F o l y t a t á s ) .

TIZEDIK FEJEZET.

Csóka János végrendelete.
—  Seregeknek ura! mi volt ez ! ? — kiáltá ré

mülten Csóka barátunk és bizonyára kiugrott volna 
szűk ketreczéből, ha a vastaghangú vékony ember, 
ki minden látszólagos elmerültsége mellett a gyapjú 
és repeze nagybani üzletének jövedelmességéről 
tartott értekezésében, folyvást mintegy lesben lát
szott állani, tigris gyorsaságával és dühvei rá nem 
rohan s őt erőszakkal vissza nem tartóztatja.

—  Maradjon ön nyugton!—  mondá oly vasta
gon, mintha csak egy nádszál szólalna meg száza
dos bükk hangján.

Csóka barátunk, mihelyest az ijedtségből 
és szédülésből (az ágyrém száraz karja is ugyancsak 
jót sújtott homlokára, mikor észrevette azon szán
dékát. hogy menekülni akar,) kissé magához tért, 
mint ez már a tisztességes és becsületes ájultság
iból ébredők közt szokásban van, először is azt 
kérdezte: hol van ? Minthogy azonban magyarul 
kérdezte, a vékony ur, mint látszott, valóban kínos 
fájdalmára! nem felelhetett rá közvetlenül, csupán 
csak az angol matróznak intett valamit, mire ez 
látszólagos beleegyezése jeléül pipáját szájának 
másik pólusára tolta s egyszer és félszer bólintott 
fejével.

De nem is volt szükség a közvetlen feleletre, 
mert egy olyan értelmes ember, mint Csóka bará
tunk. ki e kérdést is inkább szokásból és formali
tásból tette, csakhamar magától is fölismerte hely
zetét, s mi rnentori nemesszivüségének valóban 
becsületére válik, mindenek előtt védenezére Gyu
lára gondolt.

—  Gyula! —  kiáltá valóban mély érzelmek
ről tanúskodó hangon, —  hogy van, nem történt va
lami baja ?

—  Nem. Válaszoló egy hang a másod eme
letről a földszinten görnyedezőnek.

E  megnyugtatás után a jámbor férfiú épen 
tudakozódni akart uj ismerősétől, hogy hát tulaj
donképen mi okozta az iménti zuhanást, midőn az 
még nagyobb erővel s nagyobb robajjal ismét
lődött.

Most már nem volt szükség többé magyará
zatra, a zuhanó s a fedélzeten át-át csapó hullá
mok árja s a hajó rendetlen és sebes ingása azon
nal tudaták, hogy a tengernek rósz kedve van s 
hogy ránczolgatni kezdi haragos szemöldökét.

—  Nem megmondtam, hogy még ma tánczolunk! 
mondá a vastaghangú s oly kihívó daczczal nézett 
először az angol matrózra s úzután Csókára, hogy 
szegény megzavarodott barátunk nem bírta kiáltani 
szúró tekintetét s hanyatt nyújtózkodva keskeny 
ketreezében, szemeit mélyen lecsukta.
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Mélyen lecsukta és mégis Iától'.
Látott egy határnélküli roppant hullámzó 

sivatagot, mely tajtékzó dühvei rombolta, zúzta ön
magát s fodros hullámaival, mint ezerágu korbá
csokkal csapkodta önnön arczát. nyögve, jajgatva s 
fogait csikorgatva. Látott e viaskodó hullámok kö
zött egy sötét barna fa szörnyeteget, mely csap
kodó szárnyaival kísérteties gyorsasággal suhan 
végig a habfodrok felett, melyek mindenütt, merre 
csak útját veszi, egész dühökkel megrohanják őt, 
csipkedik, marják s minden áron elboritni igye
keznek.

A  fa szörnyeteg küzd, védi magát s hogy a 
hullámok marásait kikerülhesse, hol lábujjhegyre áll, 
hol féloldalra fordul, majd a hullám lorlatok hátára 
kúszik fel, majd a mélybe ' zuhan alá, hogy egy 
ügyes és merész oldalfordulattal ellenségei közül 
kisuhanhasson. . .

Csóka mindent lát, mindent ball, sőt min
dent érez.

ü g y  tetszik neki, mintha ő is részt venne a 
rémes harczban. felszáll a hajóval a magasba, . . 
le a mélybe, . . s együtt kúszik vele jobbra-balra 
s végrehajtja mindazon hajlongásokat s testgya
korlatokat, miket a hajó müvei. . . .

É s  e küzdelem fölzaklatja vérét . . . .  feje 
elbódúl s ugv érzi, mintha repülni volna kénytelen 
szünet és pihenés nélkül, folyvást hucczoiva, do
bálva valamely látbatlan ellenséges szellem által.

Eközben homlokán sűrű verejték tör ki, 
arcza lángol, agyában az erek szétpattanással fe
nyegetőznek. kebléből önkénytelen, hörgésszerű 
jajkiáltás tör ki . . . és a vastaghangú vékony 
ember, ki csak ezen pilljnatot várta, odarohan 
hozzá,kezébe szorítja égő fejét, és gyakorlatilag meg
érteti vele a pléh hegy rétegeinek rendeltetését, 
folyvást állítva és erősítve, hogy nem megmondta-e 
ő, hogy mindez így fogbekövetkezui.

Egyébiránt legyünk nyugodtan, ez még csak 
kezdete a táncznak, ez még nem vihar, ez 
még csak apró pajzánkodása a szörnyetegnek. 
Majd máskép le sz , ha az ég föl nem derül 
s a szelek el nem csöndesednek. 0  ő ismeri 
a tengert, tudja, mi a vihar, s már három hajótö
résben vett részt, mind a háromból csak egv maga 
szabadult ki egy egy deszka-szálon. Érdemke- 
resztje is van kettő, csakhogy útközben nem hor
dozza magával.

Elképzelhetni, hogy e vigasztaló beszéd mily 
jótékonyan fölüditette beteg barátunkat.

De nem volt idő a hálálkodásra. mert a paj
zán játék folyvást tartott, s szegény barátunk ro
hamai minduntalan ismétlődtek.

A  jámbor, testileg különben is gyönge alko- 
tásu férfiút e rázkódások annyira kimerítenék és 
gyöngítették, hogy kétségen kívül egy kissé lalán 
túlzott aggodalommal végóráját elérkezettnek hiüe, 
s a mint egy kis alkalmas ideje került rá, azon 
kezdett gondolkozni, hogy még sem lenne illendő 
dolog az ő helyzetében oly bizonytalan és hosszú 
útra indulni, mielőtt ebbeli szándékát védenczével 
tudatná, s őt további utasításokkal ellátná; aztán 
az igazat megvallva, saját dolgában is szükségét 
érezte a hagyakozásnak.

E  czélból kérni kezdé a körülötte sürgő vé
kony embert, hogy hívja Gyulát ágyához. Ez eleinte 
mit sem akart hallani a kérelemről, s rettentő il
domtalan dolognak nevezte, valakit ily kényelmé
ben háborgatni, de Csóka barátunk oiy kétségbe
esett arczokat mutatott, s rohamai oly gyakoriak 
és nagyok voltak, hogy a vastag hang végre enge
dett kívánságának s Gyulát ágyához bas-bombár- 
dooirozta.

A fiatal ember, ki erősebb alkotásu lévén, 
jobban tudott daczolni a tengeri betegséggel, rész
véttel sietett beteg barátjához.

—  Az istenért, nincs-e orvos a hajón ? kérdé 
a vékony emberi, a mint a valóban szánandó kiné
zésű beteget megpillantotta.

A  vékony ember azt mondta, hogy nincs, s 
örülni látszott neki, hogy nincs. Minek ott orvos, a 
hol ő van. Ez csak elrontaná a dolgot.

—  Csóka, édes Csóka, mondó Gyula szintén 
nem kissé megdöbbenve, bátorság, e betegség csak 
kellemetlen, utálatos, de nem veszedelmes.

Csóka csak egy pillantással válaszolt, ez a 
pillantás az égre volt szegezve vagy legalább oda 
igyekezett, mert a hajó bizonytalan mozgásai kö

zött nem könnyű dolog volt az irányt határozottan 
eltalálni.

—  Édes Csóka nem iszik egy kis rhumot ? 
ez csak jót fog tenni! mondá Gyula, engedve azon 
ösztönnek, mely bizonyos helyzetekben mindenki
nek orvosi diplomát osztogat.

—  Vagy talán egy szivart, valódi görög 
fajta, mondá a vastag hang és bizony nem állhatni 
jót róla, hogy ha egyedül van. nem követi el azon 
merényletet, hogy szájába erőszakolja a haldok
lónak.

Csóka sem egyik sem másik ajánlatra nem 
felelt élő szóval, hanem megragadta Gyula kezét, s 
azt szivéhez vagy legalább mellényéhez szorí
totta.

—  Meghalok! —  hörgé nehéz lélekzettel —  
a nagy óra megérkezett, meghalok!

—  Nem , nem ! Isten meg fogja men
teni önt.

Csóka szomorúan mosolygott, s azután azon 
óhajtását fejezte ki, hogy szeretné pár szóval m eg
tenni rövid végrendeletét.

Gyula még közelebb lépett beteg barátjához, 
s ez gyönge, a folyvásti zugás és rázkódás között 
olykor alig érthető hangon következő véghagyaté
kot tőn és pedig a vékony ember vastag hoszúsá- 

, gára, magyar nyelven.
—  Ha már nem leszek többé, édes Gyula, 

utazzék rögtön haza, mert édes atyja, az öreg inéi— 
tóságos úr, bizonyára aggódni fogna, egyedül tudva 
önt az idegen tengeren.

Csóka arcza és hangja oly ünnepélyes volt e 
komoly hangulatban, hogy még az elemek is meg
döbbentek és" tiszteletteljesen meghunyászkodtak 
előtte. A  szél perczekre visszafojtó lélekzetét, a 
tenger elcsendesedett.

— É s ha ön az imádott hazába visszatér, s je
lesen Pestre érkezik . . . (itt még jobban kezdett 
reszketni a derék férfiú hangja) keressen fel bizo
nyos kispipa utczát, . . ez utczában a numeró né
gyet . . .  a numeró négyben a házmestert. Saj
tárnak nevezik a derék csizmadiát . . .

Itt a jámbor beteget újból görcsök és egye
bek rohanták meg, de csakhamar ismét folytatható.

— E  házmesternek van egy leánya,valaha Janka 
volt.most Varga Józsefné : .. és ha megtalálta, adja 
át neki e megemlékezést . . .  és ezt itt . . .

Zsebére mutatott, zsebében órája volt.
—  É s  most Isten áldása önnel, édes Gyula; 

hagyjon imádkozni . . .
É s  a jámbor férfiú imádkozni kezdett. Imád

kozott, imádkozott, mig csöndesen elaludt.
Mire pár órai szender után fölébredt, az ég 

mosolygott, a tenger mosolygott, Gyuia mosolygott, 
és a vékony ember hahotázott.

—  Öt perez alatt a szabad Britanniában va
gyunk ! —  kiáltó diadallal. És igaza volt.

(Folyt, köv.)

T iz  nap tö rtén n ie .

(Április 16-dikán),

C o u q u i  k. a. t á n o z o l .
Valahányszor e kitűnő művésznő a nemzeti 

színpadon föllép, a közönség megindul, mint az ár, 
s mohón siet, mint valami nagyszerű, fölemelő lát
ványra.

A  komor bölcselkedő, fejét csóválja, látván, 
hogy a táncz mint elszédili, s mennyire elragadja 
az embereket, mig az eszmék hőseit föl sem 
veszik.

—  Miért nem gondolkoznak ? —  kiált föl 
méltatlankodással.

Gondolkozni! [gaz, hogy M  o n t e s q u i e u 
azt mondá halálos ágyán : „soha sem ismert bána
tot, melynek keserűségét félórai gondolkozás el ne 
vette volna;'' de vannak idők, midőn ép a gondol
kodás szüli a keserűséget, midőn az eszmék ónsuly- 
lyal hatnak ránk, s midőn egy történeti kép, vagy 
egy nagy könyv olvasása —  elkomorít. Ilyenkor 
jobb szórakozni, nézni, bámulni, gond és fölindulások 
nélkül.

A  tánezjáték valöszinűleg ép annak köszön
heti mai uralkodását, mert az embereket fölmenti 
attól, hogy gondolkozzanak. Nem kivan löbbet, 
mint jó szemeket, s egy kis Ízlést a változó alakza
tok szépségei iránt.

Sohasem voltam nagy barátja a hallétnek, s még 
a párisi nagy opera, a Covent Garden és berlini kir. 
dalszínház ragyogó tánczeló’adásai sem tettek rám 
valami mély hatást. Szemem káprázott egy kicsit a 
színpadi fényűzés csillogásaitól: ennyi volt az egész. 
De másfelől ama tulságba sem estem soh a , hogy 
a tánezot —  mint üres bohóságot —  száműzetni 
kívántam volna.

A  táncznak ős-joga van arra, hogy a művé
szetben létezzék. Ép oly régi az, mint a dal, mely
nek vidor hangjaira született. Már a hitrege adott 
neki egy istennőt, kinek környezetét lebegő naya- 
dok képezik. Szerepelt a vadnépek erdei ünnepé
lyein ép úgy, mint a hellenek nagy nemzeti já
tékain.

Az öröm szülte őt, s ezért örömet okoz.
Dávid király, mikor legyőzte a philiszteuso- 

kat, tánczolt a frigyláda előtt. Ezzel kivánta kife
jezni diadali mámorát.

Még a keresztyén vallás szertartásaiban is 
megmaradt némi nyoma. íg y  többi közt a sevillai 
főtemplom oltára előtt a farsang utósó napjaiban 
ének mellett ma is egy komoly tinezot lejtenek, 
melynek neve : „baile de losseisses."

E  művészetnek, mely sajátlag az emberi test 
költészetét képezi, —  mindenesetre joga van a 
színpadon, s a közönség nem tesz roszul, ha ben
ne gyönyörködik.

Nem lehet azonban óhajtani, hogy a balletet 
a nemzeti színpadon kiváló ápolásban részesítsék.

Gazdag ember jól teszi, ha fényt ŰZ; de a 
szegény gondoskodjék az élet legfőbb szükségle
teiről ; különben —  fényelegni akarván —  kine
vetik, ha tönkre jut.

A  színházaknál első életszükség a dráma, 
azután az opera; a táncz csak —  fényűzés.

Sokan elmondták már ezt. s bővebben mi 
som ismételgethetjük most, midőn az olvasó Cou- 
qui-ról kivált hallani valamit.

Couqui k. a. mindenesetre jeles művésznő.
0  tánczolva játszik, s lebegéseinek mindig teljes 
értelmet ad arezjátéka, és tagjainak élénk kifeje
zése állal.

Oly könnyűd, —  ha lebben, —  mintha súlya 
sem volna; s ha lábújjhegyén megáll, oiy mozdu
latlan, mintha márványból lenne.

—  Szép-e? —  kérdik kíváncsian Éva le
ányai.

—  Igazán nem tudom.
Ulvsses, hogy el ne bóditsák. befogta füleit, 

midőn a syrének előtt elhajózott; én (hasonló ok
ból) rendesen szemet hunyok a művésznők kül- 
szépségei előtt.

Azt hiszem, Couqui k. a. már sok tavasz vi
rágait láthatta lábai előtt, s a vonások különös szép
ségével sem bir. De bir'azzal, mi ennél többet ér, 
a lélek szépségével. Az ő arcza beszél és hódit. 
Ha mosolyog, mosolygunk vele, ha elkomorul, fel
leget érzünk magunk körül.

Láttuk „Gizellában," midőn kétségbeesett, 
megőrült és meghalt; láttuk a „Szerelmes ördög"- 
ben, midőn csábított, haragudott, enyeigett és bűn
hődött. Egész bűvös játék volt mindez ; a kedély
állapotok eszményi és igaz képei, melyeket mintha 
egy tündér rajzolt volna elénk a levegőbe.

Semmi mesterkélt, semmi kötéltánczosnői 
túlzás nincs az ő előadásában; oly könnyűden tesz 
mindent, mintha a levegő ringatná. E g y  szépen 
nőtt női alak tarkán változó mozgását látjuk, mely
ben a rythmusok oly jálsziak és kecsesek, mint 
Auber zenéjében.

Előadásait részletezni rám nézve nagyon ne
héz föladat lenne. Nem ismerem, s nem is akarom 
szenvelegni a coreographia hangzatos műszavait; 
csak annyit mondhatok el, hogy láttam egy kecses 
alakot,mely néha sebesenforgott.mintha egy belvihar 
késztené, most hullámosán szűkeit, mint egv ringó 
virág a hab tetején, majd megállt, s gyönyörű alak
zatot képezett, mint valami szobor.

Ha szoborhoz hasonlítom, azt is hozzá kell 
tennem, hogy ő egyszersmind maga a szobrász. 
Egy óranegyed alatt száz különféle alakzatot csinál 
magából, melyek mind különbözők kifejezésre, de 
egyformák szépségre nézve.

S  mily öszhangzás él ez alakzatok minden 
kis részében.

A kézfők, melyek néha villámsebesen vetőd" 
nek föl nála, a finom lábak élénk mozgása, a szem.
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a homlok és az ajk egyszerre mindugyanazon benső 
állapotról beszélnek.

Volt a csábjelenetben egy röglönzet, melyet 
a „ L u i z a - c s á r d á s "  dallamos hangjaira tán- 
czolt. Sebes, szilaj, délczeg táncz volt ez, melyben 
nagy hűséggel jelezte a magyar táncz ütenveit, s 
ezáltal valódi eredetiséget tanusita. A  taps egész 
viharozva tört ki, páholyokban, karzaton és föld
szinten. Nemcsak a nagyvezirt hódiiá meg a szín
padon, hanem mindenkit, a ki nézte.

S e bájos kép mily szegényes rámázatban 
jelenik meg a mi színpadunkon.

A  díszletek, a tűzszerek, mind oly kopottak 
és dísztelenek. „Mintha egy királynőt látnánk, sa
ját légköréből kilépve, a szűkölködik rongyai 
közt,“ —  mondja egy ballet-dühöncz.

Mindegy.
Couqui k. a. bármily művésznő : a nemzeti 

színház nem űzhet fényt nehány estére az ő ked
véért. Ő e futó esték diadalai után el fog tőlünk tá-

Jer, kis leányom, és kérdd te i s ! Vagy vigy el 
magaddal mind a kettőnket!

A  fájdalmas hang, a rángatózó karok ereje, 
a szeretet és bánat e melegsége még egyszer föl
kelték a szegény haldoklót.

Mintegy a halál előálmából ébredt föl, még 
egyszer föltekintett, erőtlen kezeivel oda mutatott az 
égre, s aztán behúnyta szemeit —  ö r ö k r e .

E  fájdalmas kép azon szobában történt, hol 
egy ismeretes írónk és egyik derék művésznőnk 
éltek együtt, családias szeretelben.

Az irodalom újra veszteséget szenvedi. 
Megint van egy, ki e-lköltözött közülünk, —  l í  ö- 
v é r  L a j o s  m e g h a l t .

Sok év emlékei szaporítják e gyászt barátai 
szivében.

Mily kedvvel, életvidorsággal jött ő egy év
tized előtt a fővárosba, e nagy sírba, hová annyi 
ifjút ragad évenkint nemes becsvágy és az 
élet zaja.

Sokat írván, némely művét a bírálat nem fo
gadta elég kedvezéssel, s ez őt,—  nagyon érzékeny 
lévén, elszomoritá, később elkeserité . . .

Barátai, kik szivjóságaért és nemes jel
leméért, mindig szerették, fájdalmasan látták, hogy 
kedélye időről időre búskomolyságba merül.

Elvonult az írói köröktől, s kételkedni kez
dett az —  emberek jóságában. Neki is az a baja 
lelt, melylyel e rideg kor annyi nemes szivet sújt. 
—  a skepticismus, ,.a lélek e rozsdája.“

A  családi élet, jó neje (Komlóssy Ida asz- 
szony), és szép kis gyermeke képezték egyedüli 
boldogságát. Ezeknek adá egész szeretetét, melyet 
az emberektől elvont.

Mennyiszer mondtuk: „mily veszteség ránk 
nézve, hogy már nem bir szeretni többé ben
nünket.” —

Utóbbi időkben keveset foglalkozott a szép
irodalommal, s a ,,J ö v ő“ czimü szabadelvű poli
tikai lapot szerkeszté. Azt kell hinnünk, hogy a
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vozni a nagyvilágba, s a ballet megint visszatérend 
azon szerény mederbe, melynél nagyobbal a nem
zeti színpadon nem igen követelhet.

M ig a színház nagy és fényes közönsége 
april 11-én este Couqui k. a. démoni Urieláját mo
solyogva tapsolta, s virágot szórt lábaihoz, nehány 
épülettel odább egy szoba meghaló gyászjelenet 
színhelye volt.

E g y  férfikora virágjában levő beteg haldo
kolt, és lehunyta szemeit, hogy ne nyissa fel többé 
soha. Jó volt már nem látnia azokat, kik környez
ték, és sírtak.

E  kétségbeejtő pillanatban a hű nő felsikol- 
tolt, s karjaiba fogva a halállal vívódó beteget, 
erősen rázta, és a legszívtépőbb fájdalom hangján 
kiáltó :

- Ne hagyj el kedvesem! Ne hagyj el!

Olaszországból jött, hol a változó események 
után. mint katona szolgált, s hol egy laktanya vas- 
nyoszolyáján a költészet álmai lepték meg. Nemes 
álmák, melyek néha a vámpír képét öltik föl !

Mily örömmel olvasó föl barátainak első vig- 
játékait, melyek nehány hét múlva a színpadon is 
tetszést aratlak.

0  munkás és tehetséges iró volt. Yigjátékai- 
ban volt mindig leleményesség, egy pár eredeti 
alak és mulatságos helyzet, A „Hűség hűtlenség
ből,” „Nőm meghalt,'' „Csak kitartás" stb. sok
szor élvezetteljes estét szereztek a közönségnek.

Drámái közül ,.A s z é p  m a r q u i s n ő” 
—  ellátásos színmű —  emelkedik ki, melyet Balzac 
egyik regényének alapeszméje után készített, s 
mely ma is az eredeti játékrend egyik maradandóbb 
darabja.

közügyekkel való foglalkozás épen nem enyhíthető 
kedélye bajait.

Egy  nap hallottuk, hogy veszélyesen m eg- 
betegült.

Harmad nap, hogy meghalt.
S  most, midőn eltemettük őt is többi elköl

tözött barátaink hamvai közé, kell, hogy emlékeze
tét megőrizzük sziveinkben, irodalomban és a szín
padon. Ez vigaszunkra fog szolgálni, midőn elvesz
tésére gondolunk.

S  mily vigaszt mondjunk hőn szerető özve
gyének most, midőn e csapást oly mélvenérezi ?

Ne mondjunk semmit.

H a g y j u k  ő t s í r n i !

VAD NA I K Á R O LY .



1U —

V á c z.
(Képünkhöz.)

Jelen tájképünk Yácz rajzát hozza. Már a szent 
király idejében nevezetes hely, itt állított sz. István 
püspökséget. I. Gejzának köszönheti növekedését és vi
rágzását, e királyunk itt is temettetett el. 1241-ben ta
tárok egészen elpusztították s lakosait leöldösték; IV.

Béla alatt újra felépült. — C o r v i n  idejében Báthory 
Miklós püspök alatt érte el virágzása tetőpontját, ez 
templomokat építtetett,a dombokat szőlővel beültettette, 
kerteket csináltatott s egy lyceumot emelt. Élénk városka 
most is, bir lelkes lakosokkal, s több szép hasznos köz
intézettel. A város határába esik a magas N a s z á l  
hegye, melynek tetején kis térség van, innen a budai, 
selmeczi, esztergomi, s a Mátra hegyeire gyönyörű kilá

tás esik. Láthatni benne egy barlangot, melyből forrás 
csurog ki, tetejét szép, bikkes, tölgyes erdők koszoruz- 
zák, alját s a mellette eső apróbb hegyeket szőlőtőkék 
fedik, melyek jeles bortermők, s a határnak közel har
madrészét foglalják el. A Dunán kívül még három jókora 
patakja van,s erdeiben élénk őz és szarvas vadászat esik. 
A város folyvást emelkedik, s kereskedelmi tekintetben 
is igen szép jövője van.

Vegyes ro v a t  o le.
Iro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .

— Herczeg Czartoriszki levéltárában Siemiava- 
ban, mint a „P. N.” Írja, több Báthory és Rákóczy által 
Írott levél van, melyeknek közlésére, ha magyar tudo
mányos férfiak óhajtanák : Lipinszki levéltárnok szive - 
sen ajánlkozott.

— Halmágyi Sándor, a  „Saphira” és a ,,Parlagi 
rózsák” jeles tollú szerzője „Elv és előítélet” czimü re- 
gényérs nyit előfizetést 1 ft 20 krjával. Az előfizetések 
május 10-kéig Kolozsvárra a szerzőhöz küldendők be. 
Bátran ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe.

— A „Színházi látcsőének, mint halljuk, szépen 
gyűlnek az előfizetői. Örülünk rajta. Eleven, folyvást 
érdekes tarka tartalmával és fris híreivel bizonyosan 
folyvást hódítani fog, mert egy szépirodalmi napi lap hi
ányát különösen a főváros közönsége már régen érzi. 
Nem mindenki szereti a vérontó politikát, de mindenki 
szereti a fris újdonságokat.

— Bulyovszkyné május elején kezdi meg vendég
szerepléseit a nemzeti színpadon.

K ö zle k e d é s .

— A helyi gőzösök már óránkint közlekednek 
Pest, Buda- és Ó-Buda közt.

— A távirda-főhivatal fölhívta Zenta városát, 
hogy kimutatván a város statistikáját, szellemi és anyagi 
téren a forgalmat és ajánlatot, mit a város hozna : kész 
Zentán keresztül Mokrintól Szabadkáig távirda-vonalt 
állitni. A város fölterjesztése kedvező. A gabnakereske- 
dés érdekében Zenta egyelőre száz öl hosszú, s mintegy 
25,000 frt költségbe került parterődit ménnyel biztos ki
kötőt s az év minden szakában rakodható tért építtetett.

K e re sk e d e lm i , g a zd a sá g i és ip a r m o z 

g a lm a k .

— A magyar földhitelintézet választmányi bi
zottmánya april 15-dikén, délelőtt 10 órakor tartotta 
értekezését a takarékpénztárak küldötteivel az ,,első 
magyar biztositó intézet” tanácskozási termében.

— Az al-dunapartnak kiépítését 350 öl hosszú
ságban, azaz a kereskedelmi testület házától a görög 
templomig a helytartóság helyben hagyta. Ezen építke
zés költségeit a város a fel-dunapart kiépítése által nyert 
házhelyek elárverelése utján szándékozik fedezni. — 
Hát a ronda budai partra mikor kerül a sor ?

—Gr. Zichy Ferencz a triesti kikötő építészi gyű
lésén, mely e napokban Triestben tartatott, igen lelke
sen szónokolt a fiumei kikötő érdekében ; ezen felszó
lalásának a kereskedelmi világban, mely eddig a trieszti 
kikötőn kívül másról hallani is alig akart, nagyobb ered
ménye lön, mintsem egyelőre gondolni is lehetett volna ; 
— mert most már a fiumei kikötőről is úgy kezdenek be
szélni, mint lehetségesrőLGróf Zichy Ferencz beszédében 
Fiúmét Magyarország koronája legfényesebb gyöngyének 
nevezte.

— Mint már jelentik, báró Wenkheim és társai 
engedélyt nyertek Nagy-Váradtól vasutat építhetni a Du
náig, és különösen kívánatosnak jelöltetett ki előttük ezen 
vasútnak Eszékig leendő folytatása, egy dur.ai átmenet
tel. Egy dunahid felállítása azon vidéken, a vállalkozás 
előtt, ha nem is technikai, de gazdászati szempontból 
aggodalmat támaszthat, hanem ezen aggodalmak, a vi
szonyok felismerése után azonnal elenyésznek. Egyéb

iránt ezen felállítandó dunahid költségei, — az eszék-uj- 
vidéki Yasut-épitő társulat által, melynek élén herczeg 
Lippe-Schaumburg áll, s melynek szintén egy hb'at kel
lene építeni, közösen viseltethetnének. — A költségek 
felosztására nézve, még kilátást nyújt a déli vasúttársa
ság engedménye, melynek kötelessége a sopron-kanizsai 
vasatvonal bevégzése után, azon esetre, ha a bánáti vas
útvonal a  Duna balpartjáig,Eszék, és Vuko vár között, egy 
szárnyvonalat építene, Eszéken keresztül, ugyanazon 
ponthoz, Kanizsától szintén vasútvonalat építeni, és a 
hídépítési költségek felét fedezni. Ez utóbbi társaság 
hajlandó volna talán ezen kötelezettségét a ,,Baja-Dá- 
lya” vonalra kiterjeszteni, minthogy a tervezett nagyvá
radszegedi duna-vasut mindenesetre az eszék-vukovári 
vonalon felül lépte volna át a Dunát.

V egyesek.
— Megtisztelés. A somogymegyei földbirtokosok 

Michel, déli vasuttársasági igazgatót, kinek a Balaton- 
lecsapolásnál oly sok érdeme van, egy pompás serleggel 
ajándékozták meg. E serleg ezüst, dúsan aranyozva a 
földmivelés, Balatonpart stb. ábráival. E serleg rajza 
„Az Ország Tükré” -ben fog megjelenni.

— Római régiség. Az „Országiban olvastuk,': 
Duna-Penteléről egy igen érdekes római régiség felta
lálásáról tudósittatunk,mely Janicsári Döme urnák úgy 
nevezett öreghegyi szőlejében ásatott ki. Ez egy római 
emlékkő, szélessége mintegy 40 hüvelyk, magassága pár 
hüvelykkel nagyobb, vastagsága pedig 8 hüvelyk. Egyik 
lapján dombormű faragvány van, két művészien faragott 
alak, az egyik jobbról nőt ábrázol, kifeszitett és a kéz
fej csuklójánál kötéllel hátrakötött kezekkel; balról egy 
herkulesi férfialak, ütésre emelt jobb kezében kötél vagy 
vesszőcsomót tartva. Az egész emlékkőn igen csekély 
sérülés van, írás vagy betűk nem láthatók rajta. Janicsá
ri ur ez érdekes régiséget nemzeti múzeumunknak 
szánta. Megjegyzendő még, hogy Duna-Pentelén, mely
nek római neve Pantaleon, ez előtt is több római régi
ségre akadtak, de ily szép, s még csaknem teljes épség
ben levő emlékkő eddigelé nem találtatott.

N e m ze ti  sz ín h á z .
— Itt hozzuk röviden a nemzeti színház újabb 

operai aquisitióinak ismertetését. S i m o n  ur tökéle
tesen kiképzett énekes, ki e mellett még művészi játéká
val is hat. B a r r a c h úr szép, de még képzetlen hang
gal bir s csakis tanulmány és gyakorlat után foghatna 
magasabb igényeknek megfelelhetni. A várva várt uj 
énekesnőről, kit jó hire megelőzött, következőleg ir a kis 
„SzinházL.”

Carina k. a. született 1839-dik évi november 
16-án Bécsben, régi nemes családból. Atyja kormány
széki tanácsos volt, ki számos gyermekét — daczára 
csekély jövedelmének, igen jó nevelésben részesité. Két 
testvére katonatiszt a hadseregben; a harmadik igen 
keresett ügyvéd Bécsben.

Első oktatását az éneklésben a jóhirü Marchese 
énekmestertől vette, kinek neje a bécsi conservatorium- 
ban énektanitónő volt; későbbi kiképeztetését Uffmann- 
tól nyerte.

Két év előtt lépett föl először W ü r z b u r g b a n  
Donna Anna szerepében (Don Jüanban), s hire oly ha
mar elterjedt, hogy egy hónap múlva már meghívást ka
pott a darmstadti udvari színházhoz vendégszerepekre, 
s ugyanott mint Margit (Faustban) kitűnő tetszésben 
részesült. Ismét egy hónap után szerződési ajánlatokat 
kapott Hannoverából, Dresdából, Stuttgartból, és Majna-

Frankfurtból,hová alig két hónapi művészi pályája után 
négyezer forinttal szerződtetett. A frankfurti közönség 
folyvást első kedvenczeihez számította,s helye mindeddig 
nincs betöltve.

A kisasszony kitüuőleg zongoráz ; beszél fran- 
cziául, angolul, németül; édes nyelvünkhöz nagy vonzó
dással viseltetik, s igen szépen ejti ki a szavakat.

Hogy mennyire szít nemzeti intézetünkhöz, a r
ról az igazgatósághoz irt levelei eléggé kezeskednek, 
valamint azon tudvalevő körülmény is, hogy n ült télen 
a berlini udvari operaházhoz való többízbeni meghiva- 
tását mellőzve, színházunknak — mindenek fölött — el
sőséget adott.

Hangja a legmagasabb sopran, miről a közönség
nek nem sokára alkalma lesz meggyőződni.

Szerepei: „Donna Anna,” „Elvira,“ „Margit," 
„Valentiné,” „Fidelio," „Alice," „Pamina," „Lucretia," 
„Erzsébet" és „Elsa" (Wagner operáiban) ..Agatha," 
„Antonina,” „Norma,” „Recha” stb. stb.

B u d a i  n é p sz ín h á z .

— Petropolis úr mutatványai úgy látszik vonzani 
kezdenek, mindig nagyobb közönség van jelen. Még nem 
tudta senki úgy a székhez kötözni, hogy ki ne bújjék.

„Dunanan” már harminczkettedszer adatott is
mét csak tömött ház előtt. Most készülnek „Chouffleuri 
ur otthon lesz” czimü operettere szintén Offenbach müve 
óhajtjuk hogy „Dunanan papáéhoz” minden tekintetben 
hasonló sikere legyen.

Sakk-rovat.
22-dik számú feladvány. 

Dósa Gábortól (Pesten). 
Sötét.

Világos.

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.

V 16. sz. f.  megfejtése.
(Báró Meszéna Istvántól.) 

Világos Sötét
1) B h l - a l .................. b4-b3
2) B a l-a 2 :  b3-a2:
3) b2 -b 4   a2 -a lV .
4) H e 4 - f  mát.
É rtesítés . Lapunk jövő számában a helyes 

megfejtéseket beküldők neveit is hozandjuk. — V á c z : 
N. A feladványt köszönettel vettük. De az alapul szol
gáló Fridrik-féle mát a sakkjátékosok előtt már talán 
nagyon is ismeretes.

TARTALOM: Dobsa Lajos. — Csak te szeress! — Magyartörténelmi vázlatok. — Szókratész. — Tanyán. — Dr. Hopkins légköve. — Fölfedezések története. — A pár- 
böj* 7 “ Petőfi halála. — S z é p  i r o d a l m i  c s a r n o k :  Lengyel emlék. —• Sir Spencer Edward. — Adjon Isten ezer annyit helyette. — A visszatért fecske. 

I iz  nap története. — Vácz. — Vegyes rovatok. — Sakk-rovat.
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Mai számunkhoz van mellékelve: „Petőfi halála'* czimü april havi oagV műlapunk. ~r9 Q


