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Idéztük e néhány sort, 
—  de távol vagyunk at
tól, hogy beérjük e rövid 
közléssel.

Annak a latin közmon
dásnak : „est deus in no- 
bis, agitante calescimus 
illő," Peterdy Gábor élet
pályája is érvényt ad. Az 
okleveles ügyvéd eltekint 
a j u s t i n i a n u s i  h o- 
n o r e s e k t ő l ,  s oda 
szegődik Cincinnatus ne
mes foglalkozásához, hova 
szive lelke egyaránt vonja. 
Kezdetben saját kis gaz
daságában izzad, elmegy 
aztán Európa azon or
szágaiba, hol a földmive- 
lés, állattenyésztés, rét
öntözés s a kertészeti 
ipar leginkább virágoznak; 
szorgalmas kitüréssel ta
nulmányoz mindent, hogy 
kedves hazájában annál 
sikeresebben munkálkod- 
hassék.

A  közbejött azon időt, 
mely a hazafinak más tért 
is jelölt, mellőzzük. Peter
dy minden időben telje- 
sité hazafi kötelességét. A 
békés időkben mint buzgó 
munkást találjuk őt a köz
ügy szolgálatában, midőn 
erélyes cselekvéssel egé
szen a mezőgazdaság ér
dekeiben látjuk fáradozni 
tettel és Írással. Tettel, 

mint az Ürménvinemzetség javainak igazgatója, a 
toll hatalmával gazdasági folyóiratainkban.

Az utóbbi időben, hazánkban a mezőgazda- 
sági haladás zászlaját a közszellem fennen lobog
tatja; nemcsak a verítéket jutalmazó anyagi haszon

Peterdy Gábor.

dani: „szeretné látni azon öreg bérest, ki őt ver
senyszántásban legyőzné."

Gazdasági irányeszméit leginkább Horhy M i
hály lángkebléből szívta, kinek hajlamát találkozá • 
suk első perczében szerencsés volt megnyerni.

Legderekabb gazdá- 
szaink egyikének arczké- 
pét veszi e lapon az ol
vasó.

Az 1859-ben M o l n á r  
József ismert festészünk 
által kiadott „ J e l e s e b b
m a g y a r  g a z d á k  és  
g a z d a i r ó k  a r c z -  
k é p c s a r n o k a "  czimü 
album, többek közt ezeket 
mondja róla : Peterdy
Gábor gyakorló gazda, s 
gazdászati iró. Pestvár
megyében Veresegyházán 
1817. april 18 án régi 
nemes családból születelt.
A felsőbb tanulmányokat 
az ép azon időben felvi
rágzó kecskeméti főisko
lában kitűnő eredmény
nyel végezte.

Mint okleveles ügyvéd,
1842-ben kezdette élete 
komolyabb pályáját, ki
tartó szorgalommal és oly 
eredménynyel, mely ké
pessé tette lelke maga
sabb vágyai kiküzdésére.
Ugyanis szabad óráiban a 
német, franczia és olasz 
nyelveket ritka szorgalom
mal tanulmányozván,1846,
1847 és 1848-ban Eu 
rópa nagy részét beutazta, 
s világismercte következ
tében azon független ön
állást sajátitotta el, mely 
egész életének fődisze.

1846-ban már a gazdasági térre lépett, de 
komoly szorgalommal csak utazási bevégezte után 
1848-ban látott hozzá, és a gyakorlati gazdászatot 
a legparányibb részletekig oly szorgalommal tanul
mányozta, hogy gazdai büszkeséggel szokta mon-
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miatt,hanem főleg azért, mert félrevézéthetlen azon 
közmeggyőzó'dés, hogy nemzeti létünk a hazai föld 
birtoklásával elválaszthat lan kapcsolatban van. Ter
mészetes tehát, hogy ott, hol az előretörekvésnek 
ily hatalmas ingéi vannak, a siker erőszakolására 
egynél több út-méd kínálkozik, s bizonyára jótéko
nyán hat mindaz, ki a helyes megválasztás ösvé
nyét megjelöli.

Ezt tette Peterdy Gábor is, midőn több év 
óta gyakorlati becsű czikkeit: „A folytonos ter
melésről," „a gazdasági gépek alkalmazásáról,“ „a 
haszongazdászatról," „a földmivelésről," a mélymi- 
veíésről, a sorvetésről, a magyarhoni juhászairól, 
stb. közbocsátolta. A  hazai gazdaközönség rögtön 
belátta, hogy e megnyerő irmodorban szerzett csik
kek nem puszta elmefuttatások, s magas ménen 
nyargaló elméleti javaslatok, hanem a hazai és kü l
földi gazdasági előmenetelt éhei- figyelemmel k i
sérő egyik tehetséges gazdász benső meggyőző
dése, melyet a gyakorlat is jóváhagyott.

Peterdy a munka és tett embere ; s hazánk
ban szükségesebb,mint más akárhol az ily férfiakat 
követendő példákként mutatni be a fiatal nemzedék 
előtt. „Földmivelő nemzet vagyunk" —  szokták 
mondani; e szerint kiváló tisztelet mindazoknak, kik 
a hazai földművelés nagy ügyét —  irodalom és 
gvakorlat utján előmozdítani törekesznek.

É R K Ö V Y .

S k a n d in á v ia  és O roszország.
(Történelmi rajz).

A  tíz év előtt megindult keleti háború diplo- 
matiai történelmének egyik leghomályosabb részét 
azon alkudozások képezik, melyek Svédország és a 
két nyugotí hatalom közt folytak. E  homály a dolog 
természetéből magyarázható; az alkudozások befe- 
jeztetése e l ő t t  nem szokás az ilyiéléket dobra 
verni, midőn pedig az eredmény —  a szövetségi 
szerződés -  megvolt, ezzel egyidőben kezdődtek 
a békealüudozások is, miket nemsokára a végleges 
békekötés követeti. Ekkor aztán ki gondolt volna 
még oly egyezkedésre, mely többé semmi gyakor
lati értékkel nem bírt ; a világ a —  ha úgy sza
bad mondani —  holt történettől e l- az élő történet 
felé fordul, a holttetemeí pedig azoknak engedi át, 
kik boneztudományi tanulmányokat akarnak tenni, 
a „szobatudósnak," ki nem éri be a lett dolgok föl- 
jegyzésével, hanem azok keletkezésének módját is 
kutatja. Kevesek által figyelemre méltatva, tűnt le 
ennélfogva Lallerstedtnek 1856  tavaszán megjelent 
munkája: „la Scandanavie, ses craintes et ses es- 
pérances," kevesen olvasták komolyan azon alapos 
értekezést, melyet a Revue des deux mondes 1856 
június l . - i  füzetében a franczia-svéd alkudozások
ról közzé tett. Most azonban, midőn az akkor holt
nak vélt történet, ismét élővé lenni készül, midőn 
Oroszországot uj háború fenyegeti és ellenei sorá
ban ismét Franczia- és Svédország —  sőt ez utóbbi 
első sorban ál! —  most talán nem fölösleges be
levilágítani az 1854/s. évi történet egyik homályos 
részébe.

A  mostani svéd dynastia megalapítója köztu- 
domás szerint Bernadotte tábornagy kit 1. Napóleon 
pontecorvoi herczeg rangjara emelt, később pedig 
(1810) X III.  Károly svéd király fiúvá és trónörö
kössé fogadta őt. Ezen Bernadotte 1818-ban  K á 
roly János név alatt a svéd trónra lépett, hanem 
tulajdonképen már 1 812  óta majdnem kizárólag ő 
vitte Svédország kormányát. Nincs itt helyén, e 
férfi jelleméről Ítéletet hozn i; egyszerűen hálátlan 
volt-e ő is, miként ezer meg ezer más hajdani, a ki 
jólte vőjének hátat fordít, midőn többé nincs 
szüksége ennek pártfogására, —  vagy valósággal 
meg volt-e győződve arról, hogy azon Anglia elleni 
háború, melyet Napóleon ráparancsolt. Svédorszá
got tönkre fogja tenni, —  elég azon, hogy alig 
nehány hónappal hatalomra jutása után jól tevője, I. 
Napóleon elleneinek részén látjuk. Az ország némán 
nézte uralkodójának, vagy tulajdonképen a trón
örökösnek e köpeny forgatását; némelyek azt hit
ték, hogy talán ez az ut, Oroszországiéi v issza
nyerni Finnlandot, mely 1809-ben a fréderikhami 
békekövetkeztében a czár kezére került. Nemsokára 
azonban e remény meghiúsult; 1814. Svédország 
a vele csak lazán.összefüggeszthető és nehezen kor
mányozható Norvégiát nyerte ugyan, de Finnland,

melynek neve hallatára magasabban dobog még 
most is minden svéd s z í v , Finnland a czáré maradt 
és a svéd király, —  szintén a ezáré maradt. Most 
magas lángra lobbant azon gyűlölet, mely a svéd 
nemzet keblében régóta égett Oroszország ellen és 
Károly János mindinkább népszerűtlenné lett, nem 
mivel magában véve rósz uralkodó volt, —  ezt nem 
mondhatni róla —  de nem is azért, mert szárma
zásra nézve idegen vala az országban, és népe 
nyelvét nem értette, hanem azért, mert nem érté e 
nép szivdobbanásait, mert nem bírt együtt érezni, 
együtt gondolkodni azokkal, kik közt neki „priqms 
inter pares“-nek kellett volna lenni, mert nem tudta, 
mit kíván e nép és mit utál, mit szeret és mit gyű 
löl. így láthatlan ugyan, de áthághatlan válaszfal 
emelkedett Svédország népe és királya közt, és ez 
utóbbi, mennyivel inkább látta magát visszataszit- 
tatva saját alattvalói által, annál szorosabban simult 
a gyűlölt Oroszországhoz, annál kevésbbé akarta 
elbocsátani a czár vaskezét, mely pedig a legszebb 
gyémántot ki törte vala Svédország koronájából —  
Finnlandot. A z orosz barátság természetesen, m i
ként mindenüt, úgy itt is fogyaszlólag hatott a 
belszabadságra is, és csak egyet fejtett ki buja 
virágzásra, —  a svédek gyűlöletét Oroszország 
ellen.

Károly János fia —  Oszkár —  az országban 
nevelkedvén fel, jobban értette ennek érzelmeit és 
nem sértő, többé azáltal, hogy Oroszországhoz oly 
szorosan ragaszkodott volna, miként atyja tévé, de 
e hatalommal szakasztani —  erre neki sem volt bá
torsága; hogy is lett volna, midőn nálánál sokkal 
hatalmasb fejedelmek hordták M iklós czár palástjá
nak uszályát? Ekkor a Sajna melletti Parvenu- 
Dávid parittyájával síkra állott az északi Góliáth el
len. és ekkor mintegy varázsütésre változott a hely
zet Svédországban is. A keleti háború elején Svéd
ország semlegességét nyilatkoztaié ki, de a közvé
lemény elégületlen volt a kormány e magatartásá
val, daczára annak, hogy a harcz tulajdonképi szín
helye távol volt Svécziátél és hogy a keleti tenge
ren csak 1854. augustusban vivatott ki némi siker, 
Bomarsund elfoglaltalása által, „A W asa család bu
kását azért nem fájlalta az ország —  monda O sz
kár királynak a franczia követ —  mert e család 
utolsó ivadéka alatt veszett el Finnland : Síre. a
ki a svédeknek Finnlandot visszaadja, az többé nem 
lesz idegen e nemzet szeme előtt, és annak trónja 
szilárdul álland mint Norvégia bérczei." Végre bá
torságot vön a király és az 1 854  nyár vége felé 
t á m a d ó  szövetséget ajánlott fel Franczia- és 
Angolországnak. Már juüus havában ezt mondd a 
párisi svéd követ a franczia külügym iniszternek: 
„Mi megszállandjuk Finnladot és kezeskedünk róla, 
hogy a svéd lobogó ott még igen sok rokonszenv- 
vel fog találkozni, de mi egymagunk nem vagyunk 
eléggé erősek ; küldjétek nekünk százezer francziát 
és angolt, de legalább is százezret, kik a háború 
mesterségéhez értenek ; nem azért, mintha magunk 
nem volnánk képesek partra szállni és Finnlandba be
ékelni magunkat, hanem azért, mert ha a jég beálltá
val nem vagyunk képesek a telet is ott tölteni, akkor 
el van vesz-ve mind az, a mit a nyáron át kivívtunk; 
hogy pedig a telet ott töltbessük, hogy az orosz 
hadnak ellene szegülhessünk és foglalmányainkat 
megtarthassuk, arra 140 — 150,000 jól begyakor
lott ember épen nem lesz nagyon sok. Ezen kato
nákon kívül adjatok nekünk még pénzbeli segélyt 
is, melylyel erős a gyöngének tartozik oly vállalat
ban, melynek nyeresége közös." * )  E  követelést 
vagy sokalták a nvugoti hatalmak vagy komoly te
kintetbevételét akkorára akarták halasztani, ha 
Szebasztopoi le lesz roptva, elég azon, hogy Osz
kár király ajánlatának közvetlen eredménye nem 
volt.

A  tél beköszöntőit; 1854. dec. 2. létrejött 
a nyugoti hatalmak és Aristria közti szerződés és 
Oszkár király újra neki bátorodott. A Times 1855. 
martius 15—ki számában a stockholmi királyi kabi
netben fogalmazott levél jelent meg, mely azt fej
tegette, hogy a fekete tengereni hadjárat elégtelen 
az orosz hatalom megtörésére, hogy az európai 
egyensíily a keleti tenger felől is veszélyezve van, 
hogy északon erős hatalmat kell alkotni védfalúl 
a muszka ellen, stb. Ugyanekkor Oszkár király 
megujitá előbbi ajánlatát a krimiai háború által e l-

* )  Annuairé des deux mondes, 1856.

foglalt nyugoti hatalmaknál ismét —  sikertelenül. 
A  svéd nép, mely a diplomatiai alkudozás titkait 
nem ismerhette, mindinkább türelmetlen lett és az 
ingerültség nőttöo nőtt, midőn 1855. júniusban 
Stockholmban Bergmann-Schinkel „Visszaemléke
zéseinek" hatodik kötete jelent meg, mely adatok
kal törekedett kimutatni, hogy a Bernadotte-féle 
dynastia már 1812. óta „pacte de famille" által 
Oroszországhoz van kötve. A  király helyzete vál
ságos volt; a nép zúgott és ő nem igazolhatta ma
gát, mert a részéről történt, de Párisban és Lon 
donban komoly figyelemre nem méltatott ajánlatok 
közzététele azonos lelt volna Oroszország elleni 
hadizenettel. Ekkor —  épen kellő időben —  Sze - 
basztopol elesett, és most a nyugoti hatalmak ma
gok keresték Svéd - és Norvégország szövetségét. 
Szebasztopoi mellett az északi kolosznak úgy szól
ván egyik lábát zúzták össze; a másikat —  Len 
gyelországot —  Austria iránti kíméletből nem akar
ták bántani, hanem a helyett egyenesen szivének 
szándékoztak menni, a fővárosnak, Sz. Pétervár- 
nak. Ebhez csak a keleti tenger felől lehetett férni 
és olt Skandinávia segélye roppant értékű vala. 
Nem is hiányzóit oly ürügy, mely alatt Své d -N o r- 
végország az ígért semlegességből kiléphetett. 
Oroszország régóta boszantá őt az által, hogy a nor
vég-finnmark nyugoti partjait folyvást nyugtalanba. 
A  régi perpatvar az imént megújult vala bizonyos 
közös legelők körül, hová a szegény lappok iram
szarvasaikat hajtani szokták. Oroszország máris 
arra készült, hogy a viszályt a peres terület erő
szakos megszállása által a maga előnyére döntse el. 
Ez szolgáltatta a svéd kormánynak az óhajtott ürü
gyet, a nyugoti hatalmaknál oltalmat keresni, me
lyet ezek nagy készséggel meg is Ígértek, —  any- 
nyival nagyobb készséggel, mivel tudták, hogy 
Oroszországnak nem annyira ama legelőkre , mint 
a v á r á n  g e r i  öbölre fáj a foga. mely az által 
oly fontos, hogy ott nem csak nyáron, hanem télen 
is —  a jég által nem háborítva —  tetemes hajóraj 
tartózkodhatik. A  mit Oroszország Szebasztopoi 
mellett elvesztett, annak a varangeri öböl birtoklása 
által bő kárpótlását lelte volna. Napóleon császár 
tehát nagy előzékenységgel küldte Stockholmba 
Canrobert tábornokot, ki fényes nevénél és az ál
tala képviselt ügynek népszerűségénél fogva a své
dek részéről ujjongással fogadtatott. 1855. novem
ber 2 1 . létrejött a szövetségi szerződés, mely csak 
két czikkböl állott. A  svéd király arra kötelezte 
magát, hogy sem vásárlás, sem csere utján nem en- 
gedendi át Oroszországnak a svéd-norvég terület 
bármely részét, és e területen sem halászati, sem 
legeltetési vagy bármi más joggal nem ruházandja 
fel Oroszországot; ha ez ilynemű követelést intézne 
a svéd királyhoz, ez lüstént tudtára adandja ezt a 
nyugoti hatalmaknak, kik a szükséges hadi erővel 
látandják el, hogy Oroszország követeléseinek e l
lene állhasson.

E  szerződés két szempontból volt fontos ; 
először mert gátol vetett Oroszország terjeszkedési 
törekvéseinek, másodszor, mert Svécziát, mely 
1813  óla Oroszország csatlósa vala, határozottan a 
nyugoti hatalmak részére vonta. E lső pillanatra e 
szerződés, mely pusztán védelmi ezé Hal b í r , nem 
látszott megfelelni a közvárakozásnak, hanem de- 
czember 18. Stiernfeld svéd külügyminiszter kör
levelet menesztett a svéd követekhez, mely kétség
telenné tévé, hogy Svédország az orosztóli függő
séget megunta és ezentúl saját lábán szándékozik 
állni. Azonkívül kiki tudta, hogy a diptomatiára 
nézve gyermekjáték az. oly ürügyet találni, mely
nél fogva Svédország védelmi állásából támadásra 
mehetne át, és Oszkár király senki előtt nem tit
kolta. hogy ez valódi szándéka. Hanem ugyanezt 
tudták és a szerződés tulajdonképi horderejét na
gyon jól fogták fel Szent Pctervárott is és ez talán 
egyike volt azon okoknak , melyek Oroszországot 
az Austria által előterjesztett ultimátum elfogadá
sára indilák. Ezen elfogadás után a békealkudozá- 
sok megindullak és 1856. februárban a béke meg
köttetett, —  az ugyanez év tavaszára tervezett had
járatból semmi sem lett és az angol-franezia-svéd 
szövetség e g y e l ő r e  írott malaszt maradott.

Mindazáltal az 1855. nov. 2 1 - ki szerződés 
létrejötte a legfontosabb események egyike, mely
nek jelentőségét talán már a legközelebbi jövő ki 
fogja deríteni. Nem szólunk arról, hogy Bomarsund 
le volt rontva, és hogy a párisi"békekötésben
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Oroszországnak az Aland szigetek erődítése is meg
vitatott • csak azon tényhez tartjuk magunkat, hogy 
azon rendszer, melyhez Svédország politikája 40 
éven át ragaszkodott, fenekestül fel lön forgatva; 
Svéczia nem függött többé a czár kegyelmétől, 
mert ennek minden túlkapásai ellen a nyugoti ha
talmak h a t á r o z a t l a n  i d ő r e  ígérték neki se- 
gélvöket, és azon reményt nyitók meg előtte, hogy 
adandó alkalommal a nyugoti hatalmak által gyá - 
molitva tán Finnlandot is vissza lehetne vennie.

Megérkezett-e most ezen régen várt alka
lom ? ki tudná ezt megmondani. Annyi bizonyos, 
hogy a lengyel ügynek komolyra fordultával Napó
leon császár ismét íölvette az 185o-ben  elejtett 
fonalat, és hogy Stockholm és Páris közt most újra 
folynak az alkudozások, 1859-ben Oszkár király 
meghalt és e perczben XV . Károly ül a svéd tró
non, 3 7  éves. erélyes és vállalkozó férfi, ki őszinte 
meggyőződésből folytatja azon utat, melyen atyja 
megindult. .,Mihelyt két tranczia hadihajó érkezik 
hozzám, megszállom Finnlandotu, ezt mondta volna 
a bátor király, és azt hiszszük, szavát be is váltja, 
ha —  az a két franczia hajó megérkezik. Az ország 
állapotja ily merész vállalat kivitelének kedvez ; a 
pénzügyi helyzet virágzó; az 18G1 — 1864  három
évi budget szerint a bevétel évenként 2  millió tal
lérral haladja meg a kiadást. Államadóssága 1857-ig  
épenséggel nem volt és az azóta felvett kölcsön 
(30 millió) alig mondható adósságnak, mert ezen 
összeg kizárólag vasútépítésre íordiitatott, tehát 
maga magát törleszti. A nép oly elégült, hogy az 
ország belsejében egyetlen katona sem szükségel
tetnék, és a 125000  főnyi hadseregből legalább 
is 1 0 0 0 0 0  embert lehetne külháborura fordítani, 
mig a hajóhad (24 gőzös és 237  vitorlás, összesen 
1215  ágyúval) szintén elég tekintélyesnek mond- 

ható.
Ilyen azon hatalom, mely a finn határszél fe

lől fenyegeti Oroszországot. Valljon a finnek vissza- 
kivánk'oznak-e svéd felsőbbség a lá ? erre nézve 
csak annyit mondhatunk, hogy ha választaniok kell 
az orosz és a svéd uralom közt, mindenesetre ez 
utóbbit fogják választani; de alávetésről ugy hisz
szük. nem is volna szó. Norvégia példája , mely 
csak a személyes unió kötelékei által függ össze, 
Svédországgal, eléggé mutatja, hogy Svéczia tisz
telni tudja más nemzetek jogait, hogy ő erejét nem 
csak a l é l e k s z á m  s o k a s á g á b a n ,  hanem 
az ugyanazon uralkodó alatt álló népek valódi e g y- 
s é g é b e n kere s i, mely nem egyformaságban, 
hanem kölcsönös szeretetben, benső elégültségben 
és egymás jogainak tisztelésében áll. Ha Finnbon 
ma visszakerülne a svéd király koronája alá, a 
finnek állása olyan leend, a milyen most a norvé- 
geké. Svéczia fényes tanúbizonyságát adta annak, 
hogy nem csak azon arany mondatot tartja szem
mel : „az ember ne válaszsza el azt. mit Isten egve- 
sile tt“, hanem megértette és követi a vegyes ele
mekből alakult államokra nézve még fontosabb 
szabályt is, hogy az  e m b e r  n e  e r ő l k ö d 
j é k  e g y b e o l v a s z t a n i  a z t ,  a m i t  I s t e n  
k ü l ö n  v á l a s z t o t t !

F A L K  M IKSA .

B e r z s e n y i .
A  magyarnak van egy S z ó z a t a ,  van egy 

Hym nusa; van egy Ó d á j a :  R o m l á s n a k  i n 
d u l t ;  az első induló; a második ima; a harma
dik riadó ; de mind a három egy ihlet szüleménye, 
egy eszmének kifejezése, s  ez eszmé a haza.

Eleinte az Óda a köznemességnek kedvencz 
olvasmánya vo lt; később a tanuló ifjúság karolta 
fe l; ma az egész nemzeté.

K i volt Berzseuyi ?
Olvassátok el az Ódát, tízszer, húszszor és 

lelketekben fog viszhangzani a válasz.
Berzsenyi a magyar irodalomban egyedül áll 

mint óda költő. A  melléknevet, mit barátai, sőt bí
rálói neki adtak, méltán viseli, t. i. a magyar H o- 
rácz nevét, mert valóban az. Csak a köntös római 
rajt; de a lélek mit a köntös fedez —  magyar.

É s  minő hatást gyakorol olvasása! mintha 
tárogatót hallana az ember menydörögni a bérezek 
közt; sisakos daliák száguldanak előttünk villám 
szárnyú paripákon; forgószelek ragadják az em
bert örvényről örvényre, magasságról magasságra, 
mig lábunk alatt roppant tábor hemzseg, hadakozva

tüzet szórva; villámot okádva, mig az egész harczi 
zörej, egy nagyszerű hadizenévé olvad, mely nem 
egyéb mint a dicsőség diadaléneke.

Oh ! nagy Berzsenyi! nagy mint a római kor 
tetőpontján ; nagy mint a római erények koszorús 
lantosa.

M ig Himfytől mámoros lesz az em ber: Ber
zsenyitől erősbül, fölemelkedik, és csaknem oly ha
tást érzünk, mint Corneille olvasása alatt.

Vájjon mik voltak lantjának tárgyai? először 
a haza; másodszor a haza; és ismét a haza ; mint 
bizonyítja ezt: A  m a g y a r o k h o z ;  A  f e l 
h ő i t  n e m e s s é g h e z ;  N a g y P á l h o z  czimü 
óda. Nem ! csalatkozunk; volt még egy más tár
gya is, mi ihleté őt az Isten.

Azért ha jellemezni akarjuk Berzsenyit, e há
rom szóba foglalhatjuk jellemét: Isten és a haza 
dicsőítője.

Ha azt megengedjük is, hogy valaki a hazát 
jobban dicsőítette mint ő —  de az Istent senkisem.

Igazolásunkra álljon itt a F o h á s z k o d á s :

Isten kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva se jt:

Léted világit, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Téged dicsőit a zenitha és nadir 
A szélveszek bús harcza, az égi láng 

Villáma, harmatos épp, virágszál 
Hirdeti nagy kezed alkotását.

Bizton tekintem mély sirom éjjelét,
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz ;

Mert a te munkád, — ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.

Nincs e itt meg ama magasság, mely az ég és föld 
között van, és mit csak a hit szárnya érhet el ? 
nem ugyanazon ihlet-e ez, mely Dávid zsoltárait 
suga lá ? Hány lelket nem tanított ez meg gondol
kodni, imádkozni? Itt a költő helyet adott a böl
csésznek, ki fáklyát gyújt a sir éjjelébe, és mosolygó 
képpel, félelem nélkül vezet ahhoz, kihez mindnyá
jan fohászkodunk.

Vájjon mi tette őt költővé?
1 2  éves korában, heves természete miatt, a 

soproni iskolát elhagyván, haza ment atyjához; de 
ez, fia jövője felett aggódva visszaakarta őt küldeni 
oda a honnan engedély nélkül távozott. E  miatt 
meghasonlolt atyjával és Niklára ment anyai jószá
gára. Itt a szilaj fiú tanulni kezdett, talán épen azért 
mert nem kellett tanulnia mint az iskolában. H o- 
ráczczal feküdt, Horáczczal ébredt.

Második körülmény mi befolyt kölői tpályá- 
jára K is látogatása volt. E g y  nap K is megláto
gatván Berzsenyit, midőn belépett szobájába, ész- 
rcvevé, hogy Berzsenyi valamit hirtelen elrejte 
szekrényébe és elpirult. Természetes, hogy a láto
gató kiváncsi volt megtudni az elrejtett portékát. 
De Berzsenyi ellenállt mintha holt testével akarná 
védelmezni féltett kincsét. Később más tárgyra 
menvén át a társalgás, a költő egészen megfeled
kezett a szekrényről, ugy hogy Kisnek ép annyi 
ideje maradt, hogy az iratok közt egy ódát meg
pillantson. Látni és olvasni egy volt. Csak elhűlt 
Berzsenyi midőn barátja kitárta karjait, és keblére 
ölelte őt. forrón, lelkesedve, mint költők közt szo
kás. Természetesen az óda nem maradt a szekrény
ben, hanem elköltözött azonnal Kazinczyhoz, és et
től Szemeréhez, Vitkovicshoz stb. Nemsokára mind 
egy uj költőről beszéltek. 17 éves volt Berzsenyi, 
midőn a F e l k ö l t  n e m e s s é g h e z  czimü 
ódát irta.

De a nectár után megjöttek rövid idő múlva 
az üröm-cseppek is. Somogyi Gedeon a M ondott
ban megtámadta hevesen az ünnepelt költőt, sárral 
és epével dobálván nemcsak ódáit, hanem szemé
lyét is. Ide járult később Kölcsey heves bírálata, 
ki megrótta őt szertelen dagályáért, homályos ké
peiért, túlterhelt szóvirágaiért. E  bírálat nagyon 
fájt Berzsenyinek, elnémult lantja, mint szive ba
rátai előtt. Visszavonult az irodalomtól és hallgatott 
és vérzett. De a bírálatok nem árthattak Berzsenyi
nek. ekkor már nagy volt.

Lássunk egy pár mutatványt remek ódáiból.

A m a g y a r o k h o z .  
Romlásnak indult hajdan erős magyar ! 
Nem látod Árpád vére miként fajul?

Nem látod a boszús egeknek 
Ostorait nyomorult hazádon?

Nyolcz századoknak vérzivatarja közt 
Rongált Budának tornyai állanak,

Ámbár ezerszer vak tüzedben 
Véreidet, magadat tiportad.

Nem ronthatott el tégedet egykoron 
A vad tatár chán xerxesi tábora 

S világot ostromló töröknek 
Napkeletet leverő hatalma.

Most lassú méreg, lassú halál emészt. 
Nézd a kevély tölgy, melyet az éjszaki 

Szélvész le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökerit megőrlik.

O h! más magyar kar mennyköve villogott 
Attila véres harczai közt, midőn 

A félvilággal szembe szállott 
Nemzeteket tapodó haragja.

De jaj, csak igy jár minden az ég a la tt!

A büszke Cartliágó hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.

Erőt lehel itt minden s o r ; a nyelv ép ugy 
mint a gondolat. Az ihlet tart elejétől végig, sőt 
folytonosan emelkedik.Mintha uj nyelvet talált volna 
fel, annyira meglepők és erőteljesek kifejezései; a 
kép egymást éri, mint hullám a háborgó tengerben. 
Vájjon miért e sok kép, mely mind tanúságos ? ő 
javitni akar; k it ?  egy nemzetet. Berzsenyi épen 
ugy mint Zrínyi, az ég ostorait a nemzeti elfajulás 
következményének tekinti. Ha czélt ért-e az óda ? 
ig e n ! mert kiben lélek van, nemcsak akkor de ma 
is. érti, érzi e költemény fontosságát, mit hazafiui 
elkeseredés szült.

Gyönyörű a kis dal, mit Nagy Pálhoz irt az 
18 0 7 -ik i országgyűlés alatt.

Már midőn a föld letapodva hódol,
S Róma felséges geniussa eltűnt -,
Mint egy őr Cato feded a világot,

S mennyköveket szórsz.

A közembernek neve vész magával :
Kincs, kevély, márványpaloták homályba 
Dőlnek, elmúlnak, s heverő uroknak 

Hire enyészik :

A derék nem fél az idők mohától;
A koporsóból kitör és eget kér,
S érdemét a jók, nemesek s jövendő 

Századok áldják.

Láttalak fényes hadi öltözetben ;
Látlak országunk ragyogó gyűlésén;
Ott merő Hectort s Kinizsit m utattál:

Itt Cicerónk vagy.

Ősz atyáink közt fiatal korodban 
Pálmaágakkal koszorús fejedre 
A kitündöklő magas, elme s lélek

Égi sugárt vont.

Ez idézetből látszik, hogy ép oly mesterileg ke 
zelte a sapliói mint az alkai versalakot. A vers itt is 
gazdag szóbányára mutat.

Eredeti különösen a T á n  ez  leírása.

Nézd a táncz nemeit mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét — — — — — — — —

Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend, 
Egyet ölel mindég s állhatatos szerető.

A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt.

A magyar egy Pindár : valamerre ragadja negéde, 
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.

S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal 
A test-halmok közt ugrani hőseivel.

Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.

E  kis jellemrajz nemcsak a tánezot jellemzi, hanem 
a népeket is; ha jól van találva a franczia és né-
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met arczképe, de mindeneseire legjobban sikerült 
a magyaré, ki majd szellő, majd forgószél gyanánt 
lejt és ragad, úgym int kedve fogy és nő, annyira, 
hogy táncza előtt nincs határ, csak az, mit lelkese
dése szab. Ha nem csalatkozunk, Berzsenyi életből 
vette e képet.

Lelkesedés szülte A  f e l k ö l t  n e m e s 
s é g h e z  czimü hadidalt, melyben költő egyenesen 
a nemzet üterére tapint, midőn így kiált fel :

Él még nemzetem Istene !

Csak sast nemzenek a sasok stb.

Szép a S z i l á g y i  czimü óda, melyben 
kilátszik vetkőzni eddigi jelleméből, és a költő és 
bölcsész bírói pallost ragad, hogy sújtson az a kéz, 
mely eddig csak koszorúzott.

Ledűlt Hunyaddal a haza védfala!

A százfejü szörny uj fejeket terem,
A gaz lenyesve még bujább lesz ;

Irtani kell gyökerestül a bűnt.
Van e darabban két sor, mit észrevétel nélkül nem 
hagyhatunk, mondja ugyanis költő többi k özt:

A  jóknak áriánk : Az kegyetlen 
A  ki szelíd, mikor ölni szentség, 

ölni soha sem szentség, sőt, véleményünk szerint, 
ölni nem szabad, miután a tiz parancsolathoz nincs 
ragasztva kommentár; különösen pedig költőnek 
soha sem szabad ölni, csak drámában.

Költői szépséggel bir az O s z t á l y r é 
s z e m  czimü saphói ód a :

Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

Izzada orczám.
Béke már részem: lekötöm hajómat, \

Van kies szőllőm, van arany kalászszal 
Biztató földem : szeretett szabadság 
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől

Kérjek-e többet ?

Vessen a végzet valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem : 
Mindenütt boldog megelégedéssel

Nézek az égre!

ezután még két strófa következik ; de véleményünk 
szerint, itt van vége a dalnak; mert a két vers
szakban hanyatlik az erő és hatás, minek pedig 
emelkedni kellene; és lehet-e magasztosabb zár
gondolat, mint a hajós hálatekintete az égre ? —

A lig  van költő, ki a szavakat, jelzőket oly 
szerencsésen választotta volna, mint Berzsenyi; 
példa r á ;

Hervad már ligetünk s díszei hullanak,
S tarlott bokrai közt sárga levél zörög. stb.

Ez a strófa pedig :
A szilaj lélek rekeszét kitörvén 
A nap utján túl magasan csapongóit,
S mint az aetherben lakozó rideg sas

Földre se nézett.
oly emelkedettségre, oly merész képzeletre mutat, 
minővel csak Petőfi birt a magyar költészetben.

Ilyen Berzsenyi múzsája, nemes, magasztos, 
heves, mindig lelkesedett és lelkesítő. Soká lesz ő 
a magyarok buzditója. Jókor élt. de jókor élne ma 
is, mert mindaz, a mit szeretett, megénekelt: örök.

Született 1780-ban  Vas megyében,kemenes- 
alji Hetye nevű faluban. Tanult legtöbbet otthon 
és magától. Versei először a pesti és székes-fehér
vári növendék-papság nemes segélyével jelentek 
meg, Helmeczv Mihál felügyelete alatt. Barátság
ban élt Kölcsey, Kazinczy, Kissel, e triassaí, kik 
nem szűntek meg a naponkint sötétülő kedélyt, a 
naponként elzárkozottabb lelket kegyeletesen ápolni, 
orvosolni, szeretni. Azonban Berzsenyi tudott meg
bocsátani ; de feledni nem, mint minden erős lélek. 
Ő koszorút várt nem a nemzettől talán, hanem ba
rátaitól, és barátai széttépték a koszorút, mit a nem
zet adott. Irt a T u d o m á n y o s  g y ű j t e 
m é n y b e n  a V e r s f o r m á k r ó l .  A  bölcsészeti 
téren sem volt járatlan, mely hajlama különben köl
teményeiből is kitűnik. Ő volt az akadémia első 
fizetéses rendes tagja a bölcsészeti osztályban. 
Figyelmet érdemelnek még K r i t i k a i  l e v e l e i .

Meghalt 1836-ban február 24-én.
Kölcsey mondott felette emlékbeszédet az 

akadémiában, mely emlékbeszéd sok szembe kö- 
nyet csalt, sok lelket megrendített, mert a dicsőítő 
szónok ugyan egy személy volt Berzsenyi hajdani 
szigorú bírálójával. „A  mit mondani készülök —  
mond Kölcsey —  a mit ez ünnepélyes pillanatban 
mondanom kell, csak ez: Berzsenyi olvasá az íté
letet, mely versei felett mondatott, keménynek, fa
nyarnak, igazságtalannak leié azt, s keble az Ítélő 
iránt elhidegedék örökre.

Az ifjú, Tek. Társaság, az ifjú, ki a nemzet 
nagy énekesét megítélni merész volt, s ki e merész
séget oly felette drágán, Berzsenyi elhülésével 
fizette meg, ez az ifjú - -  én valék.

Hosszú idő folya le ; a fiatalság reményteljes 
napjai elenyésztek ; s most őszült hajszálaimmal 
hideg valóságtól kihűtött kebellel állok itt, s a 
múltra visszatekintvén kérdezem magamtól: ősz 
gyermek, számláld el a hasznot, mi ifjúkori tetted
ből származik ! ?

Korodra akartál hatni? korlátolt, kicsiny 
erődhez nehéz akarat! és hatással lenni a korra, 
nem is mindig kívánatos. Társaid megérzik a rá
zást, ha álmaikat bolygatod ; de nem kérdik honnan 
indulsz, s hová m égysz? s tettél jót vagy roszat: 
magadnak tevéd ; és a sokaság járja az utat, merre 
az ezerképen változó vélemény árja ragadozza; a 
zseni pedig sasként felszáll és elrohan, s öntudatlan 
szabja a törvényt, mit követni, csak ő bir erővel.

Berzsenyi még élt, mélyebben vonult ma
gába ; lassanként elnémult az ének szózata; ko
moly vizsgálat foglalá el az alkotó költészet helyét, 
s ő könyvei közt, háznépe karjaiban elhunyt, a nél
kül, hogy békejobbot nyújtott volna annak, ki hu
szonhat év előtt dagadó kebellel vévé tőle búcsúját.

Árnyéka az elköltözöltnek, sírod felett zeng 
az engesztelő szózat! Nem sokára követlek tégedet 
s a maradék irói harczainkat nem fogja ismerni; s 
neveinket békés gondolattal nevezendi egymás mel
lett, ha korunk énekeseire visszaemlékezik. Embe
rek valánk ; miért szégyenelnők azt? az életutai 
keresztül járnak egymáson; s leggyakrabban elveink 
szentsége sem oltalmazhat meg akár tévedéstől, 
akár félreértéstől: de a sírdomb békesség laka s 
küszöbén emberi érdek nem léphet be. Te a földi 
leplet, s vele a halandó gyarlóságait levetkezéd. 
Elköltözött az ember; a költő miénk, e nemzeté 
maradt végig len ; e nemzeté, mely neved és dicső
séged szent örökség gyanánt birandja.“

Szobrot emeltek neki tisztelői Niklán, melyet 
1860-ban lepleztek le roppant népsokaság előtt, 
fényes szertartás közt, dicsőítő beszédek mellett. 
Nagy nap volt ez Niklára, nagyobb Berzsenyire. 
Ekkor lehete látni, hogy barátai nem csak Vas, 
Zala és Somogy megye rendei, hanem az összes 
haza fiai, kik a legtávolabb vidékekről tömegesen 
sereglettek össze, hogy elmondhassák még egy
szer : éljen Berzsenyi! éljen a nagy ódaköltő!

JÁ M B O R  PÁL.

P@tf©c[©2é§©k t@ptéu©t©
a  v i lá g  k e z d e té tő l  a  je le n k o r ig .

(Folytatás.)

X. Az arabsok.
Az arabsok nem csak az általok meghódított 

tartományok viszonyaival, hanem a szomszéd népek 
birtokaival is megismerkedni s azokkal kereske
delmi érintkezésbe lépni óhajtottak.

Már az első chalifák az általok meghódítá
sokra kiküldött hadvezéreknek meghagyták, hogy 
a leigázott országokat földleiratilag vegyék fel.

833. évben A l m a n u n  chalifa a Sindsár 
sivatagon Kakka és Palmyra között egy fok széles
séget megméretett, hogy a földgömb nagyságát 
meghatározhassa.

704 —  715. évben Walid chalifa követeket 
küldött Chinába, az ott rég megtelepült arabs ke
reskedők viszonyait rendezni; a követség dús aján
dékokkal megrakva tért vissza.

Ettől fogva szakadatlanúl tartó élénk közle
kedés állott fen ezen országok között, s ekként az 
arabsok minden közben eső országokkal körülmé
nyesen megismerkedtek.

Egy 851. évben tett s A b u  S e i d  el  
H a s a n  által leirt s fenmaradt útijegyzék, az arab
sok keleti útazásainak nyomdokát követni en
gedi.

Ezen tudósítás szerint: a chinai hajósok na
gyobbrészt Siraf-ban tartózkodtak, hol az áru-czik- 
keket, melyeket Bassraból és Ománból oda szál— 
littottak, hajókra rakták, mivel messzebb a persiai 
öbölbe és a Verestengerre, a viz sckélvessége és a 
gyakori szélvész miatt, nem eveztek. Teljesen 
megterhelve az arabiai parton fekvő Maskateba 
hajóztak, hol vízzel s élelmiszerekkel ellátva India 
felé vették irányukat, s ha a szél kedvező irányban 
fújt, egy hónap lefolyása után Kaukammeli (Culan) 
partjain horgonyozlak, ott ismét ivó vízzel ellátván 
hajóikat, onnan Robaihat (Malediv) Serendib (Cey- 
lan)- Bam ni- s Elnian szigetek, s végre India felé 
eveztek.

Abu Seid az általa leirt országok, szigetek 
és városok isméjét terjedelmesen adja elő.

Indiában a királyi méltóság örökösödési jogon 
alapúi; ép úgy származnak át a magánosok foglal
kozásai az atyáról a fiúra, a melyikre egyszer egy 
család magát ráadja az abban folyvást űzetik. A  
papi méltóság mindenek felett előnynyel bir. A  
hittan-gyakorlókat brahmanoknak nevezik. A  val
lásos fanatismus a legmagasabb fokon áll itt.

Az indusok a lelkek bujdosását hiszik; sze
rintők a lélek egyik testből a másikba költözködik, 
miért is a halált, nemhogy rettegnék, sőt azt önként 
magok keresik fel.

Serendib szigetétől a Nesebalus (Nikobar), 
Malakka, Kala (Sumatra), Genderfulal szigetek felé, 
végre a legnevezetesb chinai kikötőbe Kanfu-ba 
(Hang-tseu-fu) eveztek az arabs tengerészek.

Iíanfu jól megerősített s minden kényelem
mel ellátott gazdag város, melyben sok arabs ke
reskedő telepedett le, hol saját kadijok alatt élnek. 
Minden ide érkezett hajónak ki kell kötni, mihelyt 
horgonyt vetett, azonnal jőnek a chinai hivatalno
kok, az ide szállított rakodmányt őrizet alá veszik, 
s azt a raktárakba küldik, a hol azt hat hónapig, 
t. i, mindaddig lefoglalva tartják, miglen az utolsó 
chinai hajó Kanfu kikötőjébe nem érkezik, midőn 
30o/° levonása után az áruezikkek tulajdonosaiknak 
vissza adatnak.

Ha a császár számára vásárlások tétetnek, ez 
a raktárak megnyitása előtt, még pedig a legma- 
gasb ár mellett és a legszigorúbb lelkiismeretesség
gel történik.

A  mit az arabsok Kanfu piaczán el nem ad
hatnak, azt a birodalom belsejébe szállítják : s ezen 
kereskedelmi érintkezés alatt a hatóságok utólagos 
védelmét élvezik.

Azonban minden kereskedő, legyen az bel
földi vagy idegen, két útlevéllel láttatik el. mely
nek egyikén az utazónak, társainak és családjának 
személyes leírása, a másikon pedig a készpénz és 
az áruezikkek jegyzéke foglaltatik. A  tartományok 
határain az útleveleket megvizsgálják s tartalmukat 
jegyzőkönyvekbe iktatják.

Ily intézkedések mellett semmi pénz-meny- 
nyiáéget, sem pedig semmiféle áruezikkeket a kor
mány tudta nélkül be nem vihetnek, de el sem is 
veszhetnek. Ha az útas útközben meghal, a hátra
hagyott vagyont törvényes örököseinek át szol- 
gálják.

Ezen intézkedéseket azonban egy véres lá
zadás megzavarta, mely az arabiai kereskedelem
nek is nagy hátrányára volt.

A  chinai állam-intézkedések azonban, a sok 
lázadások daczára, mai napig is változatlanul ma
radtak.

China dús termékeny és népes ország. Le 
vegője tiszta, s lakosai egészségesek.

Az uralkodó székhelye Cumbdan (Nanking), 
mely egy termékeny vidéken fekszik, felette népes, 
nagy kiterjedésű, és pompás palotákból áll.

A  császár csak tiz hónapban egyszer jelenik 
meg népe előtt nyilvánosan, mit a helytartók is kö
vetnek, mely méltóságra negyven éves koráig sen
kit sem emelnek.

Minden panaszokat írásban adnak be, a vég
zéseket s Ítéleteket szinte írásban bocsátja ki a liku 
(titoknok). Minden kérelmet egy szakértő teszi fel, 
saját aláírásával, azért, hogy ha a folyamodvány 
Írója a kiszabott rendeletek ellen vét, boliitleggel
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büntettetik. Só't maga a helytartó is ha vét, meg
fojtják, s testét fölemésztik, miután a chinaiak min
den elitéit hulláját megeszik.

A  helytartó s a hivatalnokok fizetését azon 
város jövedelme födözi, melyet igazgatnak.

Ha a helytartó nyilvánosan megjelenik, mi 
gyéren történik, pompától környeztetik, s az arra 
rendelt egyének fa kopogókkal mennek előtte, 
melynek hallattára, azon útczákról, melyeken át
halad, gyorsan takarodik a nép. s minden háztulaj
donos becsukatja kapuját, s mind addig hon marad, 
míg a menet el nem vonul.

Pénz gyanánt kerek rézdarabok szolgálnak, 
melyek középen lyukasok és zsinórra vannak fűzve : 
minden zsinégen 1 0 0 0  darab van, minden száz után 
egy csomó van kötve, melyet falusnak neveznek.

A  chinai törvények felette szigorúak, a hely
tartó minden pillanatban tartozik a peresfeleket k i
hallgatni s rögtön ítéletet hozni. A  lopást, bármily 
csekély legyen is, halállal büntetik. A  halálra ítéltet 
a ^kegye tlenebb  módon végzik ki.

Vallásuk bálványimádásból áll.
Könyveik is vannak ; minden chinai, a gazdag 

épen úgy mint a szegény, olvasni és Írni tanul,

Az általok készített porczellán, mely átlátszó, mi
ként az üveg, utánozhatatlan. Épületeik falai szinte 
porczellánhoz hasonlitnak, de mint nádból készit- 
vék, felette gyöngék s a tűz állal egészen föiemész- 
tetnek.

Az idegenek irányában Cantonban épen oly 
elővigyázattal jártak el akkor , mint a jelen 
időben.

A császárokat haláluk után bebalzamirózták, 
s az öszves nép megsiratta őket.

A theát (az arabsoknál cha) először emlí
tik s körülményesen Írják le az arabsok, s úgy lat-

Átroes veeép K á lm án  feáty^a Qtvasó szobájában.

Ily  módon mindenki tiszteletre gerjed, s visz- 
szaborzad fő ura közelébe tolakadni.

Minden hivatalnok a legdrágább kelmébe öl
tözködik, mely minden kereskedelmi forgalomban 
levő selyem szövetet felül múl.

A császár jövedelme, mely az állodalmi 
kincstárba tétetik, nagyobbrészt a fejadóból áll, 
mely oly nagy. hogy magában Kanfu városában, 
holott ez még nem is a legnagyobb a városok közé 
tartozik a birodalomban, naponta Ötvenezer dénare-t 
jövedelmez. Azonkívül a sóaknák és a thea fű jöve
delem is a császár tulajdona.

18 ik évtől kezdve 80-ik évig m indenkifizet 
fejadót, azontúl adómentes.

mely czélra minden községben tanítók vannak, k i
ket az állam-fizeti. Öszves tudományuk a hittanból 
áll, melyet valamint törvényeik nagyobb részét az 
indusoktól sajátították el.

A  csillagászatban és a gyógytanban is van 
némi ismeretük, az utóbbi azonban leginkább az 
izzó vas alkalmazásából s mesterkélt, a kórt elhá
rító eskükből áll. Ezeknek s más gyógy segéd esz
közöknek az árra, minden városban a nyilvános té
ren egy kőre van kimetszve; a szegények, kik fi
zetni képtelenek, a szükséges költséget az állam 
pénztárából élvezik.

A  művészetekben, kivált pedig a festészet
ben, minden más nemzetet felül múlnak a chinaiak.

szik, hogy Muhamed tilalma ellenére is  felette ízle
tesnek találták ezen italt.

Igen érdekes a mit az arabsok a Ctiinában 
bukottakról mondanak: ott az állam tartozik alatt
valói vagyonát biztosítani s arról jót állani. A meg- 
bukottat egy hónapra elcsukják, a midőn egy va
gyon nyilatkozatot kell tennie s mindent, a mit ő 
maga, vagy pedig más bir tőle, felvallania. E g y  hó 
múlva szabadon bocsátják; ha azonbaa valamely 
eltitkolt vagyon kisül, a bukott bot ütleget kap. 
mert csalt. De ha kiderül, hogy valaki szerencsét
lenség következtében bukott meg, a károsultakat 
az állam pénztárából elégítik ki. A bukottnak azon
ban újra kereskedést űzni, halálbüntetés alatt tilos.
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valamint bármely más üzletet kezdeni. Hasonló 
sors éri azt is, ki a bukott vagyonát elrejti. Ezen 
leírás után oly könnyű ráismerri Chinára, hogy azt 
megnevezni is felesleges.

Mindezekből láthatni, hogy az arabsok a chi- 
naiakkal szoros viszonyban állottak.

Az éjszakra eső országokat és népeket csak 
felületesen ismerték.

Először is Chorassant említik, mely alatt az 
egész éjszaknak eső vonalat Persiától és Indiától 
egészen Tibetig értették.

Az arabsokat egyáltalában nem mint felfede
zőket, hanem csak mint kereskedelmi vállalkozókat 
kell leginkább tekinteni, és ezek az aranyföldön 
Sofalán túl nem igen terjeszkedtek.

Az Abu-Se id  tudósításai arra is mutatnak, 
hogy Sumatra és Omán (Arabia keleti csúcsa) kö
zött rendes kereskedelmi viszony létezett. Sofalá- 
ban szinte több partpontjaik voltak, hol áruczik- 
keikkel kikötöttek.

ügy látszik, hogy a Molukki szigetek voltak 
az arabsok földisméjének végpontjai.

A  hinduk szinte körülményesen levannak 
írva. Az önkinzók Csuttik) és a bálványimádók 
élethűn jellemeztetnek.

Ceylon szigetén a kakasviadalok különösen 
kiemeltetnek.

A  földisme kifejlődésében Ázsiára nézve sok 
kal több érdemet vívtak ki az arabsok, mint a ró
maiak Európára nézve.

Közli: P O T E M K IN  ÖDÖN.

(Folyt, köv.)

Álmos vezér Kálmán bátyja olvasó szobá
jában.

(Képünkhöz.)
Tudva lévő dolog, hogy Almos vezér, miután a 

szent földről visszatért, Kálmán bátyjától kegyesen fo
gadtatott, nem csak a királyi lakba, hanem a királyi csa
lád körébe is fel vétetett, királyi bátyjával társalgóit va
dászat s más időtöltésekben is részt vett, ezen időben 
történt, hogy Álmos hébe korba a király olvasószobájába 
is eltévedt, pedig csöndes éjjel is hihetőleg azért, hogy 
mutassa mily üdvös változást eszközlött lelkén, az a sz. 
földön való zarándokolás ; mennyire szomjazik már ő is 
a könyvekben rejlő bölcsesség után, mely Kálmán bámu
landó tiszteletére hóditó. Azonban meglehet, hogy Al
mos a tudomány ezen templomában is amúgy egész ké
nyelemmel a foliantokon könyökölve, eszét tán csak ama 
cselszövények tervezeteken tö rte , melyek eszközével 
Kálmán bátyját s családját legkönyebben eltehetné, s 
önmagát s fiát királyi székbe emelni, s koronához juttat
ni képes volna, mely cselszövények tervezetek felfedez
tetvén, szomorú sorsát, maga s fiamegvakittatását okoz
ták, mint ezt múltkori számunkban a „Magyar törté
nelmi vázlat'4 bővebben elmondja.

Természettudományi eszmék.
IX.

A n ö v é n y s e j  t.

Mekkorra változás. A megmérhetlenül nagy ős- 
any megmérhetlenül kicsinynyé a lakul! Értekezéseink 
elején elnéztük azt oly messzeségekig, honnét a fény 
maga csak évmilliók alatt érkezhetek hozzánk, azaz, 
elkísértük a végtelenség széléig, ott pedig lerakván min
den mértéket: mérföldet, naptávolt, csillagtávolt, fény
évet, s ezer, százezer sőt milliónyi fényéveket is bámu
latunkban elismertük s megvallottuk hogy az any 
nagyságában végtelen, mindent tért magában foglaló, sőt 
a tér maga. Most pedig, miután azt a csillagvilágokon, a 
fény az üstökös, bolygó és föld országain s fejlődésein át 
egész a szerves világig nyomoztuk, szintén elcsudálkozva 
látjuk, miszerint itt is le kell tennünk végre minden mér
téket : az ölet, lábat, hüvelyket, vonali, sőt a pontol is, 
és hasonlóképen megváltanunk : hogy ugyanazon ősvaló, 
mely nagyban végtelen, csakugyan kicsiben is az, meg 
hogy ezen kicsiny voltán túl csak gondolattal követ
hetjük.

E t é r  i változáson kívül még mást is veszünk 
észre az ősanyon a szen es világ küszöbén ; tudniillik a 
t  e h e t s é g i vagy m i n ő s é g i  változást. Az any 
ugyanis é l ő v é ,  8 z e r v e s s é is tud változni, midőn 
n ö v é n y k e d i k ,  s ezen uj állapotában s működésé

ben úgynevezett élettelen elemeit életre költi, önmunkás, 
önalkotó s szaporító lényekké tökéletesíti, sőt bizonyos 
értelemben termelőkké emeli! De ez mind azon módon, 
hogy a mint a roppant égitesteket, a nagy világokat el- 
képzelhetlen nagy téreken alkotta, kívülről rakosgatván 
s tömegesitvén azokat, úgy megfordítva a szerves testek 
s világok alkotását elképzellictlen kis téreken kezdi, s 
belülről kifelé szervezvén f e j l e s z t i .

Ugyanazon vegyészek tehát, kik e föld tetemeit 
szerkoztették, vizeit készítették, ott bent belseiben 
jelenleg is fütenek s az ásványvizeket folyvást termelik 
és forralják, és a jegecalkotáson tettleg szüntelen dol
goznak ; ugyanazon vegyészek, azaz : f ö l d  e l e m e k  
akképen is egyesültek, hogy n ö v é n y  s e j t e k e t  
hoztak létre, vagy: n ö v é n y  s e j t e k k é  is -ala
kultak.

Ha a növénysejtet nagyitó üveg alatt szemléljük, 
mit veszünk észre V  Parányi kis h ó l y a g o s á t ,  mely 
szilárdabb, átlátszó burokban létezik, s magába minden
félekép szervezett tartalmat zár, mely majd félig, majd 
egészen folyékony. Akár egyet, akár ezret vizsgáltunk 
meg, azt tanuljuk mindnyájától, hogy mindegyikök, s igy 
a növénysejt átaljában, egy-egy szervezet, mely egyéni 
életet él, közvetlen csak magát fentart mi s fejleszteni 
igyekszik ; önállólag vesz táplálékot s átdolgozza azt 
sajátságos terményekké a nélkül, hogy szomszédját 
venné tekintetbe. A sejt lélekzik is, vége pedig a halál, 
közönségesen akkor, miután maga helyett utónemzedé
ket hagyott. A sejt egyszersmind az utolsó egyéniség, a 
legegyszerűbb alkatrészszervezet a növényben, mely 
sejtek milliói s miriádjaiból áll.

Egyes sejt alig egy négyszázada vagy épen egy 
ötszázada egy párisi vonalkának. (—) A burgonya p. o. 
tartalmaz egy köbvonalnyi téren legalább is 5000 sejtet; 
ha tehát a burgonya csak 2 hüvelyknyi átmérőjű, s igy 
csupán 4000 köbvonalnyi; már is legalább két millió 
sejtet fog magában foglalni, mint ugyanannyi egyént, 
melyek egyesüléséből keletkezett s létezik úgy a mint 
van. A szurkosfenj ü sejtjeit biztosabban lehet felszá
mítani fájának egyforma szerkezete miatt. Enuek köb
vonala legalább 4000 sejtet tartalmaz. Vegyünk most 
SOlábnyi magas fenyiiszálat,meljrnek átmérője, a tövénél, 
egy rőfnyi és számitsuk ki összes terjemét .80 köblábra, 
akkor 30,000 az az harminczezer millió sejt leend benne, 
bele nem értvén a máskép alakult gyökér, kéreg — s le
vélsejtjeit.

Ily aprók ezen teremtő teremtmények és soka
ság s szaporaságuk következtében még is oly hatalma
sak ! Ők teremtik a növény világot, a legtörpébb mohtól 
kezdve egész a legóriásibb fáig, mely ott valahol Ame
rika ős erdeiben létezik, s tán az emberinemzet szüle
tésekor már diszlett. Igen ezek az apró, puszta szemmel 
uem is látszató bűvészek takarják be műveikkel rétje
ink s mezeinket, gabnanövényekkel gazdagítják földein
ket, megteremtik e föld erdeit, buján ellátják remeke
ikkel az oczeánok mélységes fenekét is, mely szemünk 
elől el van rejtve. Csak ők, az apró alkotók alkották 
valaha, kitudja hány százezer évvel ezelőtt ama növény 
s favilágot is, mely mostanság a föld kérgében elte
metve, roppant rétegekben felhalmozva fekszik, de már 
régen kőszénné vált, s emberi nemzetünket sok-sok 
ezer évig tüzelő anyaggal látandó el. Végre alkalmasint 
ezek sejtlényecskék voltak azok is, melyek a tengeri 
vizek fenekén b a c z i l l a r i á k  neve alatt végtelenig 
szaporodva, tán évmilliók óta nemzedéket: nemzedékre 
tetézve, halmokká, hegyekké tornyosúltak, s a vulkánok 
hatása alatt eltüzkövesülve hatalmas hegysziklákat lé
tesítettek.

Ezen kis izék egyszersmind ama termelők, ama 
gazdák és jóltevők,kik az állatok számára valamint a mi 
számunkra is mindent, készítenek: táplálékot, takar
mányt, kenyeret, gyümölcsöt, ezukrokat, liszteket, italok 
illatokat, gyógyszereket, ruhaanyagokat, szóval mind azt 
a miből állat teste ki van építve, úgy hogy az állat áta- 
lában lehetetlen volna, ha az apró nővénysejtek a föld 
nyers anyagait, úgy szólván szájába nem rágnák, s igy 
élvezhetőkké nem tennék akképen, hogy azok állati 
lényeggé változtathatók, állati szervezetbe beleépittet- 
hetők, végre emberré is átlényesithetők s alakít
hatók.

Ha tehát a növénysejtek ily nagy csudákat űznek 
ha ők az egész növényteremtés létrehozói és kezelői, s 
mi legtöbb még az állati test építő anyagainak is elő
készítői s raktárai, igazán megérdemlik, hogy velők kö
zelebbről megismerkedjünk.

A sejt külseje, mint felebb érintve volt, a s e j t 
h á r t y a .  Ez tömörebb, keményebb s átlátszó boritéka

hüvelye, vagy tokja a sejtnek, s úgy látszik mintha a 
sejt azt magából kiizadta, s magának védöltönyül készí
tette volna, épen oly módon mint a csiga a  maga házát 
vagy kagylóját. E hártyán nincs semmi nyílás, ő tökéle
tesen zárt burok.

A hártyában mint ön házában, vagy héjában, 
maga a tulajdonképeni sejt létezik, azaz parányi h ó 
l y a g o s a ,  mely összehúzza és kinyújtja magát, féreg 
módjára, mindenféle anyagok irá n t, kisebb nagyobb 
mértékben érzékeny, szóval úgy mozog, s olyanokat 
tesz, miszerint valóságos élő volta szembeszökő, tagad
hatatlan ; mint valami puhanyé az ő csigaházában. A 
sejthólyagcsa valójában élő lényke.

De még belsejében is látható valami: t. i. parányi 
m a g o c s k a ,  a sejtmag, vagy tán jobban s e j t s z i r .  
Ez tán legnagyobb csuda legmélyebb titok, a legelső, 
legkezdetlegesebb teremtője, demiúrgusa s istensége a 
sejtnek* az egész növénynek. Ezen sejtsziv tán a föld és 
a nap elemeinek legis legelső szerves alakja, a melyben 
egyesülve mint egy vállvetve, a világanyak szinte meg
akarják mutatni, hogy mit tudnak, s hogy az ósany mi
kép lép ki az élet útjára.

A sejtsziven kívül még más sok mindenféle anjrag 
létezik a hólyagosa belsejében, melyek közül ezennel 
csak a savak parányi jegeczeit említjük, meg a zöld hó- 
lyaggólyocskákat, mik leginkább a levélsejtekben ott
honosak.

Mindezekhez pedig még nedvek is járulnak, me
lyek szüntelen mozgás és forgásban vannak, s a sejt te
vékeny életére mutatnak. Számos sejtfdjtának belső fa
lain szinte fényüzési czikkek, csudálatosbnál csudála- 
tosb díszítmények és czifrázatok is szemlélhetők.

Ennyi mindenféle egy ily térben s alkatban, mely 
300, 400, vagy 500-szór véve egy sorban, egy párisi 
vonalnak hosszát teszi! És még is mennyi s mekkora te
hetség, sőt hatalom van öszpontositva benne , a 
megfoghatatlanul kis testecskében ! Igen! tehetség és 
hatalom, mely ezen pontocskából kiindulva és hatva, 
képes volt, például, ama óriási cédrust eltervezni, kiépí
teni, megvédni, s évezrekig fentartani, melyet már Dávid 
dicsőítve megemlegeté zsoltáraiban, a kelet jámbor népei 
pedig, még ma is vallásos tisztelettel illetnek ; tehet
ség és hatalom, mely tán évmilliók óta teremti szaka
datlanul e föld növényországát.

Mind a hárman : a hártya, a hólyagosa, meg a 
magva egybevéve, a növénysejtet teszik. Most azonban 
tudnunk kell, hogy mi mindegyiknek a három szerv kö
zül a hivatása és teendője ? Mert az látszik az egész 
sejten, mintha az nem csak terű hanem valódi terv, nem 
csak foglalat, hanem úgy szólván, fogalom volna meg
testesült állapotban, mintha a természet belealakitott 
volna egy határozott tervet, mely szerint a sejt ilyen 
vagy olyan növényt meg fogua szükségképen, s hibáz- 
hatlanul teremni, magából azon lialározványok szerint, 
melyek ama titokzatok tervben foglalvák, s a sejtben 
ösztönként dolgoznak.

A s e j t h á r t y a  megóvja a hólyagosát ártal
mas, s kelletlen befolyásoktól és érintkezésektől, s ké
pessé teszi arra, hogj' bizonyos szilárdsága legyen, és a 
testvérsejtekkel hatalmas fatörzsök szövetévé is egye
sülhessen, melyek évszázak, évezrekig tartandók. De 
ezenkívül a hártya különös részt vesz a sejt életében 
azon sajátsága által, melynél fogva, lyikacstalan létére 
is folyadékokat ki és be ereszthet; vagyis, azokat be ■ 
szívhalja és kiizzadhatja. Ezen be és ki szivárogta- 
tás, folyamata: a sejt élelmezése, táplálkozása és lé- 
lekzésének lényeges részlete. Ez utón, a vizeken kí
vül az úgynevezett ruganyos folyadékok is kerülhetnek 
a sejthólyagcsába s takarodhatnak ki belőle, milyenek a 
gázok, légnemek és gőzök ; mig ellenben mind azt, mi a 
folyadékokban csak elporladva lebeg, a hártya behatolni 
nem engedi; annak, mint nem életrevalónak, a sejten 
kívül kell maradnia. A sejthártya egyébiránt csak addig 
eszközölheti a be- és kiszivárgást, mig fiatal, vékonj', 
finom és gyöngéd ; mert amint a sejthólyagcsának izza- 
dásai következtében megvastagszik, azon mértékben 
fogy a sejttápláltatáöi tehetsége is, mig végre egészen 
elfásulván, valóságos koporsójává lesz a benne lakozott 
s működött hólyagosának,

A s e j t h ó l y a g c s a  átveszi a hártyán át be
szivárgott anyagokat s azokkal először is táplálkozik; 
másodszor pedig azokat lényegesen elváltoztatja, úgy 
szólván, másokká átteremti, képes lévén ugyanis a szer
vetlen természet elemeit szervesekké bűvölni, az élette
len parányokat akképen meg s átdolgozni, hogy azok 
életképes annyaggá váljanak. A sejthólyagcsa tehát azon 
konyha, vagy vegygyár, vagy életmühely, melyben a vi
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láganyagok, életre keltetvén, megelevenedvén a nö- 
vénykedés mesterségébe avattatnak , hogy későbben 
az állatoskodásra is képesek lehessenek. A sejt- 
hólyagcsa — magvával vagy szivével egyetemben — 
ama csuda munkás bűvész, ki a világelemeket régi r i
deg voltukból kivetkőztetvén uj természettel felruházza, 
s ez által az anyagot némileg a szellemieskedésre hat
ványozza. Elég azon, hogy csak ő késziti elő az állattest 
és állatélet elemeit. Az állat nem bírja a természet nyers 
testét vagy szervetlen anyagait szervesekké teremteni 
át vagy megéleszteni, ezt csupán a növénjrsejt bírja és 
végzi; az állat pedig készen veszi tőle át a terményeket 
és gyarapszik általuk azzá, a mivé alakulnia kell. Em
ber csupán művegyész lehet, de a növénysejt különösen 
a hólyagosa — igazi é l e t v e g y é s z .  0  szívja ma
gába a napfényt, a levegőt, a vizet és a földet eledeleül 
és termel belőlök : liszteket,. olajokat, mézgákat, czulc- 
rot, tejet, illatokat, mérgeket, italokat, gyógyszereket s 
fehérnyéket, szóval az állati test összes alkatrészeit; ki- 
takaritgatván egyébiránt mindent, mi neki felesleges vagy 
túlságos, és e módon eszközölvén egyszersmind l é l e k -

mely alkalmasint az egész állati test alkatának, építő
mestere és kezelője. Ki birja közülünk ezen apró lény
két, annak milétét, hogyvoltát s hathatóságát felfogni ? 
Annyi bizonyos, hogy a sejt s z a p o r o d á s á t  csakugyan 
ő kezdeményezi, midőn tudniillik ketté szakad, s ez által 
azt okozza, hogy utána a hólyagcsa is a közepén azon
nal megszorul, mintha valami látliatlan fonal dereka kö
rül mind szükebbre szorítaná, s végre ketté is metszené! 
Az egy sejtből igy kettő lesz, a kettőből azután nincs se 
vége se hossza, se mértéke, se száma az örökké tartó s 
tartandó szaporodásnak.

így megismerkedtünk volna némileg a  csudásan 
szervezett paranynyal, melynek neve n ö v é n y s e j t .  
E parányi élő lényke belsején, vagy, ha teszik, gyom
rán s szerfelett szűk műhelyén keresztül kellett és kell 
mind annak mennie, mi növény és állat átaljában, vagy 
is : az apró növénysejten kell átvergődnie, s fiuomulnia 
az anynak, hogy növény és állat lehessen.

Ezen a ponton ismét megpihentünk, jövő alka
lommal látandók * mikép léteznek a magános sejtek, mi

elemezéseinkért egy szív és szeinkáprásztató mou- 
linet zavarosában egy oly „fii]t“ vágással replikái— 
jón, hogy ott is búsan dúdolva őgyelegjünk, szerel
münk forgácsait szedve, hol abból nem is hasához- 
tünk. Mint látjuk a fönnemlitett emberi esendősé- 
gekből nem láthatunk semminemű point d’ hon- 
neur-t kilógászni, s csaknem colibri csőr alakra 
köszörült róka ormány kivántatnék ahoz, hogy azok 
színvonalán a megsértett becsület csak lebészeti 
szellőjét is megérezzük, azonban a csalfa külszín 
itt is tisztébe lépvén, az etymologia és Ítészét áb
rándos technikája után egy csak képzelt mákszém- 
nyi desbonneur ébrenyét is oda neveljük, hogy a 
sértett becsület végre végre összekuszált hajjal, 
és sebzett szívvel a küzdtérre rohan, s damask* 
kardjának csillámló aczélát végzetteljesen suhogat- 
ván becsülete vélt. vagy ráfogott vampvrját előor- 
ditja, mert úgy hiszi, hogy csak ennek iesujtásával 
olthatja ki boszújának égető lángját, nehogy az ön 
keblét föleméssze.

Haliám mondani, hogy csak a párbaj lehet

KétttaE rem ek  t MeEtadEa inetEett.

z é s é t  is, mely az állatoknál is abban áll, hogy a leve
gőt beszivják, s annak bizonyos alkatrészét, egy légne
mét magokból kilehelik.

Természetes, hogy nem minden egyes növénysejt 
tud mind ezen termények létesítéséhez, hanem a sejtek 
fajtákra osztvák, és a sokféle sejtfajta sokfélék termelé
sére van képesítve, mindegyiknek lévén sajátságos te
hetsége, különösen és kizárólag ezt vagy amazt állítani 
elő a számtalan termény közül.

Mig a lélekzés, az anyagcsere tart, addig a sejt- 
hólyagcsa belsejében nagyszerű munkásság s örök for
galom uralkodik, mint a legtevékenyebb műhely belsejé
ben, és ezen munkásságában áll a sejt élete is. Azonban 
a mint az anyagok bevétele, a termelés, a kiadás mennyi
sége fogy, ugyanazon mértékben hanyatlik a sejt élete 
is, mig utóvégre megszakad, miután a külburok fásul- 
tával a bennélő lényke sem lélekzetet nem vehet, sem 
táplálékhoz nem juthat, s igy lakában meghalni, sőt eb
ből halála után egészen kienyészni, s üres helyét a lé
geknek engedni kénytelen.

Végül még a sejthólyagcsában lakozó titokzatos 
lényecskét is végjük figyelembe: a s e j t m a g o t  vagy a 
sejt szivét, vagy taláu velejét; holott meglehet, hogy csak 
ts ez mindeneskedik a sejtben, s mindent tesz, mindent 
végez, mit a sejtnek, mit a növénynek átaljában tulajdo
nítunk, tán úgy mint a geriuezes állatokban az agyvelő,

kép a családosak, és mikép kivált azok, melyek nagy
szerű államforma életet élnek ? vagy is a növényt és 
háztartását tanulmányozandjuk. F ö l d i .

Római romok, íleliailia mellett.
(Képünkhöz).

A nagyhírű és regényes fekvésű mehadiai fürdő
helyiségek látogatóinak mindig érdekes látványt nyujta- 
nak ama római romok, melyek Mehadia közvetlen köze
lében láthatók, mohos tetőikkel a  mint visszanéznek a 
múltba, melynek még íenmaradt emlékei. VI. Károly 
császár legnagyobb tevékenységet fejtett ki e tájkörüli 
maradványok kiásatására, s igy egy templom, nagyobb 
középület, Ilid és oszlop-csarnok maradványok tűntek 
elé. Hazánkban szerte szórva bizonyára több helyen 
rejtődzik még ilyes régi emlék, egy elzajlott kor marad
ványai, s az archaeolgia újabban életbe lépett tevékeny
sége e nemben még sok érdekeset mutathat fel.

A p á r b a j .
Tartalom : Ámor moulinetje. — A vampyr lesujtása. — 
További fejtegetések. — A vagyon biztosítás az állam 
támasza. — A bölcs helyzete. — A caelibataire élete. 

— Incubus. — A sárba eső.
Szoktak ugyan igen ritkán alsóbb rendű 

szépségekért is v í n i, de mi ilyszerü párbaj fej
tegetésében szemérmes eszünk nem koptatjuk, ne
hogy Ámor és Cupido hidegvérrel tett philosophiai

azon tisztes és illően-elégtevő közeg, melylyel el
rablóit becsületünket és nyugalmunkat visszate
remthetjük ; de nézetünk szerint az emberi társa
dalom előítéletei és visszaélései közepett, ennél 
alig lehet észszerütlenebb, mondhatnék dőrébb, 
hogy ne mondjuk barbarabb becsületbeli újjászüle
tés, újjá keresztelkedés mint a párviadal. Ha egy 
vakmerő elkeseredett, elfásult, kétségbeesett tagja 
a polgári társadalomnak, ránk, csak amúgy kedvte
lésből szitkokat, s koholt rágalmakat szór, mi kö
vetkezik ebből? —  az, hogy a század népeinek 
tömegesebb nézete szerint azon férfiú, ki becsüle
tét, mint szeme fényét, mint életénél is drágább 
értéket, ön méltósága komoly öntudatában szentül 
őrzé, többé ime! már nem becsületes, s m iért? 
mert egy —  néha - gonosz és műveletlen szivü 
és lelkű —  mert ilyennek kell tekintenünk minden
kit ki ok nélkül bánt, ingerel, gáncsol stb. —  föl
téve, hogy ezt igaztalanságának öntudatával teszi 
—  vagy mondom, eszelősnek eszébe juta őt e v i
lági jó hírnevében meglámadni, s hogy mindaddig 
becstelennek marad és a polgári társadalom con- 
vencios jogaira képtelennek, mig bár mily ösztön 
rugóból megtámadójává lett ellenével meg nem 
küzd. vagy is mig önkénytes öngyilkosságra avagy 
esetlegesen ellene gyilkosává lenni magát el nem
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határozza, —  s ha ezt ártatlansága, más elve és 
belbecse öntudatában nem teszi, följogosítva hiszi 
magát a nép nagyobb, s a divat és előítéletek uszá
lyát tartó törne, őt az elvében rendithetlent becs
telen gyávának nyilvánítani. Hogy egy ily megbán- 
tás, elítélés nagyon igazságtalan s hogy azt minden 
művelt honpolgár annak is vallja, mondanunk is fö
lösleg.

Kétségkívül minden becsületes emberre 
nézve a szitok és hamis rágalom bántó, de semmi
kép sem becstelenitő; mert semmi köze annak, az 
igazi tiszta öntudatos hírnévvel, egy hírnévvel te
hát. mely külerőszakos hatalmaskodás, avagy sértő 
szólás által be nem szennyeztethető, következéskép 
nem lehet szabályozó azon tévállitás is, hogy min
dennemű megsértés becsületbe vágó. Ha valaki az 
embertársát megillető kímélést és becsülést irá 
nyában mellőzi, ez még nem jogosíthat föl mást, 
avagy épen a társadalmat, hasonló-igaztalanul el 
bánni vele, épen úgy nem. mint nincs jogunk attól, 
ki vagyona felét bár mi utón elveszté, őt annak más 
felétől is megfosztani; ellenkezően honunk s m in 
den más államak törvényeit tanuk arra. hogy az 
emberi társadalomnak mint szintén egyes tagjának 
érték biztosítása —  miként legigazságosabb tény 
is —  úgy az államaknak legfőbb csend és jó lét 
kellékéül, legfőbb támaszául van elismerve. É s  igy 
minden lenézés, gúny, megvetés lélektanilag te
kintve, inkább csak személyes bosszantás, önzés, 
káröröm és erkölcs szabadsági visszaélés, ha t. i. 
látjuk embertársunkat egy némi megsértés állat* — 
álnézetünk nyomán —  porba sülyedve, tehát olyan
nak kivel mi vélt erkölcsi felsőbbségünket éreztet
hetjük. Vannak kik a megbántottál, ha az belbecse 
önérzetében és jelleme tisztaságában, talán szelíd 
megbocsátó szive jóságában is, avagy öröm és bá
nat átjárhatlan szive erényében a mindennapiasság 
világa fölött lebegő nézletekkkel erődítve, szóval : 
mindent hitványságnak,párának és szappan-buborék
nak tartva, méltónak sem találja, hogy valamiért

csak föl is induljon; a tömeg melynek mindnyája 
nem tudhat természettudományi bölcselettel hitvány 
földi létünk szennyes porából a magasztos eszmék 
mennyébe emelkedni, azt hiszi, hogy az ilyetén em
ber, ki a sérelmeket szó nélkül eltűri, s még a 
mellett nyugodtan sőt vidáman is tud közte tovább 
lépdelni, a legéczlatantabb charakter nélküli jelen
ség s mint olyan méltó arra, hogy ágyú töltelék
kép ízekre perzselve a deshonneur Ásztároja égő 
torkába lövessék. —  Eheu ! qu id? homines 
sumus !

Az élő úgynevezett okos lényeknek — s ez 
ellen nincs kifogásunk —  nagyobb része, főkép a 
hymen udvara kapuját ifjonta félre rúgott, s most 
tehát k o n s  caelibaterek —  kik előtt még a fiié— 
mile bájos danája sem oly megragadó mint azon hir, 
hogy megfogyott! kevés az ifjúság! és sok-sok 
férjhez adó ifjú lány könnyes szemekkel tűzdeli 
naponkint piros selyem szalagos pártáját izgatag 
hajába —  ő —  gyöngéjén találtatva —  szikrázó 
szemekkel s holdvilággá derült arczulattal mohón 
azt kiáltja : „De . . . .  hogy ! a patvarba ! szegény 
lányok !" s bajuszán egyet pödöritve, örömtől resz
ket tüdejének minden karélja; mert reméli —  
ámbár köszvényről s Morison labdacsokról be
szélje vala —  s ilyenkor mysogyn elvekkel tépe- 
lődött, de ha a morisonok működtek s ő ismét ge
neratív sejtelmekre ébredett, akkoron már másod
rendű szépségek nyájas —  noha czélzástalanul nyá
jas pillantásaira gastriloquus hangon imigyen mor- 
m oga: „Elhiszem biz én, hogy szeretnél bírni, ér
zed becsemet tüzes lányka, de most kissé még más
féle kell nekünk, azért á dieu most az egyszer v i-  
gyorgó Emerentia." Oh boldog morizonos ! bársony 
hajad egykori szépségeit ősz hajak szennyezik, s 
szélhüdésjelölt lábaid ránczigálódva baktatnak, de 
te ezt éber álmodban nem láthatod, hisz az idő oly 
szép, oly derült napfényes, minden állat éled, s te 
is érzed üdítő hatalmát, de ne remélj szerelmet, ne 
remélj, mert a gyökerek ki vannak száradva s most

szárad a törzs is, és eljő nem sokára a halál tavaszi 
fuvalma, hogy ez évi irtását talán épen rajtad kezdje 
meg. De ime te nem hallgatsz reám, te reméllesz, 
reméllesz ruganyos külemü szépek seregéből ké- 
nyed-kedved szerint választhatni, reméllesz el va- 
lahára egy tündér habmezü illatos arát csuzos kar
jaid közé szoríthatni. De ha a celibatairek azon tö- 
redéki tagjának, ki ama kaput egy későbbi korban 
is másodszor, tehát utoljára is megátalkodottan 
úgynevezett „charakterrel" hátrarugá valaki, azt 
mondaná: „Te ilyen amolyan nemzedék irtó, 
őseid emlékét törlesztő, természet rendszerét k i
játszó gézen-guz. nősülj, ne lézengj hát most már, 
kérjük alássan, meg lévén sértve a még mindig —  
noha 50 éves —  szivével rendelkezhető Epikur 
magának párbajban vágassa-e el kesergő nőtlen 
életének önsodort fonalát, hogy a szokványos fun- 
datios végrendelet, s egy pár kiadott avagy posthu- 
mus kiadatásra várakozó szellemi értékű hagyo
mány után mielébb a stipendiatusok könnyen elfe
lejtett alapitójuk kamatozó, tehát még sem magtalan 
pénzén pót örökösökre tegyen szert. De oh incu- 
bus ! valaki, kinek ez észjárás nem tetszik, vagy 
szándékunk ellenére illetve találja magát, im e! 
azt mondja: Bolondságok! Bolondságok!" —
természetesen bolondságok, az a z : egy bolondsá- 
gos élet ezer és egy árnyéklatainak bolondos része.. 
Ha végre egy földrengés, egy vizáradás vagy egy 
égő gerendaleestével szaladásra kényszerit, s mi 
eközben —  in moderamine propriae salutis —  út
ban álló embertársunkat fellökvén, az íesthosszant 
a sárba zuhan, és egy ácsorgó élez hajhász azt ki
áltja : „No nesze charakter, tekintély, nesze becsü
let" —  s ez izgató apostrophera sáros áldozatunk 
felbőszül, mi lehet ebből néha? kétségkívül egy 
párbaj...... és fint vágás. De térjünk vissza gyo r
san s végezzük tárgyunkat.

P A T R U B Á N Y  A N T A L  tr.
(Folyt, köv.)
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íla nevenapja van! *)
Szellőcske, ébredj jó korán, 
Repülj be nyitott ablakán, 
Virágillattal vedd körül,
Csókold le szép szemeirül 
Az álom mézét, mely alatt 
Selyempillája leragadt, 
Fölébredése szebb legyen,
Mint minden álom ideien..........
Ma nevenapja van!

Nap, mely fölkelsz, hogy fényedet 
Eláraszd a világ felett, 
Legragyogóbb sugaradat 
Bocsásd be a függöny alatt,
S úgy, a mint látod odafenn,
Az angyalok közeliben, 
Dicsőségének j eleül 
Vonj glóriát feje körül. . .  .
Ma nevenapja van!

Madarak, hogyha valaha 
Dalotok szívből fakada,
Legyen az ma szent s igazi,
Mint az angyalok dalai.
De sőt a bűvös áradat 
Keltse versenyre azokat,
Hogy a magast is töltse be 
Az ő lelkes dicsérete. . .
Ma nevenapja van!

Szív, te pedig ülj ünnepet,
S mig fény, zaj van a föld felett, 
Zárd őt magadba szelíden,
Hogy ő is azok közt legyen,
Kiket kedvelvén az egek,
Még életükben lettenek 
A megígért végnélküli 
Boldogságnak részesei. . .
Ma nevenapja van!

*) Dalmady Győző „Szerelem0 czimü művéből.

R é t  g y e r m e k .

(Beszély).

A  dijoni sétányon, ép úgy mint minden sétá
nyon szokott lenni a délutáni órákban, —  meg- 
számlálhatlan dajka, inas és szolgáló zsibong, —  
hogy a velők levő gyermekek fris levegőt szívja
nak, vagy futkározva elesvén összetörjék magukat, 
vagy épen (mig a nemes felvigyázók máskép szó
rakoznak) eltévedjenek. Hogy itt ilyenkor nagy 
lárma és zaj van, senki sem fogja kétségbevonni, 
—  azonban c zajban, miként a nagy világ lármás 
küzdelmeiben szokott lenni —  a figyelmes vizsgáló 
talál idylli csendes képeket is; például a kút mö
götti pádon egy egészséges leányzó ül, mellette 
egy épen nem halvány ifjú, s kéz a kézben lecsüg- 
gesztett fővel (a nélkül, hogy csak egyszer is egy
másra néznének) olyan csendesen, és oly érzéssel 
beszélgetnek, hogy szemlélésükben az ember maga 
is olyan sentimentalis lesz, mintha csak valami né
met polgári dráma előadását nézné. Az ifjút Jakab
nak hívják, (egyike a legbecsületesebb neveknek) 
s inas egy magányosan lakó urnái, ki nagyon ke
veset ül otthon, ennek oka pedig abban rejlik, mert 
Jakab gazdája zongoramester. A  zongora mester
nek van egy hat éves fiúcskája, a kis V i l i ; piczi 
kis fekete fiúcska, sötét szemekkel, érdekes arcza 
van, —  rendszerint olyan kifejezéssel, mintha min
dig valami nagy dolgok fölött gondolkodnék, a mint 
meglehet gondolkodik is, csakhogy nem mondja 
meg senkinek.

Ezzel a fiúcskával szokott a becsületes Ja
kab délutánonkint a sétányon kijárogatni, —  s ki 
tehet róla, hogy Nettivei, kiről épen mondtuk hogy 
mellette ült a pádon, —  megismerkedett. Netti sem 
egyedül jött —  egy szőke kis leánykát hoz rende
sen ki a sétányra, —  annak a szőke kis leányká
nak pedig olyan nagy kék szemei vannak, a milyen 
sok nagy leánynak nincs. A  kis Mari egy szomorú 
magányos asszonyság gyermeke, —  kiről cselédje 
Netti bár már tovább egy esztendőnél szolgája —  
nem birja megfogni, hogy ülhet annyit otthon. Lám

Jakab pedig épen az ellenkezőt csodálja gazdáján, 
s e tárgy valóban hosszas beszélgetésre ád köz
tük alkalmat. Ez alatt a fekete fiúcska, és a kis Mari 
ott ülnek nem messze tőlük s szintén beszélgetnek. 
Ezek is nagyon szeretik egymást s lássuk valljon 
miről társaloghatnak. A  kis Mari szépen ül a gye
pen, karjait összekulcsolja, mint valami nagy mama, 
s nagy kék szemeivel mindig mosolyogva néz a 
fekete fiúcskára, ki inkább fekszik mint ül s egy 
vékony vesszővel ugyancsak verdesi maga mellett 
a földet.

—  Nagy, nagy várban laknánk —  aztán Vili 
is ott lenne (ön vagy te helyett neveiken szóliták 
egymást) meg a mama is —  mondá beszédjét nagy 
komolysággal tovább folytatva a kis leányka.

—  Hát Mariska nem lenne ott? kérdé a fe
kete fiúcska.

Erre Mariska nagyot nevetett tetszett neki ez 
a kérdés.

—  Na mondja hát nem lenne ott ?  —  kérdé 
ismételve a fiúcska,

—  Én elbújnék. Mondá a leányka s kis ke
zeivel el kezdett tapsolni. Erre  Vili arczizmai kezd
tek mindenféle változásra átmenni, mig végre han
gos sírásban tört ki. —  Mariska kisasszonynak sem 
kellett több, majd az egyik, majd a másik szemét 
dörzsölgette kezefejével és szomorúan pityergett. A 
zajra Jakab ép úgy mint Netti felriadt. -  Mit csi
náltál neki ? Mit csináltál nek i? Kérdék egyik és 
másiktól is. A  gyermekek (tanúi voltunk) nem bán
tották egymást, — azonban esteledvén is az idő 
Netti karon fogta a leánykát.Jakab a fiút s a két fel
vigyázó búcsúzni kezdett; ezalatt a gyermekek 
mentoraik mellől csak ugv lopva, tekinthettek egy
másra, —  mig a leányka valahogy kiszabadulva, 
nagy kék szemeit lesütvén, piczi kis ajkait lebigy- 
gyeszlve, Vilihez közeledett, —  érezte, hogy ő" a 
hibás. Vili behúzta szemeit, nagy mogorván nézett, 
Mariska mind jobban közeledett hozzá, mig végre 
mind a kelten hargos nevetésben törve ki, egymás 
nyakába borultak, úgy csókolództak, mint Netti és 
Jakab. Menetközben is —  mind a kettő más más
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irányban —  nem ment hanem vonatott —  hossza
san néztek egymásután és vidáman nevettek,

Annyi bizonyos, hogy már mindent elfelej
tettek. A  kék szemű leányka anyja egészen összerez
zent midőn hallá, mint kiáltozza álmában gyermeke e 
nevet: Vili, V ili!  Hát tudná? Talán ott volt? kérdé 
magában, —  s első dolga volt, a cselédet kemé
nyen kérdőre vonni, —  hol és kiknél járt a gyer
mekkel. Netti természetesen azt hivén, hogy ta
lán titkosabb érzelmeit akarják felfedezni —  egy 
sóhajt küldött a távolba, —  a talán épen csizmatisz- 
titással foglalkozó Jakabhoz —  s nem vallott sem
mit. A  magányos asszonyság megnyugodott azon

jegyezni, nehogy az olvasó is elcsodálkozzék, ha a 
sétányon Jakab helyett, a fekete fiúcskát atyja tár
saságában látja : vasárnap nincsenek zongora 
leczkéi.

Szomorú kinézésű ember volt, de nagyon 
becsületes arczczal, úgy hogy már első látásra is 
nagy hajlandóságot érzett az ember hozzá menni, 
és megszólítani e szavakkal: Mi baja barátom? 
vagy drámaibb nyelven: Uram ön szenved ?  Elmé
lázva ment kis fiával, s bár ez összevissza szakadat
lanul beszélt mindenfélét, úgy látszék nem hallga
tott reá. Egy  utkanyarulathoz érve a gyermek, el
dobta pálozáját, eldobta atyja kezét, s kiáltozva sza-

fiucskával a virágutak közt. Nagyon szomorú lenne 
párbeszédjeiket végig hallgatni. Férj ás nő valának. 
Ez  a most oly összeesett, jó, becsületes arczu em
ber, ifjú nejét könnyelműsége által annyira gyö 
törte, hogy ez kis leánykájával kénytelen volt őt 
elhagyni —  fiát nem vihette magával, azt az apa 
tartotta meg, s mindig durván utasitotta el, midőn 
a nő gyermekét kérte. Midőn a fiatal asszonyka 
haza ment anyjához falura, nagyon elcsodálkoztak 
a dolgon, sajnálták szerencsétlenségét. A  férj útra 
kelt, évekig nem hallottak egymásról, midőn aztán 
évek múlva a veszélyes sors úgy akarta, hogy fel 
is leljék egymást. Zajos élet után, szivében m in-

A s  öreg* n téttéságos BC Itfa ludy ű r  kentQr&n u l székében.

gondolatban, hogy majd tán a gyermektől többet 
tudhat meg —  mert régi dolog, hogy a gyermekek 
és a bolondok igazat mondanak.

—  Szereted Vilit, —  kérdé anyja a kis Ma
rit, a reggelizésnél.

—  A  mamát is szeretem, meg a V ilit is sze
retem ,—  mondá a leányka félig szégyenelve rejt
vén el fejecskéjét.

—  Hát nem bánnád, ha itt volna, ha mindig 
velünk lenne? —  kérdé tovább a mama.

—  Talán itt van, itt van V i l i?  kérdé heve
sen a leányka, s elébe akart futni kis barátjának. 
Épen mint valami vigjátékbeli kisasszony midőn a 
lépésekről felismeri, hogy az ő „ő“-je jön. Mariska 
egészen elszomorodotl, a mint megtudta, hogy 
Vilike nincs itt, —  a mamának pedig ma nem esett 
jól reggelije, izgatott volt, és gyakran törölhette 
szemeit.

Netti egészen elcsodálkozott, midőn asszonya 
tudtára adá. hogy ma ő megy sétálni a gyermekkel. 
A  nap melyen Netti ugv elcsodálkozott vasárnap 
volt, s ezt főleg azért tartjuk szükségesnek m eg-

ladt. előre, egy nála valamivel kisebb leányka elé, 
ki szintén kiabálva futott hozzá -  midőn már épen 
találkoztak volna —  paff! mind a ketten elestek. 
A  fiúcskához apja szaladt, a kis leányhoz —  ki nem 
más mint Mari kisasszony —  egy érdekes arczu 
halvány nő — anyja. Mind a ketten gyermekeik 
segélyére jöttek, s lehajolván, hogy felemeljék őket, 
aiczuk csaknem összeért; ha valaki figyelemmel 
vizsgálja, észrevehette volna mint sápad el a kis 
leányka anyja, s mint ölt szomorúbb arezot a külön
ben is szomorú arczu zongoramester. Az asszony
ságnak. a mint lehajolt, hogy leánykája poros ar- 
czát letörölje, könveseppek rezgettek szemeiben, 
az apa pedig csak nem zokogva fordult feléje, e
szavakkal . Emma.bocsáss megnekem,én mármegbun- 
hödtem. Oly szomorúan mondá ezt, és annyi fájdalom
mal, hogy épen nem csodáljuk a nő kitörő zokogását.

—  Ne sírj mama , én nem ütöttem meg 
magamat, mondá a kis Mariska v igaszta ló ig  te
kintve anyjára.

Az anya lehajolt megcsókolta gyermekét, s 
mosolyogva nézte mint fut ez el a fekete szemű

dig gyötrő szemrehányással Dijonban zongora líecz- 
kékből kezdett a férj éldegélni, a szerencsétlen 
fiatal asszony anyjánál lakott, s ennek halála után 
Dijonba jött, hogy válópert kezdjen. A  gyermekek 
nőttek, szépültek, az egyik nem tudott anyjáról, a 
másik nem apjáról, s egyik sem arról, hogy még 
testvére is van. Hát tán Jakab és Netti vonzalmá
nak köszönhetni, hogy a sétányon a két gyermek 
találkozott, és úgy megszerette egymást, vagy tán 
a természet (melyre annyi sok szépet szeretnek rá
fogni) műve volt ez is ?  Annyi bizonyos, hogy ne
hány nap múlva, a reggelinél már a kis V ili ott ta
lálta vele egy szobában kék szemű barátnőjét s  ne
vetve hol egymásra néztek, hol az apa és anyára, 
kik szintén szeretettel nézték majd egymást, majd 
a gyermekeket —  mindnyájokat pedig csodálko
zással nézte Netti és Jakab —  kik már most egy 
családnál lévén, tetszéssel nézhették egymást is.

(„The ladys Ne\vspaper‘,-ből.)

B O D O R  K Á R O L Y
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a  w i s s s K i f t f r t f t
Regény

BALÁZS SÁNDORTÓL.

( F o ly t a t á s ) .

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Lá to g a tá so k .
Az öreg méltóságos úr Hátfaladon komoran 

ül székében rendes helyén a terebélyes családfa 
árnyában. A  ház csöndes, a cselédek zajlalanúl sü - 
rögnek forognak és nesz nélkül végzik teendőiket. 
Még a konyhai népség nehezen fékezhető vászon
cselédsége is erőszakot tesz m agán: halkkan lár
mazik ; sőt a lovászok és kocsisok is szótalanabbak 
mint egyébkor s csak olykor olykor káromkodnak 
egyet hol az ártatlan lovakra, hol egymásra, hol pe
dig nem tudni kire, valószínűleg csupán azért, hogy 
a gyakorlatból ki ne jőjenek.

Még a máskor oly vidám udvar és ház is ko
molyabb mint egyébkor, a galambok félve simulnak 
össze a nagy búb tetején s az istállók fedelén ; a 
vadász kutyák az udvari komondorral békésen meg
húzták magukat a konyha pitvarában, s az apró
marhák hada nesztelenül szemetgél a trágya dom
bok árnyában.

Szóval minden értésére adja az embernek 
hogy az öreg úr rósz kedvében van.

Valóban rósz kedvében van, rósz újságokat 
hallott Szögházáról. Már azon h ir is kellemetlenül 
érintette az öreg urat, hogy a Szabó család oly 
együgvüen rászedetni engedé magát a szögházi 
nem sok érő és teljesen kipusztult jószág megvá
sárlásánál. Különös haragot és megvetést érzett 
főkép Szögházy bárónő iránt, ki az együgvü em
berek jóhiszeműségével ily galádúl visszaélt, mely 
eljárása által véleménye szerint nem csak magát 
szennyezte b e , hanem egész osztályára árnyat 
vetett.

Most azonban a hir, mely vidéken a rósz utak 
daczára mindig elég gyorsan szokott haladni és 
terjedni, még roszabb újságokkal kopogtatott be.

A  Szabó család (már hogy a menydörgös 
menykőben tudták még azt az y-n t is nevükhöz 
férczelni!) nem csak vagyonilag károsította meg 
magát oly szembeszökőleg, hanem esztelen és fo
nák magaviseletével még gúny és nevetség tárgyá
vá is tévé magát az egész, vidéken.

Maga az ember (Szabó Jakab) gyámoltalan 
vén szamár, a ki se nem gondol, se nem tesz egye
bet mint a mit felesége fejére parancsol. Ez a bol
dogtalan hig velejü asszonyság pedig hiú és úrhat
nám ösztöneinél fogva egy bukott vén színésznőnek 
(a kit a háznál társalkodónőnek neveznek) a bábja, 
a ki minden elképzelhető ostobaságot és ferdesé- 
get elkövettet vele azon ürügy alatt, hogy az úrifo
gás. hogy azt immáron most már a Szabóy ház tár
sadalmi állása követeli. Van is ott aztán komédia, 
hogy csupa gyönyörűség nézni.

A mi a kisasszonyt illeti, annak a hir mind
eddig kegyelmezett, s minthogy nem beszélhetett, 
vagy jobban mondva, nem akart jót beszélni felőle, 
hát beelégedett vele, hogy együgyü libának ke
resztelte.

De a hir kímélete nem sokáig tartott. Most 
már Tercsikét is nyelvére vette, s olyan dolgokat 
beszélget mindenfelé, melyek (s azt bizony épen 
nem is lehet rósz néven venni), épen nem alkalma
sak arra. hogy az öreg qrat szelidebben hangolják 
fia terveire nézve.

A  levél ugyan is nem zörög kevesebbet, 
mint hogy a kis liba ugyan csak gyorsan-fürgén s 
két kézzel bele kapaszkodott a szélcsap Ugróczy 
báróba, a kiről az a hir, hogy szögházi jószág jö
vedelmével szeretné hitelezőit annak türelmes be
várására lágyítani, mig a borsodi Ugróczy (kinek 
mint tudva van, soha sem volt gyermeke) olyan 
helyzetbe jön, hogy vagy akar vagy nem, le kell 
mondania terjedelmes jószágairól. Minthogy azon
ban esetlegesen a borsodi Ugróczy alig van túl a 
negyvenen, s irigylésre méltó friss egészségnek ör
vend, igen természetes, hogy a fiatal Ugróczynak 
ugyan csak sietni kell „ezen ideiglenes segély for
rás*' megszerzésével. Siet is, a leányt is az anyát 
is elbolonditotta m árs most már nem sokára a lagzi 
is meglesz.

Íme ezen hírek okozták azt, hogy az öreg

méltóságos úr már két nap óta nem tarklizott a 
rektorral, hogy az egész háztáj olyan sötét és 
csöndes, mint a vidék, melyre sötét jég felhő bo
rult, s hogy a máskor rendesen vidám öreg úr 
most is oly haragos és durczás arczczal ül megszo 
kott vén zselyeszékében, hogy a szegény megriadt 
György, ki tapasztalásból tudja, hogy a kitörő v i
har első villámai rendesen őt szokták találni, alig 
mert a még nálánál is vénebb három ágú gyertya
tartóval a szobába lépni, pedig már ő méltósága 
háromszor is csengetett utána. Végre azonban erős 
eltökélésre szánja magát, kezébe köhint néhány
szor s besompolyog.

—  Hol a menydörgös menykőbe jár kend, 
hogy nem hallja mikor csengetek?

A  vén György mormogott valamit, aztán oda
helyezte a gyertyatartót ő méltósága elé, s azután 
katonásan állásba tette magát, hogy a fejére szabott 
leczkét meghallgassa.

De az öreg méltóságos űr e pillanatban sok
kal haragosabb volt, semhogy a máskor elégséges 
Györgyöt kielégítőnek találhatta volna haragja k i
hűtésére, azért csak egyszerűen rámordult, hogy 
mehet, és György, amint hogy helyzetében bár ki 
sem tette volna, nem várta be erre nézve a máso
dik parancsszót.

Az öreg úr a mint egyedül maradt, ingerül
ten fölugrott székéről, és hevesen járkálni kezdett 
alá s fel a szobában, mint rendesen tenni szokta, 
midőn élénk vagy kellemetlen gondolatok foglal- 
kodtatják.

Mit tegyen? bevárja-e tétlenül az események 
fejlődését és kimenetelét, vagy Írjon fiának, tudó
sítsa öt a szárnyaló hírek felől, s feloldozva őt adott 
szava alól, visszaadja cselekvési szabadságát, tet
szésére hagyván a hazatérést, vagy további kün- 
időzést ?

Igaz, senki sem róhatná fel ha hallgat, s ha 
tettlegesen elegyedik bele a dolgok fejlődésébe, 
hisz épen a tűzpróba kiállása végett kívánta fia 
távozását! De vájjon nem sujtaná-e fia szivét még 
keservesebben azon gondolat, hogy veszteségét 
részben atyjának köszönheti? Nem fészkelné e be 
magát leikébe azon kétely, hogy távozásával ölte 
meg a leányban a hitel és bizalmat, hogy hon, kö
zelében maradva, megtudta volna őrizni kincsét? 
Hátha csupán környezetének befolyása hatott csu
pán gyönge kedélyére, s bárha csupán szülei 
szigor és kényszer előtt tört össze a gyámoltalan 
ellentállás ?!

É s  miért ne támadhatnának Gyula szivében 
e kételyek, midőn még az ő fejében is megvillant 
már a gondolat, hogy hátha csupán túlzás és rága
lom a mende-monda, s a gyermek ártatlan? És 
ha valóban az, s ha daczolni és ellenállani elég 
erős leend a szülei kényszernek, s ha a kedvesé
nek tett fogadását megtartandja. nem tanácsos sőt 
kötelesség, szent kötelesség oltalmazni jó hir-nevét 
annak, kit egykor leányának kelletend neveznie?

A mint ez a gondolat: kötelesség megvillant 
agyában, az öreg ur nem tétovázott többé, egy pil
lanat alatt kész volt elhatározása. Asztalhoz ült. s 
megírta a levelet, melyben fiát adott szava alól fel
oldozza.

Röviden irt, nem indokolta engedékenységét, 
mert nem akarta fiát, talán fölösleges de minden
esetre kora aggodalmakkal és gyanúval keseríteni, 
csupán csak annyit tudatott vele, hogy bizonyos 
változások folytán, melyek távolléte alatt történtek, 
szükségesnek látja őt feloldozni tett Ígéretétől, s 
tetszésére bízni a további utazást vagy a rögtöni 
hazatérést.

Midőn az öreg ur a levelet lepecsételte, areza 
egészen felvidult, szive egészen megkönnyebbült. 
Nagy teher, a felelősség terhe hullott le róla.

Hanem azért még sokáig halhatta György, ki 
folyvást a tornáczon olálkodott, az öreg ur csizmái
nak haragos csikorgását, s még sokszor végig s u 
hant az ablakok függönyein ama tekintélyes árnyék, 
mely maga is képes volt az öreget mindannyiszor 
katonás állásba egyengetni, mig végre megszóllalt 
a vezénylő csengetyüszó. mire az öreg, kilőtt 
ágyúgolyóként bepattant a szobába.

—  No hát mi ? Hozzátok-e már azt a va
csorát, vagy m i?  Szalasszatok a rector (.tán !

—  Értem méltóságos u ram ! —  mondá 
György, és örült, hogy a vihar oszlófélben van . . .

De a hírnek gyorsan illanó futárja nem vesz
tegelt vagy pihent ám sokáig a méltóságos úr há
zában, hanem amint elvégezte mondókáját, gyorsan 
fürge paripájára pattant, s utczu! Kecskevárra, s 
Kecskeváron egyenesen Kis-ketrecz utczában S za 
bó György lakatos mester házához.

György mester épen a műhelyben hivatalosko- 
dott, midőn az ezer lábú s ajkú szellem azon ürügy 
alatt, hogy házát ujjittatja, egy becsületes tímár 
ember képében nála megjelent és még nagyobb 
részletességgel és még nagyobb kegyetlenséggel 
elbeszélte mind azt, a mit az öreg urnák be
súgott.

György mester büszke ember volt.
Büszke volt vagyonára, mit verejlékes mun

kájával szerzett, büszke volt jóhirnevére, mit nem 
csak Kecskevár hanem az egész fél vármegye -is
mert, de leginkább büszke volt mint mondani szok
ták eszére és élelmességére, mely iránt nem csak 
áz egész város, hanem ő maga is oly nagy méltány- 
latlal és elismeréssel viseltetett miszerint mélyen 
át volt hatva azon meggyőződéstől, hogy ha eset
legesen nyolcz iskola helyett mind a tizenkettőt 
bevégezte volna, most ha magát a polgármestert 
másként is neveznék híres Kecskevár városában, de 
hogy a tizenkét tanácsos közt a Szabó György uram 
neve rég ott lenne, arra, akár milyen drága a feje, 
azt lenné le.

Elképzelhető tehát, hogy a jó tímár ember 
beszéde, a ki bizony mint képzelni lehet, ha már 
arra adta a fejét, épen nem volt fösvény a szóban, 
mily mértékben fölingerelte és elbusitotta a derék 
lakatos mestert.

Nem is sokat tétovázott és hányta-vetette a 
a dolgot, hanem befogatott szekerébe (mert, ha tán 
eddig elmulasztottam volna megemlitni: lótartó 
gazda volt ám Szabó György uram) s másnap reg
gel mindjárt útnak indult Szögházára.

Nem volt ugyan még soha bátyja „uradalmá
ban", s Kecskevárról történt elutazásuk óla, semmi
nemű összeköttetésben sem állott a nagy urasággá 
vált családdal, de a dolgok ilyetén állásában, a mi
dőn szegény Jakab testvérét, kit minden gyenge
sége és együgyűsége mellett nagyon szeretett, ily 
nagy veszedelem fenyeget, s különösen midőn az ő 
kis, kedves, aranyos Tercsikéjének jó hir-neve fo
rog kérdésben, fére tett minden aprehensiot, elfele
dett minden sérelmet, s arra gondolt csupán, hogy 
szeretljeit a közeledő örvény elől megszabadítsa.

Fogadtatása épen nem volt szívélyes sőt 
ugyancsak barátságtalan, kivévén testvérét és Ter
csikét. kik azonban nem igen merészkedtek megér
kezése feletti örömüket kifejezni, hanem ez legke
vésbé sem lepte meg, vagy érintette kellemetlenül 
György mestert, mert hiszen ő sógorasszonya ré
széről nem is várt egyebet a történtek után.

Szerencséje volt még különben, hogy U g
róczy báróné ő nagysága és fia a fiatal báró ő 
nagysága ekkor esetlegesen épen nem voltak Szög 
házán, mert akkor bizony nem mernék én jót állani 
felölle, hol Jakab ur fáradozásainak sikerült volna-e 
csak annyit is kivinni, hogy testvérét az asztalhoz 
meghívják, mert Szabóyné ő nagysága, a mint bi
zony nem is igen nagy titkot csinált belőle, rendkí
vül rés telte és szégyenelte ez atyafiságot, és aligha 
nem követi el a legnagyobb illetlenséget, az egy
szerű és állásához mért külsejű sógoron, ki nézete 
szerint lehet jó és becsületes ember, de sokkal 
darabosabb és pallérozatlanabb, hogy sem .illendő" 
társaságba be lehetne vezetni.

Na de szerencsére idegen nem volt jelen, és 
igy György, de különösen Jakab meg volt kiméivé 
a szégyenitő és fájdalmas jelenetektől.

György mindenekelőtt bátyját vette elő, és 
alig, hogy ebéd után az asszonyok eltávoztak, ma
gukkal vivén Tercsikét is, ki a mint György azt 
szomorú pillantásaiból észrevette, örömest maradt 
volna közöttük, hogy mint máskor szokta. György 
bácsikájának nyakába bői üljön, s még most is kissé 
kormos arczát jól össze-vissza csókolgassa, rögtön 
a dologra tért s elbeszélvén bátyjának mindazt, mit 
házáról a hir kürtői, szigorúan kérdőre vonta őt a 
dolgok valódi állása felől.

A  szegény Jakab csak ötölt hatolt s határo
zatlan és tétova feleleteivel csak azt igazolta, a mit 
valóban nem nagyítással a h ir beszélt.

Györgynek csak hamar be kellett látni, hogy 
szegény gyámoltalan bátyjának gyámra van szűk-
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ségé. ha valóban kuszáit és csüggesztő viszonyai- 
ból kibontakozni akar. mert ez álkozott jószág m eg
vétele s a „kasté lyának a Bájvölgviné ízlése és 
szeszélye szerint történt pazar és fényűző berende
zése egész tőkéjét annyira kimerítette, hogy most 
már a nélkülözhetetlen beruházásokra sem volt pénz 
a háznál, sőt mint nem kis ijedtséggel értesült, 
pesti megrendelések árában (szövetek, ruhák, virá
gok és minden kigondolhat haszontalanságok) só
gorasszonya már váltókat is bocsátott ki és pedig 
aggasztólag közel lejárattal.

(Folyt, köv.)

T í z  n a p  t ö r t é n e t e .

(Ápril 27-dikén),

Van egy madár a Ganges vize körűi, mely 
alva röpül, —  neve aliatrósz.

Mily jó volna néha nekünk is igy —  b e 
llii n y t  s z e m e k k e l  —  röppenni át az oly 
meddő napok fölött, melyekben semmi szép és 
vonzó nem történik.

De a napi események Írójának mindig l á t n i a  
k e ll; néha ott is, a hol semmi sincs.

S  mit látunk most ?
Utón- útfélen targonczát, fáradozó hordáro

kat, megterhelt málhás szekereket, költözködő ka
ravánokat. bútorok felett aggódó képeket és ren
detlen szállásokat.

S  mit hallunk ?
Alant röpülő sóhajtásokat, melyek nem egy 

költő vagy művész dicsőségét, hanem egy-egy házi 
úr háborillan prózai nyugalmát irigyelik.

Találkozom egy fiatal ismerősömmel. Sóhajt, 
mert szemköztijét el kellett vesztenie.

Találkozom a másikkal. Kedvetlen, mert egy 
megszokott szép lakásból zavarták ki.

Találkozom a harmadikkal. Szörnyen szidja a 
szcnt-Gvörgy napi holló szállás-cseréket, mert ked
ves barátját keresve, egyik kérlelhetien hitelező
jére nyitott, ki időközben oda költözött.

Szent-György napja valóban ezer apró bajt 
és nyugtalanságot okoz, s csupán a házi urakra 
nézve —  ü n n e p .

De ha nem kedves a ma ,  beszéljünk a h o l 
n a p  r ó I, mely legalább Í g é r .

A legszebb Í g é r e t ,  melyről a lapok be
szélnek, messze földről egy nagy művésznőtől jött, 
ki őszszel fővárosunkat is meglátogatni készül.

Ez R  i s t o r i.
M ily fényes esték és diadalok emléke elevenül 

fül e névre 1 Még mindnyájan emlékezünk azon nagy 
hódításokra, melyeket e színpadi királynő nehány 
év előtt sziveinkben tett. Azóta sok hires idegen 
énekes, zeneművész, ünnepelt tánezosnő fordult 
meg színpadunkon, a kiket egymás után mind szé
pen elfeledtünk, —  de őt nem feledtük el soha ! 
Szép jelmez és arczképei most is rám mosolyog
nak szobám falairól, s néha —  a visszaemlékezés 
nyájas óráiban —  mintha édes hangja is megcsen
dülne körüliem. Hallani vélem „Stuart Mária ' 1 ki
rálynői szavait, „Medéa" kétségbeejtő bosszúját, 
„Myrra" őrült szerelmét, és a liliom fehér „Fran- 
cesca da R im ini" mély bánatát.

Hányszor mondtuk: vájjon fogjuk e még 
hallani valaha? meglálandjuk é a fényes koronát, 
mely még soha senki fejére nem illett jobban ? fo
gunk e ismét sirni és mosolyogni vele ?

A  szomorújáték barátainak nem lehet mele
gebb éhajtásuk, minthogy a szinház mindent kö
vessen el, hogy ez Ígéret őszszel csakugyan meg- 
valósúljon.

Szükség van rá. hogy a közönség, melyet 
mostanában csak röpke dalok, tánezok és vidor 
apróságok látszanak érdekelni, magasabb művészet 
élveiben is részesüljön, és szive ismét dobogjon a 
nagy eszmék és hő szenvedélyek hatása alatt Szük
ség van rá. hogy a szinház.melv mai időben oly ha
mar válik színes apróságok tarka bazárjává, néhány 
estén keresztül megint a legmagasb költészet tem
ploma legyen. Szükség van rá, hogy jöjjön egy ha
talmas szellem, ki a száműzött múzsát visszahe
lyezze ama trónra, honnan a bohóság és tréfa paj
zán tündérei elűzték.

Fájdalom, hogy midőn színházunk annyi je
les drámai erőt bir, midőn J ó k a i n é  lady Mac-

betjét, E g r e s s y  Lear királyát. T ó t h  J ó 
z s e f  III. Rikhárdját láthatnék, midőn ezek ajkai
ról az indulatok beszédét, szép anyanyelvűnk 
hangjain hallgathatnék: idegen művésznők segít
sége után kell sóhajtanunk.

Oka az, hogy közönségünk még ma sem 
ludja elég nagyra becsülni azt, a mi a z ö v é. 
Gyermeki természete van,melynek csak az a nagyon 
szép és vonzó, mi a másé. Külföldi név, világ
hírtől körülsugarazva, egyszerre elragadja ; a ha
zai tehetségeket alig tudja méltányolni. —  Hány
szor gondolhafánk erre, midőn még legjelesb szí
nésznőnk is —  ki az ég annyi megbecsiilhetlen 
adományát bírja, —  nem egyszer játszóit üres pa
dok előtt.

E g y  este a „Yaudeville“-ben kérdém :
■—  Mit szeretnek ezen a Lafontainen, ki oly 

keresett színész?
—  A  párisi ragaszkodik mindenhez, a mi az 

övé, —  felelték.
Elszomorodtam. Mily egészen másként gon ■ 

dolkoznak nálunk!
Múlt napokban H o l l ó s y  K o r n é l i a  —  

e bájos magyar művésznő —  nehány napig a fővá
rosban mulatott, de tervezett hangversenyeit kény
telen vala elhalasztani, mivel nem volt —  rendező. 
A  világ el volt foglalva C o u q u i é s C a r i o a  k is 
asszonyokkal. Ennek tiszteletére estélyt rendeztek, 
üdvözölvén az idei tavaszt, mely számunkra csa
logányt hozott. Annak a bőség szarvából onták a 
koszorúkat.

Az üdvözlés és öröm zajában, a kedves mű
vésznő, ki másfél évtizedig közönségünk méltó ke- 
gyencze" volt. elment, a nélkül, hogy csak egy dalát 
is hallottuk volna.

A  római hős, ki mondá : ,,a kelő nap több hó
dolóra talál, mint a leáldozó' 1 - jól ismeré az em
beri természetet.

C a i ' i n a  k. a. először a „Hugenotlák“-ban 
lépett föl, mint V a l e n t i n é .

Kern tudjuk, hogy a majdnem egy hétig tartó 
C o u q u i - l á z  után maradt-é annyi virág a pesti 
kertekben , hogy belőle bokrétát köthetnénk az uj 
jelenség számára.

M i már csak azért is elismeréssel 
vagyunk iránta, mert egy nagy stylű dalművet ho
zott színre, melyet már rég nem volt alkalmunk 
hallani.

Jean Paul Meyerbeer tehetségét roppant te
rebélyes fához hasonlítja, melynek gyökere német 
földön van, míg gazdag lombjai átnyúlnak O laszor
szágba.

Egyszerűbben szó lva: az ő művében ép 
annyi az összhang, mint a dallam, —  annyi a jel— 
leinzetes, mint a melegség, —  annyi a lélek, mint 
a tudomány.

Művészek erejét, értelmét és szivét semmi 
sem próbálhatja meg tehát jobban, mint az ő nagy 
szerepei; —  s Valentiné ezek közé tartozik.

Carina kisasszonynak nincs valami rendkívüli 
hangja, sőt a lépcsőzet alsó fokai majdnem egészen 
hiányzanak nála, de énekelőadásában van hév és 
kifejezés. Érti, a mit énekel.

M ily nyeremény Iesz'_a dalműre nézve: azt 
hosszasabb szereplése fogja eldönteni,

S  hol egy R a o u l ,  kinek fegyverzeté
hez igazi hős kell ? Hős, ki kedvesével búg, mint 
a galamb,.s eileneii vágja, mint a v iliim !

Merre, a föld melyik zugában rejlik egy hős 
tenor, ki színházunk operáját megint a régi fényre 
emelhetné ?

A művészeti és irodalmi világban is, épen 
mint a gazdákra nézve, van meddő és van áldott év, 
midőn szűk vagy bő a termés.

Néha mint az 1843  utáni években, színhá
zunkra oly áldott idő járt, hogy termett a tehetség 
egymás után. Ma a népszínmű, holnap a lyrai ének, 
azután a dráma, majd a hősi dalmű kapta meg 
hőseit és hősnőit. Nem is kellett keresni. Jöttek, 
mint az ég ajándokai.

Most ellenben, e szűk termésű esztendőben 
bármily buzgalommal keressenek is egy pár szük
séges énekest, nem találnak sehol. Azzal kell vi
gasztalni magukat, hogy másutt sincs. De Ián még 
is van égy, kit valószinüleg meg lehetne nyerni, s 
ki ismét hőse lehetne színpadunknak —  S  té  g e r.

Szűk termés van az i r o d a l o m b a n  is.
Lap ugyan vau elég, (aligha nem több, mint

jó iró,) hanem a könyvpiacz alig mulat föl valami 
érdekes terméket.

Mégis akadt tán egy keltő.
Itt van J ó k a i  „ F e l f o r d u l t  v i l á g  a", 

mely egy kisebb regény, s nehány szép beszélye, 
eczim mel: „ S z é l c s e n d  a l a t t , "

E  könyvek ép akkor kerültek a közönség ke
zébe, midőn kedves költőjük, (mint a „Hon11 szer
kesztője.) féléves fogságba került —  Budán. A po
litika —  e mindig zaklató szellem —  bajba vitte 
őt is, de a költészet bizonyosan meg fogja vigasztalni 
magános óráiban.

Mily különösek az em berek! —  még a ba
jokból is hasznot várnak, még a baleseteket is uj 
zsákmányok forrásaúl tekintik.

„Mennyi szép művet fog ír n i!" —  mondják 
némelyek. —  —

E r d é l y i  J á n o s ,  e költői szellemű m ű- 
itész kisebb prózai dolgozataiból is megjelent két 
kötél, azon jeles munkáit tartalmazva , melyeket a 
n é p k ö l t é s z e t r ő l ,  költőinkről és szinirodaími 
tanulmányaiból irt.

Erdélyi, mint biráló, igen ritka jelenség. Ő 
sohasem rohant az uj vetésnek haraggal és nagy 
zajjal, mint a jégverés. Gondos kertész módjára 
vizsgált, nyugodtan elmélkedett, tisztogatóit, s csu
pán a korcshajtásokat vágta le. Bármennyi bírála
tot irt is, azl hiszem, senkit sem kedvetlenbe el, 
mert kereken kimondá ugyan az igazat, de mindig 
bizonyos szeretettel, mely a legkeményebb Ítélet 
súlyát is enyhité.

Ez az oka, a mért Erdélyit sohsem támadák 
meg azok, kiket ő meg —  vagy elitéit. Mindenki 
látta, hogy benne kedély és igazságszerelet uralko
dik, s ezért Ítéletét elfogadák. Meggyőződéseit ter
jeszteni nem úgy jelent meg, mint egy harezös, 
kezében éles fegyverrel, s ajkán még élesebb 
gúnynya l; hanem mint az ige egyszerű férfia, ki 
békésen hirdeti, a mit igaznak vall.

Szépműtani munkáinál mutathatunk föl még 
kitünőbb példányokat is, kivált „Bánk bán" ele- 
mezőjének jeles tanulmányaiból; de nem hiszem, 
hogy magyar ítész valaha jobb hatással lett volna 
magok az —  Í r ó k r a .

Ez üdvös hatás titka a modorban fekszik, 
mely Erdélyit szeretetreméltó itészszé tette még 
akkor is, midőn teljes szigort gyakorolt. —  Midőn 
sebet ejtelt is egy-egy irón, mindig óvakodott a 
gúnytól, nehogy bemérgezze a sebet. Sohsem lát
szott meg rajta a káröröm, ha egy-egy fölkapasz
kodott „hires" tehetséget a mesterséges talapról 
leszállttá. A  kit megrótt, sem keseredett el, hanem 
elgondolkozott és —  okult.

E  szép tulajdon különös méltánylást érdemel 
nálunk, a hol különben az Írói és művészvilág min
dig hamar feljajdu! a birálat legkisebb m egjegy
zéseire is.

Emlékezem, hogy egv barátom, kit egyszer 
v í g j á t é k  i r ó  helyeit „b o h ó z a t i r ó n a k "  
mondtak, mennyire felzúdúlt, mint a Dajkál ló vize, 
melyről azt regélik, hogy felfortvan, ha tónak és 
nem tengernek nevezik.

Arra azonban nem emlékszem, hogy E rd é ly i
nek bármely szigorú bírálata is keserű felszólalást 
idézett volna elő. S  ez oly körülmény, mely a mi 
érzékeny világunkban különös említést érdemel.

Megjelent dolgozatainak két kötetét minden
eseire üdvözölnünk kell. miután e szűk esztendő 
legtáplálóbb termékei közé tartozik.

A  szobrászatra ez idén bővebb t e r 
m é s  van.

Most csinálják a belvárosi főtemplom előtt 
az alapot ama góth stylű szent-háromság szobor
hoz, melyet a bécsi H a 1 b i g készite; 1 z s ó M ik 
lós is most tervezi mintáját a M e g y e r i  mell
szobrához. melyet a nemzeti szinház számára csi
nál; a redout-épület homlokzatának szobrászati mun
kálataival is most foglalkoznak.

A  Duna part jelenleg —  egy a viz közepén 
ringó sajkáról nézve. -  egy roppant, hosszúdad 
műhelynek látszik, hol ezer kéz dolgozik. Legfö
lül deszkákból a R e á  z-lovardát készítik, hol ma
holnap hallani fogjuk az ordító oroszlánokat, me
lyeken egy gyönge ember (Batty ur) szeme uralko
dik. Lejebb a magas bérházakat csinosítják, s az 
akadémia palotájának falait emelik naponkint ma
gasabbra.

Az al-Dunasoron a redout-épület nagyszerű
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homlokzata képezi a főpontot. Kedves olvasóm: 
ha a mi öntözetlen utczáinkon szélben kavargó por 
útadat nem állja, s a Dunához sietsz, hogy megnézd 
e pompás palotát, mely egész Pest büszkesége 
lesz, —  ne feledd el megtekinteni azon kis fabó
dét sem, mely a homlokzat előtt a parton áll.

Ott egy jő művész dolgozik.
Ha belépsz, szívesen fogad, s megmutogatja 

mintáit, melyeket a redout homlokzatára készít.

Négy oszlop lesz ott tőle, tele faragva tánczoló 
alakokkal. Itt az ó eszményi köntösű alakok közt 
egy gyolcs inges magyar legényre is találsz, mely 
meglep eredeti fölfogása és a formák szépségei 
által.

A művész neve —  A l e x i .  —  Ejtsd ki e 
nevet a Temze mellett, ott is ösmerni fogják. L e g 
alább londoni kalauzom, mikor a sydenhami kris
tály palotában jártam, egyszeribe két, híres magyar

embert ábrázoló mellszoborhoz vezetvén , azt 
m ondá:

—  Ezek Alexi m űvei!
Ha Londonban, e kő-tengerben, egy idegen 

művész neve ismeretessé vá lik : akkor az a művész 
kétségkívül megérdemli, hogy kalapunkat megemel
jük előtte.

VADNA1 K Á R O L Y

Vegyes rovatols.
E g y le t i  tu d ó sítá so k .

— A nemzeti színház nyugdíjintézete, mint a 
„Sz. L.“ -ban közlött kimutatásból kitűnik , jelenleg az 
intézetnek 16 volt tagját részesíti nyugdíjban ; évi se
gélyt négynek ad. Összes évi kiadása 9093 forint 40 kr.

Iro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— A megyeri szobor elkészítését 1,100 frt tisz- 

teletdiíért Izsó Miklós vállalta el. Az életnagyságu mell
szobor a színház csarnokában fogfelállittatni.

— Lubiczki orosz külügyminiszteri osztályfőnök 
magyar származású neje sokat tesz hazai irodalmunk 
megismertetésére az oroszoknál. Midőn tudományos Aka
démiánk a jszent-pétervári tudóstársasággal csered vi
szonyba lépett, az orosz tudósok Lubitzkinénak adták a 
magyar könyveket, hogy czimeiket számukra lefordítsa. 
Köztök volt „Magyar László áfrikai utazása44 is. Ez a 
derék nőnek annyira megtetszett, hogy fordítását reál
akkor megkezdte. Legközelebb levelet intézett Hunfalvy 
Pálhoz, értesítvén a felől, hogy Magyar László művei
nek első kötetét bevégezte, s már nyomják első iveit; 
kérdezősködik a munka folytatása felől s tudatja, hogy 
a portugalli követség utján Magyarhoz is irt levelet Af
rikába. Lubitzkiné egyebek közt orosz nyelvre fordította 
Vörösmarti „Szózatát,44 Petőfi „Riadóját,44 Kölcsey 
„Hymnusát,44 melyeket a sz.-pétervári főurak termeiben 
nagy kedvvel szavalnak. A magyar nemzeti múzeumról 
is megemlékezett, Katalin czárnőnek egy kalapját és le
gyezőjét küldvén neki ajándékba.

— Az uj redout-épület ebédlőtermei számára ter
vezett két nagy fal-festvény vázlatát — mint a  „S—ny“ 
írja — Attila nagy lakomáját Priscus után és Mátyás ki
rály lakodalmát Heinrich Ede már elkészité. Ugyan ő 
készít vázlatokat az Akadémia palotája számára is. Ha 
ugyan — mint a „Sürgöny4* megjegyzi — mint hazai mű
vésznek sikerül a magyar tudomány palotájában érdem
lett figyelemben részesülnie.

T ö r v é n y k e zé s i  h írek .

— A „Hon44 sajtópörében a gr. Zichy Nándor és 
Jókai Mór ellen hozott haditörvényszéki ítélet a legfel
sőbb törvényszék által hat hónapi fogságra és 1000 ft 
biztosíték-vesztésre módosíttatott: Jókai ennek folytán, 
f. hó 22-énmegkezdte fogságát.Fogsága ideje alatt Urházy 
György lesz a „Hon44 felelelős szerkesztője.

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

g a lm a k .

— A magyar földhitel-intézet közelebb kinevezett 
tisztviselői. I. A kölcsönügyi osztályban előadó lett 
Szathmáry Lajos; fogalmazók : Etlényi Lajos és Tres- 
sinszky Ferencz ; írnok Egan Lajos.

II. A pénzügyi osztályban : pénztárnok lett Lu
kács A ntal; segédpénztárnok De Ponti Nándor; fő- 
könyvezető Frank A ntal; Írnok Szeniczey Gusztáv. *

III. A jogügyi osztályban : előadó Péczely Fe
rencz ; fogalmazók Csajághy Károly és Adda István ; 
Írnok Szabó György.

IV. Központi hivatalok a titkár vezetése a la tt: 
iktatók lettek Keleti Károly és Székely József; levél
tárnok Farkas Károly, segédlevéltárnok, ha majd a te
endők szaporodnak, Gedeon László ; értesítő Dessewffy 
Dénes, tollnokul mellé Edvi Illés G yula; kiadók Berecz

N. János és, ha a teendők szaporodnak, Hőke László. 
Irodai személyzet: Krivacsics Károly, Nyereggyártó 
János és Kempelen Gyula.

H á za ssá g o k .

— Vértesi Arnold a „Divatcsarnok44 szerkesztője 
tegnap reggel tartá esküvőjét özv. Schönbauer Zsófia 
asszonysággal. Az uj pár esküvő után rögtön falura 
utazott,

— Arany János leányát, Arany Juliska k. a.-t e 
napokban jegyzé el Szél Kálmán ur szalontai lelkész.

H a lá lo zá so k .
— Ivánfi (előbb Teller) Károly szép reményű 

fiatal ügyvéd april 24-én élte 25-ik évében elhalálozott-

V egyesek .
— Öngyilkosság programm szerint. A „Sentinella 

déllé Alpi44 egy esetet beszél el, melyet mai időben va
lóban alig lehet elhinni. Mondoviban bizonyos Ferrero 
Péter harmincz éves ember, lőtte magát e napokban 
agyon. Ferrero már hónapokkal előre megmondá végét 
— zöld-csütörtökön. Koporsót hozatott szobájába, azt 
fekete posztóval boriiá be, s körülte 100 gyertyát állí
tott fel. A szoba ajtajára a következő iratot ragasztá: 
„Ferrero Péter művész először és utoljára angol módon 
öngyilkossági jelenetet játszik.44 A falakon nagy raga
szok voltak olvashatók, melyek az öngyilkosságra vo
natkoztak, s melyekben Ferrero baráljait kérte, hogy 
imádkozzanak érte. Ezt minden ember tudta, beszéltek 
róla utón útfélen, s a rendőrséget még sem lehetett rá
bírni, hogy ellenintézkedéseket tegyen. Midőn a megba
tározott nap eljött, Ferrero meggyujtá a 100 gyertyát, a 
koporsóra támaszkodott s egy pisztolylövés végett ve
tett életének.

— Rózsa Sándor, ki mint tudva van Kufsteinban 
szenvedi büntetését, legfelsőbb helyre folyamodást nyúj
tott be, esedezvén, hogy az élte folytáiglani fogság idő
legesre változtassák. Börtönében Rózsa Sándor több
nyire csöndes nyugalomban ül, tekintetét mereven egy 
pontra szegezve. Ha kegyelmet nyerce, de jó betyárfogó 
pandúr válhatnék belőle.

— A magyar akadémia Diescher építész úrral ket
tős szerződést kötött, az első szerint D. ur kötelezte ma
gát,hogy az akadémia palota melletti s az akadémia bir
tokában levő telken a kialkudott árért négy emeletes 
bérházat épít, mely még az év folytán fedél alá helyez
tetik, s melybe jöyő évi sz. Mihály napkor be lehet hur- 
czolkodni. A második szerződésben D. ur e házat 10 
évre bérbe veszi, s ezért az összeg bizonyos száztóliait 
fizeti melybe a ház felépítése s a háztelek került.

N e m ze ti  sz ín h á z .

— „A tündérujjak44 Seribe ez irányművének elő
adása érdekes estét képezett. Különösen őrültünk benne 
egy tehetséges ifjú színésznő művészi haladását látni, 
S z i g l i g e t i  Anna kisasszony valóban ez estén fé
nyesen bebizonyította a miben mi különben sohasem két
kedtünk, hogy pályájára valódi hivatással bir. A közön
ség számtalanszor nyilvánította elismerését a t. kisasz- 
aszony jeles játéka iránt. „A menekültek44 czimü dráma 
először adatott, (francziából fordította Feleki) azon szín
padi csinálmányok, rémdrámák közé tartozik, melyek a 
közönség részvétét mintegy kicsalják. Hogy a szív, érte
lem, finomabb érzés mit nyer szinrehozatalokkal bajos

volna meghatározni, Párisban sem igen van helyök a 
magasabb művészetnek szánt deszkákon, legfeljebb a 
boulevardi színházakba menekülhetnek. Vannak azon
ban e műben a színészre nézve, hálás hatásos szerepek. 
Feleki, Egressy s Komáromi játéka valóban elisme
rést érdemel. Óhajtanok, hogy színházunk ez utóbbi 
tagja, ki ma is oly megnyerő délezeg, alakot állított elénk 
kissé több figyelemben részesittetnék, s minél többször 
lenne alkalmunk őt a színpadon látni. Közelebb mint 
halljuk Othelloban lép fel, e nagy tragicai alakot való
ban teljes művészettel játsza.

B u d a i  n é p sz ín h á z .
— Budai Apraxin Júlia „Önvád térit44 czimü drá

mája, kis közönség előtt, de jó sikerrel adatott elő. A 
népszínház e nemes pártfogónője most egy időre búcsút 
vesz, Párisba távozandó,— de bizonyára onnan sem fog 
megfelejtkezni az intézetről, melyért annyit tett.

A szerkesztő postája.
Sz. S. urnák Gyöngyös. V á l a s z á t  várva várjuk.
Eszfergoniba. Az 1 és 2-ik számmal nem szolgál

hatunk többé. Elfogytak.
Győrbe az önképzü körnek. J  an.—aprili folyamból 

nincs már teljes példány ; pénzüket az apr.—septemberi 
félévre irtuk be.

R. A. urnák Halas. Csodáljuk, hogy a kétszer is 
megküldött számokat nem kapta ön. Többé nem küld
hetjük meg, 'm ert elfogytak. Az 1 ft 65 kr a jul.—sep
temberi folyamba betudatik.

S a k k -ro v a t.
23-dik számú feladvány. 

Minkvicz J.-töl (Lipcsében). 
Sötét.

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.

É r te s í t é s .  Helyes megfejtéseket kellő időben 
küldtek b e : K ő s z e g r ő l  gr. Festetics Sándor, a 
11 -ik sz. feladványét. V á c z r ó 1 Niczky Pál 
a 22-ik sz. feladványét. P e s t r ő l  Cselkó György a 
13—18 sz. feladványokét. N a g y v á r a d r ó l :  R. B. 
a 17—21. sz. feladványokét.

TARTALOM : Peterdy Gábor—  Skandinávia és Oroszország. — Berzsenyi. — Fölfedezések története. — Természettudományi eszmék. — A párbaj. — S z é p i r o d a l m i  
c s a r n o k :  Ma nevenapja van .— Két gyermek.— A visszatért fecske.— Álmos vezér Kálmán bátvja olvasó szobájában. — Tiz nap története. — Vegyes 
rovatok. — Sakk-rovat.
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