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Egy elköltözött szín
műírónk arezképét ad
juk ma. kínok sírja még 
nedves elhagyott öz
vegye és barátai kö- 
nyeitől.

K ö v é r  L  a j o.s ó t, 
kit 38 éves korában 
veszténk el.

Életének és irodalmi 
pályájának fontosabb 
adatait rövidcnelmond- 
t.uk akkor, midőn kora 
halálának szomorú bí
rót jelentők. Ismétlés 
helyett álljon itt most e 
közlemény, mely S a 
l a m o n  Ferencz jeles 
tollából eredt, s mely 
elhunyt irótársunk mun
kálkodásának, tehetsé
gének és jellemének 
egyik legszebb és leg
valódibb méltánylása.

Hogy valaki nálunk 
nemcsak drámát ír, liá
néin kiválóan a drámá
nak szenteli tehetségét, 
nem csekély érdem, s a 
színház körüli hazafias 
buzgói kodások közt a 
legnagyobb. Vagy nagy 
lollelkesedés.vagy nagy 
auibitió kellett hozzá, 
kivált az álalános lehan- 
goltság közelebbi évei 
alatt —  s kell hozzá 
minden időben, vagy az 
ifjúi merészség vagy a 
férfias hidegvérüség.

K ö v é r Lajosban 
a többi egyéni szép tu
lajdonok melleit, mo
lyokért számos barátai

szeretetét bírta.nagyra 
becsülendő azon érdek
lődés és elszántság szín
házunk főérdeke mel
lett, raelylyel épen a lég- 
mostohább időben,1850 
után föllépett.

Minden,ki efelejthet- 
len barátunkkal érintke
zésben volt, hidegvérű, 
illusiókat, ábrándokat 
nem tápláló embernek 
ismerte. Annál megle
pőbb volt, mily állandó
an s mily teljes érdek
lődéssel ragaszkodott 
kedvencz eszméihez, s 
éveken át egész kö
vetkezetességgel hal
lotta tőle ugyanazon 
gondolkozást és érzést. 
Azon férfiak közé tar
tozott. kik nem a tehet
ség lángeszű fellobba- 
násai, nem a genialis 
könnyűség által vívnak 
ki rögtön könnyű s i
kert. s a mily könnyön 
szerzik azt, oly kevésre 
becsülik ; hanem kik
ben minél lassabban 
érik az eszme és vágy. 
annál kitartóbban ma
radnak melletto.és mun
kálnak érdekében ; kik 
természettől nem skep- 
Ücismusra születtek, 
sőt hajlandóbbak egy 
megragadott eszmét 
utolsó következéséig 
még tulsagaiban is 
elfogadni, s azért minél 
kevesebbet kísérjenek 
meg, annál inkább meg-

Kövér Lajos.
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maradnak a választott utón. Drámairodalmunkban 
egy, e tekintetben némileg hasonmása G z a k ó 
Z z i g m o n d .  Mindkettő kitartás által tűnik ki, s 
mindkettőt jellemzi az, hogy nemcsak hogy a drá
mának szentelték munKásságukat, hanem épen egyes 
külön iájának. M ig a többi drámaíróink rendesen 
mind tragoediában, mind vígjátékban jeleskedni tö
rekedtek , ekettő valószínűen megmaradt vőlna a ma
ga szak-jában, még ha a sors hosszú életet en
gedett volna is nekik. Kövér egy-egy társalgási 
drámán kívül, mely korántsem vágott volna a nagy 
szenvedélyek tragikumába, aligha irt volna egyebet 
vígjátékoknál, s Czakó valószínűen nem vált volna 
soha vigjátékiróvá.

Kövér, bár 1 8 4 9 -ig  politikai pályán műkö
dött. később számos évig nem volt, s nem akart 
egyéb lenni dráma- s különösen vigjátékirónál. 
Annyira besánczolta magát e körbe, hogy nemcsak 
nem vágyott tragoediairó lenni, hanem már élvezni 
sem volt képes a nagy tragoediákat. Nem volt ked- 
venczebb vitatárgya, mint az újkori vigjátékirodal- 
mat védeni a Shakespeare! nagy szenvedélyű mü
vek ellenében. Sokan rögeszmének mondták ezt, 
de e rögeszmében volt valami becsülendő. Mutatta, 
hogy e férfiú egészen a maga tárgyának él, s abban 
is egészen saját eszmekört alkotott magának, me
lyet szóval és munkáival következetesen akar ér
vényesíteni.

É s  a tárgyán való gondolkodás, az írás mun
ka-nehézségein kívül senki sem vette szivére oly 
mértékben az előadatás körüli gondokat.

Senki sem érezte annyira a drámairással 
egybekötött kellemetlenségeket, mint ő. A  ki elő
ször hallotta volna olykori nyilatkozatait, azt hitte 
volna, soha sem nyúl többé vígjátékiról tollhoz.

De úgy kell lenni, hogy a szinirodalmi kel
lemetlenségekkel vannak szokatlan örömök is egy
bekötve, s a drámairó úgy van, mint a színész, 
hogy csak az első lépés bajos; de a ki azon ke
resztül esett, meg nem bir válni többé azon juta
lom és elismerés gyönyörétől, mely a közönség 
közvetlen tetszésnyilatkozatában van. S  Kövér La
josnak volt része ez örömben. Meg vagyunk győ
ződve, hogy nem képzelt nagyobb dicsőséget, s 
szebb örömet a nylivános életben, minthogy minél 
nagyobb tetszésben részesülő vígjátékokat Írjon. M i
után közelebbi pár év alatt a viszonyok ismét tért 
engedtek politikai működésének, egy politikai lap, 
a „Jövő" vezetését vette át. De a színház ügye 
folyvást szivén feküdt, s talált időt. hogy kedvencz 
irodalmi foglalkozását, a vigjátékirást folytassa. 
Bármennyire nem volt olykor megelégedve az elő
adással. azt hiszem, élete legboldogabb perczei 
közé számitá, midőn müvét a színpadon előadatni 
látta s a közönséget azon helyeken nevetni s tap
solni, melyeket maga a legsikerültebbeknek tartott. 
Panaszai azon jószivü emberekéhez hasonlítottak, 
kiknél a megrovások csak a szeretet és a kedvel
tek iránti rendkívüli nagy érdeklődés jelei.

Vigjátékai. melyek nyomtatásban is megjelen
tek három kötetben, s melyek nagyobb része most 
is helyet foglal a repertoirban, eléggé ismeretesek, s 
nem szándékom itt rólok szólani. Érdeme, mint út
törőé, egyengetőé és buzgó munkásé megmarad. Ha 
majd az irodalom egy nagyobb föllendülésével lesznek, 
kik magasabbra haladnak, s lesz talán, ki a lobogót a 
legmagasabb pontra diadalmasan kitűzi, akkor is 
meg fog maradni azok dicsősége, kik bár kevesebb 
szerencsével, de szintoly bátor és tevékeny katonái 
voltak az irodalmi hadseregnek. S  minél jelesebbek 
és dicsőbbek fognak lépni az elődök nyomaiba, an
nál jobban ki fog tűnni, hogy amazok nem hiúban 
fáradoztak.

Addig pedig valódi veszteség minden úttörő 
elvesztése, kivált miután oly kevesen vannak, kik 
versenyezve ügyekeznének nyomaikba, hogy előbbre 
haladhassanak.

A ug us tus  császár e m lé k ira ta .
(Vége.)

Augustus ezen kárpótlásokkal, melyeket a 
szabadságért cserébe adott, egészen czélt éri. M in
denki gyorsan megszoká az uj kormányzást, s el 
lehet mondani, hogy Augustus ellenzék nélkül ural
kodott. Az üsszeesküvések, melyek nem egyszer 
fenyegeték életét, valamely elszigetelt elégületlen

bűne volt, vagy egy kegyet vesztett fiatal rajongóé, 
vagy egy hiábavaló dicsszomja. ki helyére vágyott; 
nem pedig pártok munkája. S  lehetne-e ez időben 
szólani római pártokról ? Pompéjus és Sextus párt
jai nem igen élték túl vezéreik halálát, s Pnilippi 
óta köztársaságiak sem igen valának. Azon maka
csok pedig, kik nem tértek át, valamelyik iskolá
ban, heves szónoklatokat Írtak Brutus vagy Gicero 
neve alatt, vagy a magán termekben —  a hol meg
engedik —  beszéltek szabadon : in conviviis rodunt, 
in circulis velicant; de ezek is fontosság nélküli 
kivételek valának, melyek eltűntek az átalános bá
mulat és tisztelet hangversenyében. Augustusnak 
gondja volt nem feledkezni meg, azon kitüntetések
ről, melyekben a nép, a senatus és az előkelők, 
több mint fél század alatt, részesilék.

E  hosszas előadások nem annyira gyermekes 
hiúságból, mint azon vágyból eredlek, hogy bebi
zonyítsa : az állam minden rendei mily megegyező- 
leg törvényszerüsiték az ő hatalmát. E  gondolat 
nyilatkozik különösen az emlékirat végsoraiban, 
hol életének egy oly körülményét említi, mely neki 
annyival becsesebb lehetett, mivel minden polgár 
összehangzó egyezését a legtöbb fénynyel mutatja : 
,,Midőn tizenharmadszor valék consul, —  Írja e 
helyen, —  a senatus, a nemesek rendje s az egész 
nép a h a z a  a t y j a  nevével tiszteltek meg. s 
akarták, hogy e fölirat álljon házam vestibulumán, 
az udvarban, fórumomban, s a quadrigák külsején, 
melyeket a senatus consultus az én tiszteletemre ké
szíttetett. Midőn e dolgokat leirám. 76-d ik  évemet 
éltem." E  részletet nem ok nélkül hagyá az emlék
irat végére. A h a z a  a t y j á n a k  czime, melvlyel 
minden polgár nevében üdvözlék, volt az, melyet 
törvénytelen utón nyert hatalma törvényes megszen- 
tesitőjének mondott. Könnyen érthető, hogy a hal
dokló Augustus örömmel pihent meg az emléknél; 
úgy tetszett neki, hogy ez az, miért megbocsáta
nak neki mindent, s ezért legjobbnak vélte politikai 
életének szemléjét e záradékkal fejezni be.

B o i s s i e r, e megjegyzésekkel ismerteti 
Augustus emlékiratát, s azután a hatalmas uralkodó 
egyéniségére tesz. némely megjegyzést, melyből 
egy párt röviden mi is idézhetünk.

A  hatalom —  úgy mond —  Augustusi jobbá 
tette. Ez nem épen mindennapi dolog a római tör
ténetben, mely ő utána nagyobbára oly uralkadókat 
mutat, kiket a hatalom elaljasitott. A  philippii csa
tától az actiumi győzelemig, vagy azon pillanatig, 
midőn ünnepélyes bocsánatot látszott kérni a v i
lágtól, a mért a triumvirátus müveit lerontá, látni 
lehet mint munkálkodik jobbá léteién, s haladását 
majdnem követhetjük. Legnagyobb diadala s leg
teljesebb sikere volt azon győzelem, melyet saját 
természete fölött nyert. Ő a természettől félénksé
get örökölt, s az ellenség első megrohanásánál 
sátrába rejté magát, Még is nem tudni hogyan, sok
szor bátor szívre tőn szert; maga is harezba el
egyedett Pompéjussal, s vakmerő lett a dalmaták 
elleni vállalkozásnál, midőn kétszer sebesült meg. 
Cinikus és kicsapongó volt, s ifjúságának élvörö
mei —  mint Svetonius Írja, —  nem sokat enged
tek Antoniuséinak; mindamellett, midőn korlátlan 
ur lön, azaz midőn szenvedélyei nem találtak több 
akadályt, megjobbitá magát A  természettől kegyet
lennek született, a kihez kevés remény lehetett, 
hogy megváltozzék, mégis miután jóltevőit ki vé
geztéié, utóbb magokat a gyilkosokat is kímélte, s 
a bölcsész Seneca kegyes és szelíd lelkű fejede
lemnek nevezi. Átalában az emlékirat szerzőjében 
alig ismerhetjük meg azon férfit, ki a proseriptiók 
rendelvényét aláírta ; s azok után, a hogy kezdé, 
csodálnunk kell. mint megváltozott; erénynyel, 
vagy legalább az erény látszatával cserélve föl a 
természetében fekvő vétkeket. Mindamellett —  
bármily igazságot szolgáltassunk is neki, nehéz őt 
szeretni. Hiányzik belőle azon vonzóság, melyet 
csak a természet adhat, s mely egyszerre képes 
megnyerni a sziveket. Törekvései mögött a sze
mélyes érdek látszik, s gyanakodunk, hogy azért 
iparkodik jót tenni, mivel hasznot lát belőle. E lsa
játított jósága, mely inkább az ész, mint a termé
szet szüleménye, senki rokonszenvét nem nyerheti 
meg. mert oly akarat termékének látszik, mely szá
mít. Ezért Augustus minden erénye hidegen hagy 
bennünket, s nem egyébnek látszik előttünk, mint 
az ügyesség mesterművének. Hogy meghathasson, 
hiányzik belőlük a természetesség. Örömest szen-

velgé az egyszerűséget és jó kedélyt családi körei
ben, de azon levéltöredékek, melyek fenmaradtak 
utána, azt bizonyítják, hogy tréfáiban nincs jó ked- 
vüség, és egyszerűségét az erőltetés szülte, Au
gu stu s i k legtöbbet árt C a e s a r  szomszéd
sága.

Teljes ellentét van köztük. Caesar nagyobb 
és ragyogóbb természettel bir, s őszintesége által 
nyeri meg rokonszenvünket. Becsvágya vissza- 
tetszhetik ugyan, de megvan legalább az az érde
me, hogy nem palástolgatta azt. Soha sem kérétte 
magát, mint Augustus, azon méltóságok elfogadá
sára, melyek után szenvedéllyel sóvárgott. Soha
sem akará elhitetni, hogy a legfőbb hatalmat ked
vetlenül v ise li; s azon pillanatban, midőn minden 
hatalmat magához ragadt, soha sem merte mondani, 
hogy a köztársaság kormányzását a senatus és nép 
kezébe tette le. Ellenkezőleg tndjuk. hog) a pliar- 
saliai csata után őszintén mondá. hogy a köztársa
ság értelemnélküli üres szó, s Sulla bolond volt. 
hogy a dictátorságról leköszönt. Minden tekintetben, 
még az irodalom és nyelv kérdéseiben is bátor 
ujitó volt, és sohasem mutatott színlelt tiszteletet 
a múllak iránt akkor, midőn annak végmaradványait 
is összerombolá. Ez őszinteség jobban tetszik ne
künk, mint Augustus azon tisztelete, melyet e se
natus iránt mutatott, midőn azt minden hatalomtól 
megfosztó. Mindkettőt elkedvelenitni látszott a ha
talom ; de senki se higyje, hogy Augustus igazat 
mondott, midőn sürgeté, hogy a magánéletbe 
visszavonulhasson. Caesar elkedvetlenedése mé
lyebb és őszintébb volt. Azon fejedelmi hatalom, 
melyet több mint húsz évig hajhászott fáradhatlan 
kitartással, tenger veszély és pirító ármányok közt 
nem elégité ki várakozását, s középszerűnek lát
szott szive előtt, mely annyit óhajtott. Ellenére volt 
szolgálni oly embereknek, kiket megvetett, s k ik 
nek kicsapongásai meggyalázták diadalát. Később 
még életére sem adott semmit, merő kedvetlen
ségből ; alig látszott az előtte érdemesnek, hogy 
megóvja és védelmezze. Egyszer mondá: „eleget 
éltem a természet és dicsőségért;" s később, mi
dőn inték, hogy óvakodjék a gyilkosoktól, csüggedt 
hangon felelte: „inkább akarok egyszer meghalni 
mint mindig remegni."

Augustus e hideg, s önmaga fölött uralkodó 
politikus nem igen ismeré ama nemes szomort, mely 
a hősben feltünteti az embert; egy elégületlen 
szívnek elbátortalanodását a sikerek daczára, s a 
hatalomnak megunását épen a hatalom miatt.

Végül Boissier Augustusrol, mint középszerű 
politikusról szól, kit Caesar nagyon fölülmúlt. A u 
gustus —  mind mondja —  csak a jelenre nézett, 
s nem a jövőre is. Képmutatásból állván eljárásai
nak nagy része, valódi zavar következett be, s a b iro 
dalom hanyatlott. A  szabadság látszata vegyült a va
lódi zsarnokságba, s a köztársasági ámítások alá kor
látlan hatalom bujt. így senki sem tudá magát hogyan 
viselni, s nem tudott mely utón já rn i; veszély s ha
jótörés volt mindenütt a homályban. Mindezt Bo is
sier annak tulajdonítja, hogy Augustus intézményei
ből hiányzott az őszinteség. „Ha egy kormány —  
úgymond —  merészen kijelenti elveit: akkor tudja 
az ember, hogyan viselje magát ellenében."

Azonban ha középszerű politikus volt is, ki
tűnt az adminislratióban, jegyzi meg Boissier. Fö l
használta a régi jó és bölcs szabályokat, s újakat 
is teremtett. —  Róma közigazgatására, a légiókra, 
a pénzügyekre, a tartományok vezetésére/s a bi
rodalmat úgy megalkotó, hogy képes volt ellenállni 
a külellennek és belső bajoknak.

Ha az utálatra méltó politika, az erkölcsök 
átalános sülyedése, s a kormányzók és kormány
zottak vétkei daczára is a birodalomnak még szép 
napjai voltak s három századig élt. ez csupán azon 
hatalmas szervezésnek tulajdonítható, mely A ngus- 
tusról eredt.

íme ez munkájának legfőbb része ; elég fon
tos arra, hogy igazolja az emlékirat e büszke mon
datát :

„Csináltam uj törvényeket. Tiszteletben tar
tam az ősök példáit, kik eltűntök előttünk, s magam 
is adtam példákat, méltókat arra, hogy az utódok 
kövessék."

Boissier megjegyzései mindenesetre érdeke
sek, noha itt ott tárgyilagosságához némi gvanu 
férkezik, midőn régelmultakról beszélvén, a m á r a 
czéloz.
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\ z  ö n g y ilk o s sá g .
(Komoly eszmélkedések).

(Vége.)

Ratisbonne elmélkedéséből közöltem e helyet 
is szépségéért, bár a szellemdús iró itt paradoxonba 
esik, mit épen föntebb megró.

Lueretia, Brutus s hasonló jellemek egy-egy 
nemes eszméére; a női becsület, honszeretet, vagy 
egy magasztos czéléri áldozták —  tehát á l d o z -  
ták ! —  föl életüket; mert csakis igy tarthatták 
fönn lelkűk méltóságát s tisztaságát azon foga
lom szerint, melyet a léleknemességet illetőleg a 
moralisták s bölcsészek fölállítottak. A canoni tör
vények a lélek tisztaság fontarthatásáért választott 
szabadakaralú halált el nem ítélték ; mert akkor az* 
önmagát föláldozott Zrínyi, ki úgysem tarthatá meg 
a várat, s annak feladása által életét megmenthető, 
—  vagy a martyrok, szintén az egyházi büntetések 
alá estek volna. A  történet az ellenkezőt bizonyítja. 
Az egyház, megtagadja az öngyilkostól a szentelt 
földet, de nem a vallás inartyrjaitól. Vallásunk mi 
egyéb, ha nem a léleknemesség legmagasztosabb 
tana ? A  léleknemesség martyrjait tehát nemcsak 
nem kárhoztatja senki, de sőt az emberiség úgy, 
mint az egyház is, kegyelettel viseltetik irántuk. A 
A  francziák történetéből hasonló példára hirtelen 
nem tudok visszaemlékezni; de azt a többek közt 
fölemlíthetem, hogy Dugovits Titusz nevét, ki a tö
rök zászlóval Bolgrád tornyáról önszántából bukott 
alá a mélységbe, nem érte egyházi átok.

,.Ha nem is oly hatalmasnak, mint Dante 
büntetése, de mennyivel emberiebbnek tűnik föl 
előttem Virgil búskomor költészete! —  szól ismét 
a franczia szerző.

„Midőn a Tartarus folyósóiban tévelyegnek 
az öngyilkosok, sajnálják az életet. Egyéb bünteté
sük nincs.

Proxima deinde teiient moesti loca, qui sibi lethum 
Insortes peperere manu, lucemque perosi 
Projecere animas. Quam vellent aethere in alto 
Nunc et pauperiem et duros parferre labores !

(Ezután itt az öngyilkosok sötét árnyai ta
nyáznak, kik oktalanul önkezükkel oltották ki életü
ket s megúnva a világosságot, eldobták maguktól 
lelkűket. Mint vágynak ók most a napvilág után. 
lenne bár annak ára nehéz munka és szenve
dések !)

„Az öngyilkosságnak gyáva névvel illetése 
előttem mindig hamisnak s igaztalannak tetszett. 
La Fontaine azt mondja, hogy: „Inkább szenvedni, 
mintsem meghalni, az emberek jelmondata."  s e 
mellett ezer példából látjuk, hogy az élet szerelete 
az önfentartási ösztön a legnagyobb mértékben 
gyökeredzett belénk ; ez az. mi bennünk legállha- 
tatosabb. s hogy az ember valóban szabad akarat
tal bir, arra nézve a legmegdöbbentőbb bizonyíték 
azon őrült elhatározás, mely az életfentartás hatalmas 
ösztöne fölött is diadalmaskodhatik. Mondják, hogy 
Dubois bibornok egykor így biztatgatá magát: 
„Öld meg magadat, te gyáva, s ne félj!“ —  Stael 
asszony pedig ily megjegyzést tesz : „Az öngyil
kosságra szükséges, hogy ne féljük a halált; azon
ban az öngyilkosság mégis azon bátorság hiány, 
mely nem bir a szenvedésekkel szembe szállani!“ 
Ezen Ítélet helyes, mert különbséget tesz lelki
erősség s a vakmerőség közt, s az öngyilkosságot 
oly mértékben kárhoztatja, a mennyire azt méltá
nyosan lenni lehel.

Távolabb aztán Ratisbonne Voltaire azon 
mondására: „hogy nem kell attól tartanunk, misze 
rint az öngyilkosság őrültsége valamikor epidemi- 
cus betegséggé váljék, mert ennek meggátlásáról 
a természet gondoskodott, midőn a remény s féle 
lem érzetét önti belénk, melyek mindig meg fog
ják ragadni az ember kezét, ha azt önmaga ellen 
akarná fordítani/' —  mondjuk, Voltaire e mondá
sára igy kiált fe l: Igen. de napjainkban ezen ön
gyilkossági őrültség mégis epidémiává kezd fajul
n i ! Minek tulajdonítsuk ezen betegség kifejlését? 
Váljon nem e a nyomornak, mely nem szűnik azon 
arányban, a mely mértékben emelkedik a fényűzés 
s a jóllét utáni vágy ? Avagy nem kell-e hinnünk, 
hogy annyira izgalmas és zavaros társadalmunk
ban az erkölcsi nyomor még aggasztóbb oka an
nak? Váljon miként lehelne e baj tovább harapód- 
zásának elejét venni ? . . . .

E  kérdésre alább maga Ratisbonne felel meg 
legjobban, midőn az erkölcsi s anyagi jók, midőn 
a lelki boldogság s a földi szerencse közti különb- 
séget’fejtegeti. s ez által mintegy ujjal mutat reá 
azon útra, melyet követnünk kell.

„Az öngyilkosságok —  úgymond —  a leg- 
külünbözőbb okokból történtek s történnek. Az 
elme megtébolyodásáról, mint az öngyilkosságok 
leggyakoribb okáról itt nem lesz szó; a becsület, 
nyomor, szerelem, testi s lelki szenvedések, túl— 
teltség s unalom azon leghathatósb, de egyszer
smind leghaszontalanabb okok. melyek sokszor 
mentségül, gyakrabban azonban csak vádul szol
gálhatnak, s melyek minden időben fölfegyverzék 
az ember kezét önmaga ellen. Hanogy az öngyil
kosok lelkei egy és ugyanazon helyre jutnak, egy
mással találkozván, bizonyosan sokan fognaL azon 
csodálkozni, hogyan kerülhettek együvé. Például 
Werther és Chatterton oldala mellett, (ki mint 
ángol iró 1770-ben, 17. éves korában étihalállal 
ölte meg magát, mert lelke nagyratörő vágyait ki 
nem elégíthette,) ott találnék Creecht, Lueretia 
commentátorát, ki könyve szélére ezt irá : ,.N o t a 
b e n e :  Ha e munka fordítását bevégeztem, ne 
hogy el felejtsem magamat m egölni!" Ezen jámbor 
németnek, ezen hű fordítónak története mulattató 
költeménynek látszik, pedig valóság. Ez az után- 
zásbóli öngyilkosság. —  Az emberi képzelet hi- 
hetlen könnyűséggel bir azon okok kipuhatolásában 
melyekkel igazolhatja elválását az élettől, mely 
úgyis csak nehány évig tart; s egy napnál sem 
tartana tovább, sokaknak még akkor sem volna 
türelmük a földi lét végét bevárni.

„Mit mondjunk ehhez? Váljon csalódunk, s az 
életfentartási ösztön nem oly hatalmas, nem oly 
mély, mint ahogy hiszszük ? Avagy az öngyilkossá
gok oka nem az e. hogy az élet fóntarlásáriál hatal
masabb , átalánosabb, követelőbb ösztön is van 
bennünk, melynek amazt feláldozzuk, t. i. a szeren
csés állapot, a j ó l l é t  szeretetéhek ösztöne? 
Az öngyilkosságnak minden egyes oka ezen legfel
sőbb indokban egyesül: mi élni óhajtunk, hanem 
mindenekelőtt s kizárólagosan jóllétben, szerencse 
közt élni ; s midőn kétségbeesünk a fölött, váljon 
a boldogságot föltalálhatjuk-e, öngyilkosságunkkal 
koczkára teszszük jövő boldogságunkat, lm  itt a 
seb, melyet a bölcsészet és vallásnak orvosolnia 
kell! ime itt azon ösztön, melyet nem elfojta
niuk. —  mert ez lehetetlen, —  hanem okokkal le
küzdeniük, megzabolázniok kell, midőn az zsarno
koskodni akar fölöttünk, s útjában elnyomni igyeke
zik a nálánál jobb s magaszlosabb sugalla
tokat.

,A boldogságot reméljük s kétségkívül bol
dogságra vagyunk teremtve, de egyszersmind e 
remélhető l e l k i  boldogságot lelkünk tisztasága 
árán kell kivívnunk. A  föld legtökéletesb teremt
ményei mi vagyunk, képesek a jó felfoghatására s 
szeretetére; jóra kell hát >örekeduünk, habár szen
vednünk is kellene azért. Gyakran megesik, hogy 
végczélunkon innen is földi értelemben szerencsé
sek s egyszersmind lelkileg boldogok vagyunk ; 
de kétszeresen szerencsétlen az, ki eleve nem ké 
szitette magát elő a szenvedések és küzdelmekre 
s ki nyakasan a jóllét után törekszik, nem gondol 
ván a lelki jóval: ez a nem reménylett kétségbe
esés örvényét tárja fel önmaga előtt. A  mi isteni 
sájátságainknak : az értelem,tetterő s szeretetnek k i
fejtése érdekünk, s ez azon magasztos munka, ■ 
melynek mindnyájunkat el kellene foglalnia. E n 
nek hangosabban kellene beszélnie az ösztön és- 
életúntságnál, a jóllét óhajtása s a szenvedés ér
zésénél.

„Mai irodalmunknak feladata volna az er
kölcsi kinövések fejtegetése, s anélkül, hogy 
mindazon szemrehányást magunkévá tennők, mely- 
ly.el illetik, kérdjük, váljon az irodalmat nem ér
heti e tárgyban gáncs ? Íróink gyakran világosan 
szépen elemezték a sz ív  gyengeségeit s a dühöngő 
szenvedélyeket; az unalomig mutogatták, mily tűz
zel s gyengeséggel hajhásszuk a szerencsét; de a 
lelki jóérti föllángolást, a mások javát előmozdító 
erélyt, önfeláldozást, az Ínségek nyomása alatt a 
magaszlosabb tántorithatlanságot elénk rajzolni el
mulasztják.,l

Igaza van szerzőnek abban is. hogy az ön
gyilkosságnak sem a bölcsészet, sem a vallás, sem 
az irodalom nem fogja tökéletesen elejét venni.

mert a szenvedélyek s a nyomor mindig diadal
maskodni fognak, de itt még hozzá tehetjük, hogy 
diadalmaskodni fognak akkor mindig, midőn az ész 
uralmát, lelkünk pedig erősségét elvesztette, m i
ket megtartani szabad akaratunktól függ, azon sza
bad akarattól, mely a leghatalmasb ösztönön, az 
önfentartás vágyán is győz az ö n g y i l k o s s á g  
által.

Az öngyilkosságróli véleményeimet elősorolva 
melyek lehetnek nem ékesszólással, nem vonzóan, 
nem megragadólag előadottak, —  de mindenesetre 
gondolkozásból kifolyó őszinte meggyőződések, s 
azokat egyik legtekintélyesebb iró soraival támo
gatva, ezen iró iránt tartozó köszönetemet méltób
ban nem tudom kifejezni,, mint az által, ha czikke- 
met az ő következő soraival fejezem be:

, A  bölcsészet, vallás és irodalom hármas 
nagy hatalmassága legalább az e r k ö l c s i  ö n -  
g y i l k o s s á g o k  számát kevesbíthetné meg, me
lyekről megfeledkeznünk szintén nem szabad, s 
melyek a testi öngyilkosságnál még iszonyúbbak. 
M ily nagy azon szerencsétlenek száma, kik maga
sabb tehetségeidet benső rejtekeikben hagyák szu- 
nyadni, k iveszn i? Hányán vannak olyanok, kik önző 
szenvedélyeikbe temetkezve, eltompult egyénisé
gükbe mélyedve, melyre mindent rápazaroltak, s 
melyet misem elégített ki, —  kik kevésbbé a vi
lág mint önmaguk által kiábrándítva, oly élet ter
hét czipelik, melyet jogosan megúntak ? lm ezek 
az igazi gyávák! Ezek nem bírnak azon álbátorság
gal sem. hogy önmaguknak megadják a kegyelem
döfést, mégis meggyilkolták magukat. E/.ek nin
csenek kitéve a Morgne bán: ezek lélekzenek. be
szélnek, járnak kelnek, de szivük többé —  leg
alább nemesen ! nem dobog ; ezek nem bírnak löbbé 
gondolkozni, szerelni, szenvedni; ezek meghaltak, 
meghaltak önmaguk által!

S Z O K O L Y  V ICTO R.

Felfedezések története
a  v i l á g  k e z d e t é t ő l  a  j e le n k o r ig .

(Folytatás.)

X. Az arabsok.
I b n - a l  W a r d i  K. u. 1232. é. „A csuda 

gyöngy ‘ czím alatt egy természettani munkát írt, 
melyben Áfi lka. Arábia és Syria földrajzi leírását 
körülményesen adja elé, a többi részeket csak a 
használt művek elősorolása után Írja le, s végre 
egy földképet csatolt hozzá.

Ibn-al W ardi szerint a föld körülövedzi a v i 
zet. ezt ismét a lég, mely tűz által vétetik k ö rü l; 
ezután a hét ég-bolt következik, melyet mint ösz- 
pontositó kört úgy adja elő. Mindezeket az álló 
csillagok ege folyja körül, melyet azurszinü szilárd 
égboltozat zárja be. Ezek után uj körök jőnek, me
lyek mindannyi szellemvilágok ; s mindezek felett 
az Istenifelség trónol.

Föld alatt szinte egy eget lenni állít.
A  földet ismét más alakban adja elő, Wardi, 

midőn azt egy vízben álló sziklára, s a sziklát egy 
bika hálára helyezi • a bika hal-alakban egy másik 
földön fekszik, s ennek ismét a szél szolgál alapul.

E műben az indiából álszivárgott mesés s 
ábrándos eszmék nyomai láthatók. A holdfogyatko
zásból bizonyítja be, hogy a föld azon középpont, 
mely körül az összes mindenség fo rog; a föld ke
rek s azt az Oczeán veszi körül, melyet a Kaf-hegye 
zár be, ez a világon a legszebb hegy. s gyökerei 
az alvilággal vannak összeköttetésben, s azoknak 
mozgásai idézik elő a földrengést, e hegyen nyug
szik az ég boltozata, s attól veszi sz íné t; a mi 
azontúl van, nem földi, hanem a túlvilági léthez 
tartozik.

A  föld nem oly kevekded mint egy kör, s ez 
a csillagászati elvekből bizonyítható be. A  földgöm
böt körül lehet utazni. Minden részek, melyek a 
körülfolyó mindenséghez közelednek, a fölszint ké
pezik, a középpont pedig az ősvilág.

Végre itt látjuk a gömbalak meghatározását 
annál is inkább, minthogy annak átmérője melyet itt 
előadott a valóságot megközeleti.

Az egyenlítő a g ö m b ö t  éjszaki és f é l 
gömbre osztja. Az egyenlítő alatt a nap s az ég 
egyenlő. Egy  más vonal, mely .a sarkon fut végig*
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negyedekre osztja fel a földet. S  ekként megy to
vább Wardi, az egész földet leirja, de nem Haukal 
lánglelkével.

A l-W a rd i művében egy fölfedezés! téngeri- 
utról is tesz említést. Nyolcz lissaboni almagurim 
hallván, hogy a távol tenger nehezen hajózható, ők 
akartak lenni az elsők, kik a tengert tudományos 
szempontból k ifü rkészik , s megesküdtek , hogy 
addig vissza nem térnek, miglen arrél meg nem 
győződnek, mi van a tengeren túl.

A  nyolcz almagurim 11 napig evezett a mély 
tengeren, a szelek délre csapták hajójukat, s a 
magas hullámoktól ide s tova hányattatván, végre 
egy szigetre vergődtek, melynek A l-W a rd i Juhszi- 
get nevet ad; inDen 12 napig folyvást délnek evez
tek, s egy szigetre találtak, melyen magas termetű 
veres emberek laktak, kiknek vizi járműveik vol
tak, s az érkezetteket egy parton álló házba vezet
ték. Három nap múlva megjelent egy tolmács, a ki 
arabsul beszélt, utazásuk czélját kérdezte, s meg
érkezésüktől jelentést tett a királynak. A  király 
tudtokra adta, hogy ő is ilyen utazásokat tétetett, s 
alattvalóit fölfedezésekre küldé, ezek egy hónapig 
eveztek nyugotnak, de a beállott sötétség miatt 
tovább haladni akadályozva voltak, s a nélkül, hogy 
valamit fölfedeztek volna, visszatérni kényíelenit- 
tettek.

A  királynak ezen tudósítása után visszatér
tek a lissaboniak, s nevökről I.issabon egyik ne
gyede Almagurimnak neveztetett.

Ezen utazás felette fontos volna, ha a sziget 
nevét, s hol fekvését tudnók. Hogy ez nem Amerika 
volt, abból tűnik ki, mivel ott arabsokra találtak, 
kik Lissabont ismerték, és nyugoton ismeretlenek 
voltak.

Ezen ulazás története élénken élt az arabsok 
lelkében, s uj fölfedezések kísérletére ösztönül 
szolgált, melyeket később több ízben ismételtek.

A  nyolcz almagurim tengeri utazásáról való 
tudósítás egészen az 1147. évig fenmaradt, midőn 
t. i. Lissabon a keresztények hatalmába esett.

Elvitázhatlan, hogy az arabsok igen ügyes 
és szenvedélyes hajósok lévén, a hajózást nagyban 
előmozdították.

Továbbá nagy jártasságot és ismeretet tanú
sított Afrikában, mely annál nagyobb figyelmet ér
demel, miután arabsok voltak az egyetlen Írástudó 
nép, kik Középáfrikában századok óta otthonosak, 
jártasak és uralkodók valónak, S  vájjon ki ismer
hetné jobban Sudant. mint az arabsok, kik abban 
egy ezreiév óta részint mint királyok, részint mint 
papok uralkodtak, sőt maiglan is Guinea és Sene- 
gambia szerecsen falvaiban az arabsokat látjuk 
marbut elöljárói állásokat betölteni.

Legkülönösb az, hogy az arabs Írók mind
annyian herczegek voltak.

A  b u 1 F  e d a , született Damaskusban 
Hedsra 672. Krisztus után 1273 -d ik  évben, szinte 
egyike volt azon jeles arabs herczegeknek, ki bár 
később élt, s csupán azért hozzuk fel e helyt, hogy 
az arabs földleirók sorába essék.

Ezen kitűnő férfi, ki a kardot épen ugv mint 
a kormánypálczát és a tollat jól tudta forgatni, több 
jeles művei között egy táblákban szerkesztett föld 
rajzot is irt.

Ezen mű „Takayan-el-Boldan" („Országok 
valódi állása") czimet visel, égtájak szerint van ren
dezve, s minden helyek hossz és széleségi fokai
val ellátva, nem pedig a többi arabs földiló szoká
sos hét égtája szerint rendezve. E  mű két részre 
van felosztva; az első rész természettani földleí
rást, a másik igen becses tájrajzi és helyleirási is
mereteket tartalmaz.

Abul-Feda 24  táblájának érdeme abban áll, 
hogy azok valódi statisticának tekinthetők, melyek 
az akkori városokat, azoknak terményeit s iparát, 
valamint lakosait s azoknak szokásait tartalmazzák.

Mindéit országok között Syria. mint Abul-Feda 
hazája, a legkitűnőbben van leirva, úgy szinte Ara- 
bistan, Perzsia. Egyiptom és Magrab (Atlasz föld) 
igen jól van előadva.

Chinát, Turkestantés Indiát kevésbbé ismeré, 
valamint Európa. Afrika belsejével együtt a meny
nyire a korán hatalmának alá nincs vetve, általában 
ismeretlenek voltak előtte.

B a k u  a X IV . század végén egy földrajzi 
szótárt, a hét égtájak szerint szerkesztett, s azon
felül, hogy az első délkört a Canári szigeten ke

resztül húzta és hogy Afrikát körülményesen ieii’ta, 
semmi újat nem hozott létre.

Afrika néma kereskedését ép oly modorba 
említi, mint Hanno, valamint a jégmezőket éjszakon.

Bár mily gyér eset volt, hogy az arabs hajók 
Nyugotáfrika parthosszában dél felé eveztek volna, 
annál gyakoribb s rendszeresebb volt azonban ka
ravánjaik eme világrészbe való vonulása egész azon 
tájakig, melyeket mai napig is az európai utazók 
vagy igen tökéletlenül,vagy épen nem fürkészték át.

Ezen csaknem hozzáférbetlen szerecsen or
szágokról való becses tudósítást M  u h a m e d 
I b n - B a t u t a  hátrahagyott naplójának k ö 
szönhetjük, ki Ázsia és Afrika tartományait nagyobb
részt, valamint Európa egy részét is beutazván, 
mind azt a mit látott és tapasztalt, a természettől 
adományozott élesen vizsgáló tehetséggel, igazság
szeretettel s tapintatteljes Ítélettel írta le. úgy, 
hogy állításait az utókor tökéletesen helyben hagyta, 
miért is útileirása minden ellenmondás nélkül min
den idők s népek legjelesbikének tekinthető.

Közli: PO TEM IC IN  ÖDÖN.

(Folyt, köv.)

Az o ro sz  b u d o ts c h n ik o k ,  vagy re n d ő rk a *  
tó n a k .

Szent Pétervár, rendőrségi tekintetben 16 
részre van beosztva. Mindenik résznek van egy 
rendőr felügyelője Tschassnű PrisstalT, irodával 
és minden Prisstafnak nehány tisztje van (Nadsira- 
deli), kik neki alárendelvék; ezek közül mindegyik 
saját irodával, nehány segéddel, (starschije i m iad- 
schije Pomosehtsehniki) és Írnokkal rendelkezik. 
Ezeknek parancsnoksága alatt állnak a Gorodowüjik 
és Budotschnikok; az előbbiek mindegyike ve
zénylő őrmesteri, altiszti, és tizedesi rangban álla
nak, a Budotschnikok közemberek kik négy-hat 
éráig állnak őrt a budke-nek nevezett nagy őrház 
előtt. E  szegény emberek nehéz szolgálatot telje
sítenek, a legborzasztóbb időben, éjjel ugv mint 
nappal, órákig álinak a budkeik előtt a melyekben 
vannak ugyan kályhák, de egy pillanatra sem sza
bad bemenniök, mivel a Gorodowüjik éjjel és nap
pal járkálnak a városban és igy általuk könnyen 
meg is lepethetnének. Ily őrházak, vagyis budkek, 
minden nyílt téren és a város utczáin nehány száz 
lépésnyi távolságra egymástól vannak fölállítva. 
Hogy hány ily budke van Sz.-Pélervárolt és M osz- 
kauban, határozottan meg nem mondhatom, számuk 
azonban mindenesetre nagy. E két székvárosban a 
budotschnikok, midőn szolgálatban vannak, a hel- 
lebard egy nemét hordják kezükben, a melynek 
sem hegye, sem éle nincs ; a kormánykerületi vá
rosokban pedig rendesen fegyver nélkül, csak egy 
bottal állnak budkeik előtt.

E  rendőrkatonáknak ügyelniök kell, hogy az 
utczákon, lopások, verekedések és hasonlók ne 
történjenek ; az ittasokra is szintén őrködniük kell. 
M ig  egy ittas menni vagy megállni képes, egy 
budotschniknak sem szabad őt föltartóztatnia; ha 
azonban leesik, a legközelebb álló rendőr, társai 
segélyével, kik közül nehány mindig van az őrházr 
bán, be viszi ugyanazon őrházbá, honnan aztán a 
rendőrséghez vitetik, hol kialhatja magát; mihelyt 
kijózanodik, azonnal ki kell a büntetést állania.

Sz.-Pétervárott nagy szánni bérkocsik van
nak, melyek lswoschtschikoknak neveztetnek, ezek 
nagyobbrészt parasztok, kik  nyáron át rendesen 
visszatérnek falvaikba és csak télen át vannak a vá
rosban. midőn az legélénkebb és apró járműveik
kel minden utczán keresztül kocsiznak és örökös 
„Davvats" kiáltásaikkal (akar ön kocsizni?) a gyaio- 
golók füleit tele kiabálják. Télen e bérkocsik száma 
mindesetre rámegy 20 —  25  ezerre. Az egész Sz .- 
Pétervár lakossága még nem megy 500  ezerrre.

Mihelyt egy Iswoschtschik észre veszi, hogy 
valamely ittast a rendőrség vett ápolása alá, azon
nal elváglat, mivel minden bérkocsi kötelezve van, 
az ittas embert a rendőrséghez szállítani. Megra
gadó látvány, midőn egy-egy budotschnik a m cg- 
iramodott bérkocsi után fut, hogy beérje és kény
szerítse a kellemes terhet kocsijába fölvenni. Nem 
ritka dolog, hogy nyolcz — tiz férfi és nő. olykor 
divatos ruhában is látható ily ittas állapotban az 
utczán. E g y  vagy két budotschnik van velük, kik 
aztán parancsnokolnak is fölöttük.

Miközben a budotschnik őrt áll, mindenre 
ügyelnie kell, a mi körülte történik. Ha például va
lamelyik előbbvalója e kérdést intézi hozzá :

—  Ment el itt ma, egy ilyen meg ilyen ko
c s i?  vagy: mikor ment erre egv igy és igy öltö
zött em ber? —  pontosán meg kell felelni tudnia.

Az egész rendőrségi személyzet a fő- vagyis 
tábornok rendőrmester parancsnoksága alatt áll. 
Vidékeken a rendőr főnökök hibásan neveztetnek 
rendőrmestereknek, mivel csak a törzstiszti rang
ban állanak. Talán egész Oroszországban egy hiva
tal sincs, mely annyi fáradsággal és kellemetlenség
gel járna, mint a rendőrmesteri hivatal. E  szakban 
szabály szerint lángeszű emberek vannak. A  mi a 
legmélyebb sötétben látszik pihenni, azt ők eszkö
zeik segélyével napfényre hozzák. Innen van az, 
hogy demagógok sehol sem voltak vállalataikban 
oly szerencsétlenek mint Oroszországban.

A hamis bankjegyek.
Egy  moszkaui nagykereskedő jött egykor 

Sz.-Pétervárra. 60 ezer rubelnyi pénzt hozván ma
gával bankjegyekben, mely összeget bevásárlásokra 
akará fordítani. Egy ik  barátja és ügyfelénél volt 
szállva és épen szobájába tért, midőn a főrendőr
mester, két Nadsiratel társaságában bekopogtatott.

—  Ön uram B. nagykereskedő Moszkauból?
—  kérdé az érkezeit.

—  Igen is  exeellentiád 1 viszonzá emez meg
lepetve a váratlan látogatás által.

—  Ön bevásárlásokat szándékozik tenni és e 
czélból hatvan ezer rubelt hozott magával bankje
gyekben.

—  Igen is exeellentiád ? —  viszonzá a ke
reskedő még inkább meglepetve az által, hogy a 
főrendőrmester minden dolgáról oly pontosan van 
értesülve.

—  Sajnálattal kell önnek tudtára adnom, mi
kép a birtokában levő bankjegyeknek fele hamis, 
és én épen azok átvételére jelentem meg önnél 1

A  kereskedő egyszerre sápadni kezdett, majd 
kis szünet múlva magához térve viszonzá :

—  Biztosítom excellentiádat, mikép bankje
gyeimet oly pénzváltó háztól váltára be, melynek 
pénztárában sohasem szokott hamisított bankjegy 
megfordulni, különben pedig magam is bírok annyi 
jártassággal, hogy a hamisított jegyeket megtudom 
a valódiaktól különböztetni.

—  Annál jobb önre nézve, mert azon eset
ben, ba a bankjegyek oly ügyesen utánózvák, hogy 
a leggyakorlottabb szem sem képes fölismerni, úgy 
a kárt. saját törvényei szerint a korona viseli. Azért 
kérem a bankjegyeket.

A  kereskedő reszketve adá elő a kívánt bank
jegyeket. A  főrendőrmester pedig egy bankár 
ügyességével kezdé kétfelé hányni azokat, egyik 
helyre a valódiakat, a másik helyre pedig a haini- 
sitotlakat rakván.

—  íme uram, —  mondá a műtét végeztével,
—  e harminczezer rubelt itt ezen urak előtt, a 
törvény nevében birtokomba veszem ; még ma 
meg fogom vizsgáltatni a banknál, és ha ön állítása 
igaznak fog találtatni, pénzét megkapandja. Azért 
holnap reggel 9 érakor jőjön el ügyszobámba.

Ezzel u rendőrök távoztak.
—  Mit keresett önnél a főrendőrmester ő 

excellentiája? —  kérdé a házigazda.
A  vendég elmondá az eseményt, egyszer

smind aggályát is kifejezvén.
—  Ne féljen ön semmitől, —  viszonzá ez,

—  ő excellentiája igen gondos és mindenek fölött 
igazságos ember.

De a kereskedő e biztositás daczára az egész 
éjjel nyugtalankodék ; alig várta a másnap reggeli 
9 órát. s midőn az végre elérkezik, a legnagyobb 
aggodalmak között ment a főrendőrmesterhez.

—  Miben lehetek szolgálatára önnek? —  
kérdé a főrendőrmester, midőn emberünk be
lépett.

, —  A bankjegyek ügyében jövék, —  viszonzá 
ez. —  melyeket exeellentiád azon állítás mellett, 
hogy azok hamisak, tőlem átvett. Én pedig nem te
hetek egyebet, még egyszer biztosítom excellen
tiádat, hogy azon bankjegyek nem hamisak,

A főrendőrmester a kereskedőt komolyan és 
figyelmesen vizsgálta, azután igy szólt:

—  Egész éjjel annyira cl valók hivatalos kö-
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A leányok nevelése az alsóbb osztályoknál 
egyedül azon egyszerű erkölcs szabályok közlé
sére szorítkozik, a melyek a mennyei birodalomban 
az összes család és államélet alapját teszik. Ezen 
szabályok az isten iránti félelmet, a felsőség, elöl
járók, szülők s rokonok iránti engedelmet. ember
társaink iránti szeretetet, jó akaratot és segítséget 
parancsolnak, továbbá becsületességet tettekben, 
úgy mint a szavakban.Ezek át meg áthatják az egész 
nemzetet. Oktatják továbbá leányaikat mind abban 
a miben nekik mint háziasszonyoknak jártasaknak 
s ügyeseknek kell lenni.

A  raagasb rangú nők irás, olvasás s irály 
gyakorlatokkal is foglalkoznak, sőt költeményeket 
is készítenek; —  értenek továbbá a zenéhez, h í
meznek, szőnek, de mindig otthon vannak s csak 
szülőikkel, rokonaikkal s szolgálóikkal társaloghat
nak. A nyilvános isteni tiszteletnél a nők soha sin
csenek jelen s általában el vannak távolitva a köz
élettől. Európai modorú társalgások, a hol férfiak, 
nők vegyesen részt vennének szinte nincsenek di
vatban, úgy hogy a fiataloknak az egymássali köz
lekedés csaknem lehetetlenné van téve. De mind- 
azáltal történetes találkozások alkalmával kötnek a 
a fiatalok szerelmi viszonyokat is a midőn aztán a 
házi cselédség játsza a közvetítő szerepet. A  chi- 
nai regények sok ilyes történeteket közlenek, a me
lyekben a fiatalok egymás iránt erős szerelemre 
gyúlnak, találkoznak, beszélgetnek. Írnak egymás
nak, jegyet váltanak s a legmeghatóbb hűséggel 
mindaddig kitartanak, mig végre meglágyul a szü
lők szive s a házasság létre jön, mert a dunaiak
nál minden kívánságoknak a czélja a házasság és 
soha sem gondolnak arra. hogy ezt szülőik bele
egyezése nélkül megtennék. Idézzük egy chinai re
génynek a szavait: „Az ifjak a természettől fogva 
szerelmesek s ha szép hölgyet látnak, érzékeiket 
arra irányozzák, de a jól nevelt leányok hidegek 
mint a jég. Szerelmesek a legrégibb idők olta vol
tak, a kik szívok óhaját a szilárdsággal párositák, 
mert csak szilárd sz ív  s türelemtől várható a töké
letes egyesülés. Mert hegyek s folyók is, noha ezek 
nem szerelmesek, egyesülnek s a ki igaz benső- 
séggel szeret, soha sem gondol arra, hogy valaha 
elfeledhetne. Kívánatos, hogy a szerelem az idő
vel kettőzött erővel bírjon, de vigyázni kell, hogy 
félúton meg ne álljon s meg ne szünjék.‘;

A  szenvedély hatalma, az indulat változó ér
zelmei, a bizalom, a kétkedés, féltékenység, re
mény, a chinai regényekben benső tűzzel festetnek, 
a hold, a csillagok, a patokak és virágok a bizalom 
tárgyai. De még a legtűzesebb szenvedélyben sem

feledik a szeretők szülőiket s türelemmel viselik 
azon szenvedéseket, a melyekkel őket szerelmük 
elárasztja. A nemes Foosi midőn arra gondol, hogy 
szenvedéseinek halállal vet véget igy szó ll: „Én 
vagyok a szülőimnek egyetlen leánya, ha én meg
halnék, ki gyújtana nekik tömjént? Viselem tehát 
szomorú sorsomat s szülőimnek halálukig tisztelet
tel szolgálok. Ha szerelmesek minden akadályt le
győzlek, akkor a szabályos megkérés következik s 
ezt a házasság követi. A  házasság, igy szólnak a 
chinaiak, az emberi kötelékek legfontosabbika s 
minden jó erkölcsnek alapja. Minden házasságok 
az ég által köttetnek.

A  köz és magánéletnek minden viszonyai jól 
rendezve s a nép szokásaival Öszhangzásban lévén: 
vannak házasságra vonatkozó törvények is. Ha há
zasság köttetik, igy szól a törvénykönyv, az ünne
pélyes módon kötessék az illető családok által, 
mindegy, ha kiskorúak, ha betegesek, gyengék, sa
ját vagy fogadotlak a gyermekek. Ha valamelyik 
család bele nem egyezik, a házasság létre nem jö
het ; ha inindaketlő beleegyezik, akkor a közvetí
tők által határoztassanak meg a nászajándékok s 
készítessék cl a házassági szerződés. Ha az ara 
szabálvszerüleg eljegyeztetik s a szerződést elfo
gadja, akkor a szerződés aláiratik. Ha valamelyik 
fél vonakodnék, akkor azon családtag, ki a vonakodás
ra okot szolgáltatott 50 pálczára Ítéltetik s a házasság 
azért még is megtörténik a szerződés értelmében. 
Ha a szerződés nincs is aláírva, elég a nászajándék 
elfogadása. Ha az eljegyzés s a házasság közti idő
ben a család a menyasszony kezét másnak Ígéri, 
azon családtag, a kinek a hatáskörében ez történt 
70 botot kap; szinte azon férfi is, a ki ezt tudva, 
az ajánlatot teszi. Eljegyzések a szülök tudta nél
kül. a jegyes megszöktetése a határozott idő előtt, 
hamis ajánlat stb. aránvlagosan bűntetteinek. Meg
van határozva a rokonsági fokozat is. unokák semmi 
esetre, össze nem kelhetnek, hivatalnokoknak sem 
szabad hatáskörükbe eső vidéken nőt keresni. Igen 
kemény a büntetés a kényszerítésre s még nagyobb 
arra. a ki hivatalával ily czélból vissza él. A  vét
kes halállal lakói (megfojtatik). Tilos az államhi
vatalnokoknak a szioésznők, énekesnők elvétele, a 
Fo és Taa papjai mind nőtlenek; tilos a menyegző 
gyász vagy a szülök fogsági idejében is. E g y  csa
ládi nevet viselők sem kelhetnek össze.

Közönségesen már a gyermekek eljegyeztet
nek, gyakran még a bölcsőben. Ha nem ez az eset, 
akkor nagy tér nyílik az u. n közvetítő nőknek, a 
kik hiinden chinai szerelmi történeteknél nagy sze
repet visznek. Ezeket a vőlegény szülői a meny

asszonyhoz küldik s védenczeiket természetesen a 
lehető legragyogóbb színben tüntetik fel. Beszéd 
képességükre nézve legyen itt egy példa:

..Azt mondják az öregek, hogy az ég az éle
tet előre elrendezi s hogy ennélfogva valamely k i
tűnő férfit piros arczu leányt illet. Ezen papír az 
ifjú korával megmutatja, hogy ez a legalkalmato- 
sabb, azt is tudnia kell önöknek, hogy a család nagy 
gazdagsággal bir. Esztelenség lenne egy ily előkelő 
házat megvetni s nagybecsület az, hogy ez ifjú en- 
gemel önökhöz küldött. Nem szükséges megje
gyeznem, miszerint az atya magas hivatalt visel, 
úgy, hogy ő felsége is barátságos viszonyban 
áll vele. Oly sok a borostyán köve és a koraija mint 
a porszem, gyöngyei és drága kövei a nagy homok 
halomhoz hasonlítanak. Virágos kertje igen nagy s 
valóban pompás, a jobb felől magas pálmák vannak, 
a balján virágok ; ügyes cselédjei vannak százan is, 
a kik télen által sűrű tafota, nyáron pedig könnyű 
atlasz ruhába vannak öltözve s értenek mindenféle 
huros hangszerhez. Gyakran bejönnek a csarnokba 
s gyöngygyei ékesített fuvolán játszanak, koronként 
énekelnek kedves hangok kíséretében. Gondolom, 
hogyha már az ő szolgái is oly jóravalók és ügye
sek, az úr még több mulatságot s örömet képes 
nyújtani. Az ifjú ur egészen tökéletes és hiba 
nélküli, értelmes szeretetreméltó jó családból szár
mazott s minthogy már tudor, bizonyosan helyet 
nyer az akadémiában, annyival is inkább, minthogy 
irodalm i munkái a selyemvilágokhoz hasonlók. To, 
vábbá ő a természeténél fogva szelíd, előzékeny- 
udvarias, igen. még akkor is, ha ittas nem lármáz, 
hanem csendesen haza megy. Minden ember előtt 
a kit lát, illedelmesen meghajol, s ha vendég érke
zik hozzá, hívja szolgáit, hogy theát készítsenek. 
A  gazdagok és előkelők az öregek szavai szerint 
büszkék és kevélyek, ő azonban, ha embereket lát, 
hasonlít a virágos kerthez. Ha ön kisasszonyom a 
házába jövend, olt jobban fogja magát érezni.mintha 
ő felsége palotájába menne.“

Ezen közvetítők szerepelnek minden regény
ben, azonban a példabeszéd szerint tiz szavak kö
zött kilencz hamis. De még is létesítik a nősülést. A 
családok megegyeznek, meghatározhatnak azon aján
dékok, a melyeket az ara szülői kannak s végre 
nagy óvatossággal a menyegző azon napra tűzetik 
ki. a mely szerencsésnek tartatik. Nász ajándékok 
azonban csak az alsóbb osztályoknál divatosak. 
Gyakran üt ki viszály is, a házasság előtt, úgy hogy 
a felsőbbségnek kell magát közbevetni.

1  t  ú t ü n d é r e i .
(Képünkhöz).

Nyári alkony, mosolygó ég, andalító,
Midőn minden olyan bűvös, oly csábitó 
Tündérhangja kél erdőnek és ligetnek,
Fűszerét lopdossa a szél a keletnek.

A természet olyan édes, olyan titkos,
Az erekben forró vérnek árja futkos,
A keblekben olyan furcsa érzés támad,
Nem tudni, hogy öröm-é az, avagy bánat.

Csendes völgyben, árnyas fák közt, tó vizében. 
Négy nő édelg a hullámágy gyönyörében, 
Fátyolkint himbáló lombok hullnak rajok 
Titokban nyílnak, mint a vízi virágok.

Csak a tó tükrözi vissza bájaikat, /
Csak a hattyúk szemlélhetik tagjaikat,
Csak a habnak szabad őket megölelni,
A szellőnek kebleiken elpihenni.

Rózsa kél e kedvtelésben arczaikon 
Játszi mosoly szemeikben, ajkaikon,
Egymást nézik ingerkednek, enyelegnek, 
Szerelmöket elárulják a ligetnek.

A nap azonban meglopva édelgésök 
A bokron át, fénylő-sugárt küld feléjök —
Azt hiszik tán, hogy e sugár, szem sugara,
Mert mindenik rögtön lepelt ölt magára.

LAUKA GUSZTÁV.

A p á r is i é le tb ő l.
(Folytatás).

II-d ik  F e j e z e t .

K i volt Hauve?

Hauve ur igen szeretetre méltó öreg festő 
volt, ki pipázott mint a török, s dolgozott reggeltől 
estig, mint a néger. Műhelye —  mondják —  szük
ség idejében, a gazdag szerelmes kalandok légy
ottjául szolgált, mely körülmény nevének sokkal 
több hirnevet szerzett, mint bármely remek fest
ménye. melyről mai napig hallgatott a világ.

Látszólag a művészet égi pályájának szen
telő életét, de szorosan a kártyát, pezsgőt és sze
relmet műveié, magában értve . . . mások sző
reimet.

Csengettek. ,
—  K i az ördög jön ily korán reggel hábor

gatni ?  —  moadá házi öltönyét felöltvén.
Nyomorú kinézésű festőnövendék lépett be.
—  K i részéről jön galambom. —  mondá 

édes és félig savanyu képpel Hauve. —  és mivel 
szolgálhatok ? Mondja négy szóval.

—  Nevem Lebrun ; —  feleié a növendék, ma
gát udvariasan meghajtva, kezdő művész, mestert 
keresek. Van tanítványra szüksége ?

—  Dehogy van, barátom ! dehogy! —  vága 
közbe amaz ; megnézve tetőtől talpig a növendéket; 
hanem figyeljen, van szükségem —  inasra.

—  Gúnyolni akar ön ?

—  Isten mentsen! komolyan beszélek.

—  Én mestert keresek uram.

—  Szerencsétlen! —  tehát éhen akar ön 
meghalni mint én ?

—  Akar kiképezni ö n ? . . .  . Igen vagy*
nem ?

Hauver még egyszer megnézte figyelmesen a 
fiatal embert és föltalálta benne mindazon tulajdo
nokat, melyeket oly rég óta hiába keresett.

—  Minél inkább vizsgálom önt, kis ember, 
folytatá hunyorítva, annál világosabban fölfedezem 
önben ritka tulajdonait egy értelmes négernek . . . 
Maradjon maradjon! —  Néger Amerikában annyit 
tesz, mint rabszolga; nálunk csak ennek van joga 
tiszteletre, mint ki mindenütt föltett kalappal jár. Ő 
mindennap fehér keztyüt visel, mig az ur gyakran 
eldugja kezeit. A  négert minden palotában elfogad
ják látogat-ó kártyánkkal: mig gyakran az úr előtt 
bezárják a terem ajtóit. Fiatal barátom, ön nein 
tudja még. mi rettentő különbség van néger és 
művész közt! A  művész minden ember -inasa, mig 
a néger az inasok királya. Üljön le.

Lebrun ajkain megelégedő mosoly látszott, 
midőn leült.

—  Ön angyali arczában, —  foiytatá hévvel 
a mester, —  sok szerep van. de leginkább kitűnik 
az, melyet én ajánlok. Ez a mosoly kinyitja minden 
nagy dáma ajtaját; —  ha ön egyenruhám fölveszi, 
egész Páris műhelyembe tódul. Csak egy kis fekete 
máz . . . senki sem mondja, hogy nem egyenest
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Indiából jön. Egy  szóval, oly arcz, melyből mindent 
lehet csinálni. N o s ?  elfogadja ön e hivatalt?

A  növendék merőn a mester szemébe néze; 
mibó'l ez épen semmit sem tudott kimagyarázni.

—  Reggelizett ön ? —  vágtatott tovább a 
sebes nyelvű festő, nem ! —  mielőtt aláirnok a 
szerződést —  mert már ön enyém! —  reggeliz
zünk . . . itt van kis sült . . .  kis csibe, kis sunka, 
kis sardine, kis sajt. kis fáczán . . .

Lebrun mosolyogva ült az asztalhoz és nyá
jas hangon mondá :

—  Valóban a művészet rideg ösvény, melyen 
éhen kell halni okvetlenül.

Hauve jóizűt kaczagott.
—  Tehát azt hiszi ön, Lebrun barátom, 

hogy ez a szerény reggeli, mit oly Ízletesen elte
met ön, az ecset eredménye? —  hatalmasan csa
lódik, —  sok csapszéken van czégér, hol egyebet 
árulnak bornál. Lássa ön, magasztos álmakkal kezd 
tem én is, mint ö n ; Rafael képeit mind lemásoltam 
a Louvreban.hol gyakran éhes gyomorral töltém el 
a napot; álmodám, mint minden művész, remek
műveket, koszorút, hirf, dicsőséget, szóval mind 
azt, minek neve nincs az emberi nyelven; és miért 
odavetjük őrülten az életet és valót. Ostobaság! 
és én mondhatom, talán kérkedés nélkül, hogy nem 
volt kizárólag álom. az minek * szentelém, életem; 
mert remekművet is teremték, mi azonban egy élő 
lelket sem csalt műhelyembe. Yenus, Apollo, Cy- 
belle nyakamon maradtak arany rá mástól együtt. 
Mit tegyek ? Nem vonhatván hajánál fogva a k ö 
zönséget Múzeumomba —  cserélnem kelle művé
szetet, hogy mint művész élhessek. Tehát mit te
vék? Játékhazat rögtönzők műhelyemből, hol nő 
és nőtelen szívesen lön fogadva. E  naptol sürt, 
forrt szállásom látogatóktól; Venus, Apollo elkelt 
mesés áron. nevein ünnepelve lön sokkal lármásab- 
ban mint Rembrandté. Egyék egyék! Lebrun! ön 
híres festő lesz.

—  Ninss étvágyam.
- Ha néha egy-egy Vaterloo után, a k ö 

zönség m eggyérült, karon fogván egy dús 
marquist, fülébe sugám : „Camille holnap 11
órakor nálam le sz !“ s m ost? dús vagyok . . . 
művész vagyok . . . im ily forrásból ered a fáczán, 
melyet ön szeletel ifjú barátom !

Újra csengettek.
Eg y  feje közepén szétfésült fiatal vicomte 

futott be.
—  Ezer jó regg’e lt! kiálta küszöbről. —  Ca

mille itt feledte shálját —  mi ú jság? —  semmi. 
Hol a shál ? —  egy történeti képre akasztám szem
födélül. . .

—  Itt van kedves vicomte. Ön elfedi mindig 
remekműveimet; —  szerencsére nincs annyi shál, 
mint remekkép.

—  Megyek futok barátom -  semmi uj- 
Ság? —

—  Egy  orr, legfölebb.
.—  Mulassa. —  Hahaha! —  X  . . . bankár 

o rra !; —  tökéletes . . . rhinoceros . . . pierrot . . . 
orr, mely becsületére válnék a cirkusnák dicső 
d icső! —

Lebrun kezébe vévé a karikatúrát és rövid 
szemle után e szókat sugá a mesternek: leszek 
néger.

—  Isten önnél! —  folytató jókedvűen a fia
tal vendég : ha jön Camille holnap mondja, hogy 
falura utaztam . . .  de hogy utazok, de hogy! —  
Mondja csak ! —  egy falragaszt olvastam a kapu 
fölött „ I t t  m i n t á t  k e r e s n e k  m i n d  a k é t  
n e m b ő l "  —  Hát csakugyan festő ön ? —

Evvel a fiatal vicomte kirohant nem várva 
sem kézszoritást, sem üdvözletét, a shált szeren
csésen olt feledvén.

—  Hány éves ön. Leb run ? —  kérdező 
Hauve komolyan növendékét, vele egyedül ma
radva.

—  Harmincz leszek; ha a nyomort számí
tom ; ha a ké jl: még nem éllem.

—  Itt egy nap alatt többet fog élni har- 
mincz évnél. Ma ép nagy kártyájáték lesz nálam...

Tehát enyém ön nem mint inas, nem mint 
segéd, hanem mint házibarátom !

Kezet szorilának.
H1ADOR.

(Vége köv).

A „sz e n th á ro m sá g  szo b o r , “ a p e s t i vá ro s 
há z té ren .

(Képünkhöz.)
Isten tiszteletére a népek már régibb időkben 

építtettek oltárokat, vagy másszerü jelvényeket. A mű
vészetnek egy bizonyos neme is nem keveset nyert ez
által fejlődésében — mig most már a legmagasabb fokán 
áll — az egyházi építészet.

így jött létre körülbelül a múlt század közepe 
felé, a szentháromság szobra a városház téren. A rococo 
stylben épült szobrot azonban már anyagánál fogva is 
csakhamar megviselő az idő. Lassanként egyes ékitvé- 
uyek kezdőnek róla hulladozui, később egész szobrok 
omoltak le, mígnem 1802-ben már csak biztossági szem
pontból is az egészet el kellett vitetni. Ez ellen azon
ban több polgár tiltakozott, soknak szolgált eme szobor 
imahelyéül. Adományok, aláírások,s azon intézménynyel, 
hogy minden polgári jogot kívánónak harmincz forintot 
kellett e czélra lefizetni, csakkamar begyült egy szobor 
felállithatására szükséges költség. A plébániának is sok 
érdeme van ebben. A tőke kamatozott s 60 év alatt már 
tetemessé vált a pénzösszeg *).

Két évtized óta Pesten, Bécsben 60 tervezet is 
készült, ezek közöl kettő valóban kitűnő volt — végre 
még M a r s c h a 1 k ó is készített egy mintát, s az 
akkori elöljáróság ezt fogadta el, a művész ennélfogva 
néhány száz forintot ajánlóit a plébánia templom javára. 
Ekkor azonban egyet fordult az idő, s változtak az elöl
járók is. Halbig müncheni szobrász épen Pestre érke
zett, s Hildegarde herczegnőnek egy pompás mellszob
rát készítvén el, az elöljáróságok csakhamar minden 
felé kiváncsiak valának az uj művészre, s pártolni kez
dők, s igy kapta meg a sz.-háromság szobrát is, melyet 
aztán Bécsben lakó testvérére bízott.

A goth-stylü szobor két ölnyi alappal bir, s kü
lönböző alakváltozatokkal, 62 láb magasságig emelkedik. 
Az anyag sóskúti kő, de például a remek inmaculata 
alak carrarai márvány lesz, ezt a müncheni, a többit a 
bécsi Halbig készité — mindenesetre díszéül szolgáland 
a térnek. Az alapítványok szorosan meghagyták, hogy 
a régi helyre állítassák fel, de épen a felállítás előtt 
értesültek, hogy a Dunaparton szemben a plébániával 
nyert újabban helyet. Az okok különbözők, majd a köz
lekedés könnyítést, majd a tért hozzák fel. Az alap 
Lohr építész vezetése alatt készül, s valószínűleg julius 
végével az egész fel. lesz állítva. E miiről szobrász - épí
tészeti bíráló szempontból, határozott Ítéletet,csak a tel
jes, kész felállíttatás után lehet hozni.

KEMPF.

S ü m e g  h.
(Képünkhöz.)

A zalamegyei regényes fekvésű Sümegh mellett 
fekszik a régi vár is, melynek rajzát jelen számunkéin 
veszi a t. olvasó. Egyike a hajdan legemlékezetesebb 
erődéinek, melyről érdekes történeti emlékein kívül a nép 
ajkán sok szép rege is él. Sokat irt, merengett itt a 
kedves rege dalnok Kisfaludy Sándor; a helység, mely 
a vár alatt elterül,egyike a természet által gazdagon meg
áldottaknak, különben püspöki birtok, s feje egy nagy 
urodalomnak. E rajzot is jeles Ligetink készité.

Regény
BALÁZS SÁNDORTÓL.

( F o ly t a t á s ) .

TIZENKETTÖDIK FEJEZET.

Nem v á r t  fo rd u la t .

Szaboyné ő nagyságának neve napja van, s 

ennek megünneplésére a kastély hét mértföldnyi 

kerületéből mindenki hivatalos, a ki valamely tel

jes érvényű jogezimen a méltóságos vagy nagysá

gos czimhez jogos igényt tart, vagy ha csupán bi

torolja is azt, feltéve hogy már régóta bitorolja.

*) A rchaeologia i i ra ta im a t sohasem  m ulasztom  cl a 
le g te lje se b b  a d a to k k a l is e llá tn i , d e  c szobor ü g y é b e n  a  v á 
rosi lev é ltá rb an  sem m i ré sz le tes  a d a tra  n em  ak a d tam . A fé l
százados dologró l tá n  a z  egész „fasc ic n lu s"  e ltév e d t. K ü lö n 
b en  ez u j szobor h irsz e rin t 25,000 fr tb a  k é r ő it  vo lna . K.

Az idő már estefelé jár ; a nagyszerű ebéd 

(a fagy Haltak és zulezokat mind Fischertől hozatták 
Pestről) már lefolyt, s a társaság zajos és vidám 

csevegés közt épen most vonul a kertbe, hol hűvös 

árnyak, uzsonna, tűzijáték és Bájvölgyiné várnak 

rá, kinek arcza e pillanatban a napnál is fényeseb

ben ragyog. Miként is ne ? Ugróczv báróné már 

kétszer szorított vele kezet, s már nem csak halkan 

négy-szemközt, hanem már vagy kétszer fenhan- 

gon is barátnéjának nevezte őt. Tercsikét termé

szetesen az ifjú báró vezette le.

Alig hogy a vendégsereg a kertbe megérke

zett, a házkapuja felöl lóvágtalás hallatszott, Sári, 

ki vérben forgó szemekkel a honyba előtt megren

dítő közönynyel épen a huszadik csirkének szegte 

nyakát, két csirkét kiejtve kezéből, egy szivhasgató 

sikoltást hallatott, —  s a kit a háznál egyetlen lé

nyen kívül bizonyára senki sem vá rt: az ifjú Hét- 

házy az udvaron termett.

—  Kálmán urfi ! kiáltá Sári véres kezeit oly 

ártatlan arczczal csapva-össze, mintha két nap óta 

csirkék, pulykák és libák helyett folyvást ezerle

velii füvet vagy georginát szakgalott volna.

—  Én vagyok —  mondá a fiatal ember taj

tékzó lováról lepattanva és Örvendetesen hatva meg 

régi kegyenezének e szívélyes fogadása által.

—  Meg én! —  mondá valaki, kinek hang

jára és megpillantására Sári még nagyobbat s i-  

koltott.

A  Pista gyerek volt kender hajával és subi— 

xos képével. Igazi nappali kisértet. Sári ugv is 

megijedt tőle , hogy fehérebbé vált régi barát

jának bajánál és ha a fürge Pisla gyerek sietve de

reken nem kapja, épen oly bizonyosan földre ha

nyatlóit volna, mintha konyha szolgáló helyett valami 

udvari dáma lelt volna.

—  Itthon vannak ? —  kérdé Kálmán urfi.

—  Itthon —  feleié Sári, kit e kérdés telje
sen magához térített.

Kaimén urfi a kastély felé indult.

—  A kertbe, a kertbe —  mondá Sári a hely

zethez illő buzgalommal, —  majd elvezetem a 

nagyságos urfit.

—  Köszönöm, majd magam is oda találok, 

mondá a fiatal em ber s minden habozás nélkül a 

kertbe sietett.

A  jó Sári nem állhatta meg, hogy legalább 

annyit ne mondjon még, hogy istenem mennyire 

fog örülni Tercsiké kisasszony !

De a fiatal ember e biztató és vigasztaló szót 

már nem hallotta. Pedig bizony jó lett volna, ha 

meghallotta volna. Nem kissé bátorította volna fel 

csüggeleg szivét s talán enyhítette és mérsékelte 

volna kissé a haragot és lázt. mi most szivében 

dúlt.
Az olvasót különben nem lepheti meg Kálmán 

itthonléte, mert sejthette, hogy atyja felhatalmazá

sát azonnal hazatérésre használandja. Épen három 

nappal ezelőtt érkezett, s bár atyja mint képzelni 

lehet, csak nagy gyöngédséggel és kímélettel adta 

értésére elhatározása indokát, s csak kétkedésének 

ismételt kifejezései mellett érintette a szárnyaló hí

reket —  a tudósítás hatása azért még is fájdalmas 

és lesújtó volt. Huszonegy évvel a sz ív  könnyen 

zuhan egyik végletből a másikba, s igy Kálmán is 

nagyon hamar kimondta Ítéletét kedvese felett. S  

most azért van itt. hogy személyesen meggyő

ződjék.
Már az is igen kellemetlenül és megalázólag 

halott büszke szivére.hogy a Szabó család legalább



a látszat szerint sokkal va

gyonosabb és gazdagabb 

mint a minőnek tartotta 

volt. Felemelte őt huszon

egy éves szemei előtt azon 

gondolat, hogy szivének 

és szerelmének áldozatot 

hoz, —  és Íme megfosz- 

tatik a módtól, hogy ez 

áldozatot meghozhassa, az 

egyszerű pásztorleányká- 

ból, „szerencse" lön, mély

éit már más is versenyez. 

Már magában e körül

mény elég leendett e fiatal 

rajongó szív elkedvet

lenítésére ; hát még a hir 
suttogó beszéde? Hiúsága 

és szerelme egyaránttőr- 

szurást kapott, s mostani 

ittléte czéljaalighanem va

lami Edgardo-féle jele

net, mire huszonegy éves 
korunkban minden jóravaló 

szív oly igen hajlandó.

A  társaság a park végén 

volt, és igy Kálmán több 

ideig bolyongott egyedül 

anélkül, hogy valakivel 

találkozott volna.

Végre az ösvény egy 

kanyarulatánál hirtelen lú 

gos előtt találta magát, 

melyben Tercsiké lábai 
előtt báró Ugróezi térdelt. 

Hirtelen visszaakart vo

nulni, de már késő volt, a 

leány meglátta őt.

—  Kálmán T —  sikoltá 

meglepetve s egyszer

smind megrémülve.

A  báró egy pillanat alatt 

eltűnt.

—  Tehát csakugyan 

igaz ? 1 mondá keserűen 

a fiatal ember visszata

szítva a leány feléje nyúj

tott kezét —  a hir nem 

csalt; Ön elárult és meg • 

csalt engemet.

—  Kálmán, az istenért 

mit beszélsz? —  sikoltá 

kényekben kitörve a leány

ka —  én ártatlan vagyok.

—  Vaknak tart ön,vagy 

egészen együgyünek! Gyű

rűmet kérem 1

—  Istenem , Istenem 

hisz én ártatlan vagyok, 

Hallgass k i . kérlek é| 

azután ítélj.

—  Eleget tudok, gyű

rűmet!

—  De Kálmán, —  ki

áltó a szegény gyermek, 

—  te nem lehetsz oly ke

gyetlen, hogy ily alávaló- 

ságot tégy fel felőlem!

—  Ej kisasszony —  

mondá haragjában ma

gán kívül a fiatal ember —  

ne tetézze ön hűtlensé

gét becstelenséggel i s ! 

gyűrűmet kérem !

A szegény gyermek e 

rettenetes szóra darab 

ideig csak szótalanul bá

mult a fiatal emberre azu
tán hirtelen büszkén föl- 

emelkedett, levonta gyű

rűjét s átnyújtotta.

—  Megbocsátok önnek, 

mondá szomorú elhatá

rozottsággal, de köztünk 

örökre vége van min

dennek.

Kálmán kiragadta agyü- 

rüt és szomorúan elrohant,

Tercsiké csak szót- 

lanúl bámult utána ne

hány másodperczig, azután 

inogni kezdett és odasiető 

anyja karjai közé roskadt.

—  Szívtelen durva em

ber 1 Kiáltá Szaboyné a 

távozó után, de ez nem 

hallotta , vagy úgy tön 

mintha nem hallotta volna, 

hanem kirohant a kert

ből, s lovára pattanván, 
melyet még a Pista gye

rek az udvaron jártatolt, 

sietve elvágtatott.

—  Mindent hallottam, 

mondá Szabéyné leányá

nak. E  nemtelen ember 

nem méltó szerelmedre. 

Boszuld meg magadat éde

sem s egyszersmind tedd 

boldoggá anyádat. A  bá

ró szeret, ő igazán szeret 

téged,

—  Igen igen, kiáltá 

térdre rogyva az újból 

előtűnt báró —  én sze

retem önt, megújítom ké

résemet, s meghalok ha 
visszautasít.

—  Hallod leányom, 

édes Tercsikéül ?

—  Igen anyám én en

gedelmeskedem. Báró ur 

elfogadom ajánlatát.

És Szaboyné értésére 

ádá a társaságnak az ör

vendetes eseményt.

É s  azután elérkezett 

az uzsonna, a tűzijáték és 

végre az éjszaka, hogy 

elfedje mind ez emberi 

nyomorúságot

(Folyt, köv.)

A „szent háromság1 szobor*1 a pesti városháztérén,
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S lic r it la n  Cnowlcs.
(Elbeszélés.)

(Vége.)

—  Engem igen kevéssé érdekel —  szakitá 
félbe az idegen némi zavartsággal.

—  Jól van! Térjünk hát vissza a mi tűzhe
lyünkhöz —  mint a közmondás mondja. —  Ön 
tudni akarja véleményemet drámája felől, hisz már 
megmondja) nyíltan s igazságosan.

—  Remélhetem tehát, hogy előadatik?
—  Nem, azt nem uram !
—  Az okát kérem.
—  Mert két főszerep van benne. A  legjobb 

akarattal sem játszhatom mindakettőt, s a „torz" 
szerepére hiányzik a kellő színész.

—  S  ha én találnék alkalmas egyént ?
—  Akkor . . . akkor . . .
—  Nos ? akkor mit teend ön ?
—  Akkor betanittatom a remek művet. Még 

ma. még ebben az órában kezdetem e l
. - ígérem önnek, mindenesetre számolhat 

egyre, kit . . . kit alkalmasnak s képesnek hiszek 
arra. hogy a „torz'-ot eljátsza. London már itt—ott 
tetszését is nvilvánitá személye iránt.

—  Annál jobb, fele jövedelem legyen övé.
—  Az sok. megelégszik ő a negyedrész

szel is,
—  S  mit kap a szerző?
—  A  szokott dijat, 400  font sterlinget, az 

első húsz előadás jövedelméből. Akarja-e igy ?
—  Ig e n ; de csak egv föltét mellett.
—  S  a z ?
—  Hogy a szerző s szinész neve ismeretlen 

maradjon mindaddig, mig ők magok nem akarják 
annak fölleplezletését

—  Jól van; ebbe beegyezek.S miután Kemble 
szívélyesen megszoritá az idegen kezét, ez eltá
vozott.

—  Gyorsan munkára Kelly! kiáita Kemble 
leányának, midőn magán valának. Azonnal küldöm a 
darabot a másolóhoz. Neked is lesz szereped gyer
mekem, meg én is fogok játszani s Shakespeare-re 1 
ennek jól s gyorsan színre kell kerülni. Két hét 
múlva, folytonosan tele szinház előtt kell a da
rabnak előadatnia.

III.

September harminczadikán a koventgardi 
színházban uj darab volt adandó e czimmel: ,,A 
torz," Sem a szerzőt, sem az egyik fő-szerepet —  
a „torzot" —  játszó színészt nem ismeré senki 
Londonban.

Ezen tilokszerüség még eddig nem fordult 
elő soha.

Szokatlan nagyszámú közönség özönlött be a 
szinház ajtain. A lig  hat óra még s a terem tömve 
van. A  páholyok, zártszékek, karzatok mind el van
nak foglalva,

A  földszint egy háborgó tengerhez hasonlít. 
Még a színpadra is tolakodnak a kiváncsi nézők.

A  függöny fölgördül.
Megjelenik az ismeretlen szinész.
A  nagy tömeg s az ezer meg ezer reá irány

zott szem megpillantásánál elkezd inogn i: de csak
hamar fölbátorodva legnagyobb művészetet fejt ki.

Szava erős; csengő ; játéka liatáfzott. biztos : 
szép karcsú termetét szerepe miatt el kelle torzíta
nia. S  vájjon az ismeretlen szinész Driphtont, Lo - 
relyt vagy Macreadyt utánozta e ?  N em ! játéka 
varázslóbb volt amazokénál, azzal a megható szép 
hanggal; komoly, beszélő tekintetlel egy sem bír.

De miért is  birálgatni s összehasonlitgatni 
a színészt ?

A „torz" szerepe egészen neki teremtetett. 
Nem a jelenetet, hanem magát a valódi életet látja 
az ember. Nem szinész az. a ki ott a deszkákon 
mozog; az egy férfi, ki érez is egyszersmind ki 
minijének szavakat, enyelgésének mosolyt, bújának 
könnyeket kölcsönöz.

A  nézők el vannak fogúivá, majd öröm, majd 
szomor s félelem ragadja meg szívüket.

Némán, feszült figyelemmel követik a dráma 
menetéi, melybe a költő egész lelkét ontó. s melyet 
a személyesítő egész művészetével föllelkesített: s 
ba néba-nélta az érzelem tetszhangokba tört ki, 
csakhamar újra elfojlatott, nehogy csak egy szó is 
elhangozzék az örök becsű műből.

Varázsként működött a „torz." S  s színészre 
is szált e bűv, mert mindig tökéletesedett játéka, 
mindig nagyobbnak tűnt föl s végre az átgondolt
ság egész remeke öszpontosult benne, öszponto- 
suli játékában.

Dörgő „éljen" között ereszkedett le a
kárpit.

A darab s szinész egyképen nagy hatást oko
zott, oly hatást, milyenre rég nem emlékeztek a 
londoniak.

„A szerző! a szerző! hangzott a páholyok
ból, karzatról, földszinrői s minden zugból.

—  Uram! hallja a közönség óhaját! mondá 
Kemble ismeretlen szinésztársának, ki kimerülve, 
de öröm s büszkeségtől ragyogó szemekkel ült egy 
támlányon.

—  Szóljon ki igazgató ur : Sberidan Cnow- 
les a szerző neve.

—  Sheridan Coow les! —  kiálla az igazgató 
meglepetve —  az ki „Teli V ilm os"-t irá.

Ugyanaz.
Ezen már többször dicsőített név hallatára, 

újólag dörgő laps hallatszik; de mindjárt rá a szí
nész nevét is óhajtja a közönség tudni.

Most föláll az idegen székéről: remeg az 
örömtől, csak Kemble-től támogatva tarthatja ma
gát egyenesen.

—  A  szinész nevét! —  hangzik még egy
szer a dörgésszerü hangzúgás.

—  Sheridan 1 —  ismédé az idegen.
Most legfelső fokát éri el a lelkesüllség. a 

színpadra tódul a népség s Sheridan Cnowlest 
tarka torzöltözetében viszik —  a legnagyobb él
jenzés s dicsőítés között szerény lakáig.

Anna alig volt képes az örömet s boldogsá
got elvíselöí. Másnap minden londoni hírlapban 
benne volt a következő :

„Sheridan Cnovvles tegnap saját drámájában 
a „torz" szerepét játszta. Nagy taps követé játékát, 
s még azon este szerződteté —  a szinház igazgató 
—  600  font sterling évi fizetéssel Első dráma
írónk, első drámai színészünk is lön.

íg y  békéit ki a kevéssel elhalt nagy dráma 
kö ltő: „Virginia." „Teli Vilm os." s a „Torz" szer
zője a sorssal.

Közli; S Z É P F A L U D Y  FER EN C Z .

Tíz  nap tört  éltető.
(Május 26-dikán).

A  l é g  teli van körültem kankán-zenével. 
Alattam, fölöttem, mellettem, s  szemközt velem reg
geltől estig négv-öt zongora ontja a „Dunanan-né- 
gyes" dévaj, ingerlő dallamait. Nem csodálnám, ha 
toliam is egyszer crak neki szilajodnék. s kedvet 
kapván a kicsapongásokra, illetlenül megrugdosná 
a levegőt, (hasonlóan némely tolihoz.) a közintézetek, 
jótékony ügyek, érdemes, munkás, tehetséges Írók, 
tudósok és költők körül.

De nem. Elég, hogy e sohasem szűnő zajra 
magok a mull hét eseményei és hírei egész forgó 
tánczot járnak emlékezetemben. Eltűnnek, meg föl
tűnnek, mint a „quadrille infvrnale" tarka alakjai, 
s alig tudom, melyiket ragadjam meg a sok 
közűi

Pünkösdi mulatságok; májusi társas vigal
mak a hegyek közt ésMargit-szigeten; Knmlókerti 
zenély a Lisznyai-árvák javára ; egv szép bázaság) 
mely B é n i  c z k y Ferencz urat és B a jza  Lenke is
mert Írónőnket egyesilé;) egy hasonlóan szép el
jegyzés. (a bajos V  a s s Jozéfa grófnő és S  a- 
I á m o n  Aladár ur közt;) uj képtárlat, melyen 
Tban Mór, Orlay, Markó F. és Kovács M. jeles 
ecseteikkel is találkozhatunk; egy tudós értekezés, 
melyet sokan várnak. (Szabó József irla Hopkins 
légköve ellen ;) S  t e c k e I úr bámulatos légugrá
sai a Rcnz-cirkus magasában; egy rendelet, mely 
J ó k a i n a k  visszaadta az arany szabadsá
got; az „Álarczos menet" czimü bohó olasz ope- 
retle a népszínházban; A d u n  ..Bubagyárosa" 
melyet kaczagva Ítélünk el, és B  u I w e r „U i- 
chelienje." melyet ásitozva tapsolunk meg. a — 
nemzeti színpadon: a tarka vásár, éktelen fabódéi
val és kedves falusi ismerőseinkkel; előkészületek 
a l ó v e r s e n y e k r e ,  a jun. 3 -d ik i első 
c s á s z á r f ü r d ő i  tánczvigaloinra. és a ru- 
dasfürdői társas összejövetelek elsejére jun. 2 -án;

iparlovagok és tolvajok apró és kártékony csínyjei. 
újságírók kimaradhatlan czivakodása —  im ezek 
képezék az elmúlt tiz nap történetét.

Még is hányán vannak, kik esténkint fölső— 
hajtanak: „mily unalmasan folynak a napok! hová 
menjünk ? “

A ki nem szereli a zajt és tarka népet, sőt 
keresi a m a g á n y t ,  menjen a fák közé, vagy 
néha esténkint a —  nemzeti színházba. Ez egyre 
megy.

Nem ludom, mi az oka : pénzhiány—é, vagy 
az emberek elégületlensége —  de ma már a szín
padi újdonságok sem vonzzák a közönséget. „Nincs 
eredetiség, mely érdekelne," — . mondják sokan. 
Oly panasz, melyre nem csak nálunk \an ok.

Az „Opinion nalionale" május 18 diki szá
mában egy tárczairó'hosszasan sóhajtozik a „szin- 
irodalom mai meddősége" fölött, mely miatt a szín
házak kénytelenek folyvást régi darabokai ismétel
teim. „A jó színművek száma —  úgy mond —  
minden időben csekély; de többé már középszerű
ségeket sem csinálnak." Ez az oka. hogy a szín
igazgatók minden áron a látványosságra törekednek, 
miután nincs többé eredetiség, csak a —  g é p é 
s z e k n é l .  Ezt Parisban Írják, hol a drámaírók 
zászlóalját hétszáz név képezi Mit várjunk mi,kiknek 
alig van három-négy színműírónk ?  -  Azt hi
szem, ha körülnézünk a nagy világban, nem in
gunk mindig csak azon lenni, hogy minél magasbra 
feszítsük követeléseinkéi.

Minap megörültünk, midőn a szinlap egy an
gol drámát hirdetett. Azt hittük: ime lesz egy 
igazi szellemi táplálék a boulevardi étvágy-rontó 
csemegék után I

Siettünk megnézni Bulwer „R i c h el i e u“-  
jét, de sem Ricbciieut —  a XV II. század nagy 
államférfiét —  nem láthattuk, sem B u l w e r  t, a 
fényes elméjű köllőt. Csak árnyéka volt mindket
tőnek, mely előttünk mozgott.

Az a toll. mely oly hatalmasan fe»lé R  i e n- 
z i t  és „ P o m p é j i  v é g n a p j a i t "  regények 
lapjain: nem tudott nagy képet rajzolni a —  szín
pad deszkáira.

Mennyi mindent tett R  i c l l e l i  eu a lörlé- 
nethen! Gyorsan emelkedett, s már fiatal korában ó 
kormányáé egymagában a franczia állam nagy és fé
nyes hajóját. Harczolt a lázadás fegyverei és az udvar 
ármányai ellen, s legyőzte mindkettőt. Megfékezte az 
ország vazalljait, s gátat vetett a Habsburg-ház el
hatalmasodásának. Száműzte az ellene fordúll anya
királynőt s véritéletct monda egv Montmorency- és 
Cinqmars fölött. Egyik kezében toll volt, másikban 
kard. Roelielle ostromakor maga vezérli a sereget 
a hugenották ellen. S  emlékekéi állított magának 
béke müveiben, melyek máig is fenálluak. Ó alapitá 
az „académie francaise '-t és „Janiin des planlcs"-ol. 
Hosszú élete erélyes cselekedetek és ál ala alkotott 
történetek erős lánczolala.

Ellenben Bulwer drámájában alig lesz vala
mit. Beszél, dicsekszik, parancsol, eszeskedik. ma
gyaráz ; de cselekedni (kivált valami dráoiait) nem 
képes. A mi előfordűl. többnyire történik vele.

E g y  igen közönséges, halványan vázolt, fon 
dorkodó gróf majdnem megbuktatja, s egy v é I e t- 
1 e n megmenti —  ennyi az egész.

Mint jellemrajz. untató és zavart. Nem lévén 
erős és rövid vonásokkal jellemezve, nem dombo- 
rodhalik ki előliünk sem a híres államférfi, ki nagy 
szolgálatokat telt Ilonának, som a magán jellem, 
mely a hiúság, bosszúvágy és kevélység foltjaivá, 
volt teli. Nem látjuk öt, a mint fölemeli az államot, 
és gyakran megalázza önmagái: szóval nem látjuk a 
fény és árnyék azon különös és gazdag vegvUlelét. 
mely az ő hatalmas és érdeket keltő jellemét 
képezi.

Ha T  őt h J ó z s e f  —  e kitűnő jellemábrá
zoló szinész -- Richelieubrn egy második „ X I L a 
jost" vélt nyerhetni, —  csalódott. -  Deíavigne 
tragédiája ellen is lehet elég alapos k ifogás; de azt 
senki sem tagadja meg tőle. hogy meslerileg fes
tett arczkép, sötét és életteljes.mint a minőket Rem 
brandt csinált; inig.. Itichelieu" legfölebb is krétarajz 
melyen kevés az igazán jellemző vonás, s aláírás 
kell. hogy ráismerjünk.

Van azonban e drámának egy kél szépen irt 
jelenete, és sok költői kifejezése, inelv részleteiken 
hatásossá teszi.

Az előadás igen vontatott volt. Színészeink
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igyekeztek minél lassúdabban mondani el azon sza
vakat, melyek oly keveset mondanak, s minél csön
desebben játszani azon sok mesterkélt szövevényt, 
melyben kevés a valódi cselekvény. A  mi kis siker 
lehetett volna is. ez tette tönkre.

Másod Ízben már e túlhosszú müvet teteme
sen megröviditék. Jól tették. Valamely egyöntetű 
szobornak csak egy kis ujját is letörni —  barbárság; 
de egy fa nagyon széteredő ágait körül kell nyesni, 
hogy kerekdedebb alakot nyerjen.

Közelebb a drámai előadásoknak B u I y o v -  
s z k y L i l l a  asszony vendégszereplése fog 
kiváló érdeket adni. Azt lehet mondani, hogy Né
metországból koszorúkkal szegélyzett úton jő hoz
zánk. Utósó diadalait Münchenben ünnepié, hol a 
kitüntetés mindennemű jeleivel búcsúztak el tőle. —  
Nálunk a vendégszeretet várja ; sőt több. Ő nem 
úgy jön, mint vendég, hanem mint testvér, ki több 
évi távoliét után ismét visszatérvén, igv szólhat 
hozzánk : , mig távol jártam tőletek, nem kudar-

nek is el kellett fogadnia. K is  összegért átutazni, 
vagy is inkább - -  á t r ö p ü 1 n i egy nagy da
rab földet, még pedig nagy társaságban : ki áll
hatna e kisértésnek ellen?

Jelenleg nagy falragaszok hirdetik, hogy
P e s t r ő l  k é j u t a z á s  l e s z  H e  1- 

v é c z i á b a !
Minden jóravaló természet-barát, minden fo

gékony és költői kebel a vágyakozás sóhajával ejti 
k ié  nevet: H e l v é c z i a !  Ez a legmagasb he
gyek. a legregényesebb tavak, a legszebb sziklák, 
völgyek, a szabadság és pásztorélet földje. Itt küz
dött T e l i ,  (kit nálunk a legutósó ember is ös- 
mer, ha másból nem. legalább a makk felsőkről) 
s itt termettek G e s s n e r  idilljei. Itt mindenki 
megtalálja a maga kedves osztályrészét: a festész 
tájképeket,a gourmand jóízű sajtot, a zenész pásztor- 
kürtöt, az angol megmászhatlan hegyeket, a szám- 
üzöttnyugalmat,s a beteg ember étvágyat.

E  paradicsom nemsokára megnyílik —  szá-

se látás, az a tömérdek baj és kényelmetlenség, 
szorongás és veszekedés oly mulatságos annak, ki 
nézi, s oly bosszantó annak, ki benne van. Arany 
gyümölcsök hajlanak felénk minden ágról, de nincs 
időnk, hogy leszakíthassunk csak egyet is. —  a gép 
fütyül, a train siet. Aztán maga a sors is mindig közbe 
lép, hogy megbosszantson, vagy gúnyolódjék. Rendes 
dolog, hogy este mindig nagy művész lép föl, rend
kívüli ünnepély vagy látvány kínálkozik azon a 
napon, melynek reggelén a kéjvonatnak el kellett 
sietnie. Íg y  a kéjvonat utasai rendesen szárazon lát
ják a versaillesi vízmüveket, a nagy operát becsukva 
lelik, elszalasztják a niagarai kötéltánczost, ép a be- 
csukás napja után láthatják meg a londoni parla
mentházat, s átalában a nagy és nevezetes dolgok
hoz vagy igen korán vagy igen későn jőnek. Hány
tól baltám elsohajtani: „mennyi mindent láthattam 
volna, ha nem kéjvonaton röpittetém magam 1“

Valóban egy kis takarékosság miatt lemon
dani a szabad akaratról, s önrendelkezési jogról —

Sttmegh.

ezot , hanem koszorúkat arattam. Nem tar
tom meg magamnak. Leteszem közős anyánk lá
baihoz."

Vendégszerepléséről már is sokat beszélnek. 
Nem kell azonban hitelt adni azon szállongó hírek
nek. mintha a nemzeti színház ajtait nem örömest 
nyitnák meg azon szép tehetség számára, ki nagy 
tanulmányokkal meggazdagodva —  tér vissza 
közénk.

Egyik színművészünk azt irta : „a dicsőség 
temploma nem oly szűk, mint valami török minaret, 
hogy benne az embereket egymás fejére kellene 
rakn i; megférnek szépen egymás mellett is." —  
Ezt művésznőink is tudják, s kezüket testvérileg 
szoklik  nvujlani mindazoknak , kik emelkednek. 
Ez szép tőlük, s  magán jellemük egyik legnemesb 

vonása.
Beszélvén arról, ki külföldről jó. beszéljünk 

azokról is, kik külföldre mennek.
A  „train de plaisir" oly divat, melyet Pest-

munkra. s a bementi dij csak —  hetvenkét forint.
Mily híres és regényes pontok : a bódeni tó, 

Constanz, a rajnai zuhatag SchaiThausennél, Zürich, 
a vierwaldstadti tó. a Teli-kápolna, a R ig i és a 
zugi tó —  várnak ránk.

Az utas e mellett kap reggelit.ebédet, vacso
rát és tiszta ágyakat, s mindent ama már feljebb 
említett, s újra említeni uein is érdemes cse
kélységért.

Azt hiszem, olvasóm e hírre azonnal nyakra- 
főre rohanj fog az államvaspálya városi irodájába, 
(Józseftér 4. sz, a.) nehogy elkéssen, mert 5 0 0 -  
nál több személyt a vállalkozó (Bignio József ur) 
nem fogad el.

Azonban miért sietne oly nagyon ?
A  világkiállítás idejében a „Variétés"-ben 

láttam egy bohózatot, melynek czime „Unc semaine 
á Londres." Mióta ezt láttam, mindig mosolygóm 
a „train des plaisirs" falragaszait. Az a sietés, az 
a sok zavar, az a mindent látni akarás és semmit

oly'hiba, melyet az utazás annál jobban megbüntet, 
minél szebb vidékeket vagy városokat érint.

Ez korántsem akar lebeszélés lenni aschweizi 
kéjutazásról. De mivel minden dolognak két oldala 
van, jó —  már előre megmutatni mind a kettőt. 
S  inkább hogy jó indulatomnak minél több jelét ad
jam. szivemből óhajtom, hogy a kirándulás egész 
hete (junius 28-tól jól. 5-dike estéjéig) mindig a 
legszebb nyári napfény mosolyogjon. Egy  esős hét 
tönkre tenne mindent. Fátynlt boritna hegyekre, 
völgyekre, tavakra,idilli éleire, s önök — kik men
nek, —  valószínűleg sokkal kevesebbet látnának 
az egész regényes Schweizból, mint a mennyit a 
legigénytelencbb ponorama mutat, meglehet épen 
ablakuk előtt.

A nagy közönség e kirándulását megemlítve, 
lirai hangúlat támad bennem, s szólnom kell egy 
pár szót saját pünkösdi kirándulásomról is.

Egy  szeretetreméltó művész-barátommal az 
ünnepek alatt meglátogattuk —  P a p v ö l g y é t ,
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mely ép Vácz mellett fekszik. E g y  völgynyilás hom
lokán szép nyári lak áll, kertek, szőlők közt, gvö- 
nyörS kilátással a Dunára és a hegyekre. Valódi 
Tusculanum ; még az olajfák sem hiányzanak.

Itt egy jó barát lakik, s annyi kedves és vi
dor elbeszélés Írója —  D e g r é Alajos. Mily ir ig y 
lendő élete van ! Piros rózsák, egy szelíd kedélyű 
nő és három kis leányka mosolyognak rá egész na
pon át. Árnyas kert és a legszebb családi örömek 
kellő közepében él.

Nyaralója szellős csarnokából el lehet látni a 
vén Gellérthegy egész odáig elfehérlő erősségéig. 
A nagyvilág bántó zaja nem hat hozzája, legíölebb

csak a lapok néma hasábjain. Kaezagó kis gyerme
kek, turbékóló gerlék, énekes csalogányok és a fut
kosó szellő: ennyi minden, mi körülte zajt csinál. 
Édes zaj, mely nem bántja a kedélyt.

Azt hiszem, ha én itt laknám, örökké nézném 
a természetet, a ültetném a fákat, melyek hálásabbak. 
mint az emberi szivek. A  mi jó barátunk —  s.ó r  
rencsére —  többet is te sz; megosztja napfait a 
családi örömek és az irói foglalkozás közölt.

Jelenleg egy vígjátékot ir, (czime: „Nőm 
ideges.") melynek tárgya szerencsésen van vá
lasztva. E g y  n ő i  b e t e g s é g e t  ostoroz, melyet 
anyáink m^g nem ismertek, de mely ma már min

den harmadik nőt gyötör. Ez az i d e g e s s é g ,  
melv sokaknál képzelődés, másoknál tettetés, néme
lyeknél elkényeztelés, s mindenik esetben a csa
ládi élet egyik főbaja. A nő, ki keresi az okot, hogy 
sírjon, elszédüljön,s mindenben rémet lásson, tönk
re teszi magát és másokat. „Férje arra van kény
szerülve, hogy egyik zsebében mindig szagos üve
geket, a másikban kész hazudságokat tartson.'' Mily 
vidor és tanulságos életképet lehet Írni erről. 
Óhajtanunk kell, hogy az élénk szellemű iró, ki 
tárgyában drága követ talált, kellő türelemmel bír
jon arra is, hogy Szt minél szebben kiköszörülje.

VADNA1 K Á R O LY .

V egyes r o v a to  Is:.
N e m z e t i  m u zeu m .

A Széchenyi-terem a nemzeti muzeum könyv
tárában már elkészült s nehány nap múlva meg fog nyit
tatni. A termet gróf Széchenyi Ferencz, István gróf aty
jának arczképe fogja disziteni.

Iro d a lo m  és m ű v é sze ti  m o zg a lm a i
— Gsehwindt hírhedt pőrét Izsó Miklós ellen a 

magy. kir Ítélő Tábla előtt is elvesztő. — A 1 e x i mű
teremében a feldunasoron nagy hazánkfiának néhai gr. 
B a t t h y á n y  Lajosnak életnagyságu carrarai már
vány mellszobra s egy kisebb állószobra készül. Mind
kettőről bátran elmondhatjuk, hogy remek. — K u g- 
1 e r  Fér. Péter szép igyekezető s tehetséges kezdő 
szobrászunk, ki két évig a bécsi akadémiában tanult, 
további kiképezietése végett e napokban Münchenbe 
utaz ; onnan aztán Flórenczbe, majd Rómába fog térni.

K ö zleked és .
—  A pest-miskolezi vasútvonal előmunkálatai a 

fő lejtmérés és vonalozás folyamatban vannak, s mint 
értesülünk junius 4-ig már be is lesz fejezve, s a vonal
egész tervrajza megállapittatik.Yárosunkalattjirja egy egri
levél,a vonalozás már be van fejezve,s e hó 16-án tették le az 
első mérnöki csóvát aleendő indóház-helyiség jelölésére az 
érseki kert háta megett. Innen munkálataikat a mérnö
kök Puszta-Szikszó felé folytatták az Egervize jobb 
partján, az ottani fiókállomáshoz. E munkálatokból azt 
látjuk, hogy Eger zsákvonal által fog a törzsvonalhoz ol- 
vasztatni, s igy nagyon felesleges aggodalmak azok. me
lyek itt-ott nyilvánulnak, mintha Eger egészen mellcz- 
tetnék ; a miért is — mint itt-ott halljuk a széjjel 
osztott aláírási ivek az előmunkálatokra, nem épen nagy 
pártfogásnak örvendenek polgáraink között, — a mire 
j edig épen most volna legnagyobb szükség, midőn a lé
tesítendő vállalat már-már fejlődésben van, s hisszük is, 
hogy derék polgáraink, áldozatkészségükben versenyezni 
fognak s nem engedi hazánk s városunk e nagy fontos
ságit ügyében az oly szép „egri14 nevet elhomályosítani 
közönyösséggel vagy, a mi fájlaló volna! kiskorú előíté
l te k  s más alaptalan ámítások ferde feltevések, köny- 
nyelmü s káros következményű hitegetés terjesztgeté- 
sével.

H á za ssá g o k .

— Érdekes eljegyzés történt a napokban a fővá
rosban. Gr. Wass Samu leányát a bájos Josephinet alapi 
Salamon Aladár ur elmátkásitotta. E szép frigyre áldást 
kívánunk. •

H a z a fia s  á ld o za to k .

— Följegyzésre méltó nemesszívüség. Zineskál 
József ügyvéd Győrben, végrendeletet Írásban nem hagy
hatván, halálos ágyát körülálló családja tagjaira bízta 
szóbeli \ égrendeletének teljesítését. E szerint a polgári 
erényekben gazdag férfiú a következő nemes alapítvá
nyokban örökité emlékét: ugyanis, a magyar akadémiá
nak 3(KK), a pesti nemzeti színház nyugdíjintézetének 
1000, a nemzeti múzeumnak 1000 frtot hagyományozott 
Z m e s k á l - t ő k e  czim alatt, mely oszvegeknek csak 
kamatjai lesznek a nevezett intézetekre elköltendők.

Ezenkívül a győri ágost. vallásu iskola számára ösztön
díjalapul KLOft ugyanezen vallási gyülekezet szegényei
nek 100Ö f t ; r  győri zeneegyletnek 100 ft alapítványt ; 
özvegy Vas Andrásáénak, végre azon gondos ápolás
ért, nielylyel a buldogultat hosszas betegségében ápolta 
400 ft hagyományozott; mely összegek kifizetését az el
hunyt családja f. év deczember végéig teljesitendi. Áldás 
a lelkes hazafi emlékere.

— A pesti jótékony nőegylet a közelebb lefolyt 8 
hét alatt 20 városi szegénynek nyujtottBegélyt, összesen 
1122 ft 39 krt. Az intézet kötő osztályában 12 más mun
kára képtelen szegény vesz részt.

— Kegyes adomány. Kollárcsik István rosuyói 
püspök ur ő mlga, ki csak nemrégen a rosnyói székes- 
egyház diszültönyeire 7000 ft. adományozott, legkoze- 
labb a czeredi templom kijavítási költségeinek födözé- 
sére saját pénztárából 1000 ft. ajándékozott.

Vegyesek.
— Életrevaló gondolat. Egy vállalkozó vasúti 

könyvtárt szándékszik felállítani. Az utazók minden na
gyobb állomáson a könyv árának letétele mellett választ
hatnak könyvet, s azt utjok végén, vagy a tetszésök sze- 
rénti állomáson visszaadhatják, hol a könyvért letett 
pénzt a használatért levont csekély dij hiján vissza
kapják.

— Embertelen bánásmód. Pünkösd másod ünne
pén estve az Ujvilág-utezában egy ház emeletéből fiatal 
szobaleány ugrott az utczára, kit az összefutott szom
szédok állítása szerént asszonyának folyvásti kegyet
lenkedése vitt e szomorú elhatározásra. Ekkor is verése 
elől akart menekülni. Szerencsére nagyobb sérülése nem 
történt, mindamellett azonban korházba vitetett.

— A csónakda versenyére, melyet a lóverseny 
ideje alatt tartanak, a bécsi csónakász társulatelókelö 
tagjai közül számosán fognak fővárosunkba jőni. A cso- 
nakda körében helyeslésre méltó tervek forognak sző
nyegen. így például valószínű, hogy az évi részvénydi
jat, mely most igen magas. (50 frt) felére (25 frt) fog
nák leszállítani. Továbbá valaki megpendité az eszmét : 
mily szép leune, ha a társulat arra törekednék, hogy az 
egész Margit szigetet kibérelhesse, s azt a főváros leg
szebb kirándulási helyévé emelhesse. Ha e tervet kivin 
nék — ugymoud a „Sz. l.“ — valóban az egész fővárosi 
közönség köszönetére számolhatnának.

—• A „Jószág és hazai termények ügynöksége11 
csinos hirdetési táblákat függesztett ki a városháza, 
evang. templom és más szembetűnő helyekre. A hirdet
mények tartalma a nevezetesebb tárgyak jegyzéke. A 
vásárkor fővárosunkba megforduló gazdaközönséget e 
jegyzékek bizonyára ér ekelni fogják.

— A párisi hippodronv bán eddig hallatlan eset 
történt Hermann, a retteuthetlen állatidomitó kocsijából 
a nép a lovakat kifogta, s diadallal húzta egészen laká
sáig. E rendkívüli lelkesedést a dühöngő „fehér orosz
lán14 ketreezében tett productiójával idézte elő.

Nemzeti színház.
Aueiuzetisziubázbanjelenleg Stégervcndégszere- 

pel.Elsö föllépte „Hunyadi Lászlóban'4 történt; nagy, ez 
idő szerint rendkívüli tüneményként nagy közönség előtt 
Gyönyörűen énekelt s örömmel győződtünk meg, hogy

gyarapodott előadási művészete mellett, hangjának egész 
régi bája és ereje megmaradt. Örömmel halljuk hogy az 
igazgatóság minden lehetőt elküvetend szerződtetésére 
és hisszük, hogy Hollósi Coruclia visszaszerződtetését 
illetőleg is hasonló buzgalmat fog ki fejteni.

B ú d  a i  n  ép szi n h  áz.

— Pünkösd hétfőn került először színre, s azóta 
folyvást nagy tetszés között adatik — a T ü r r  tábor- 
nokné által küldött olasz operette, „Álarczos bál,*4 zené
jét szerzé Cozzi.Yan benne sok szép dallam, de a szö
vege igen mulattató, s eredeti gondolat. Álarczos bál 
van a színházban,mindenütt maszkák ülnek,észrevétlenül 
vegyülnek a közönség közzé, s az előadás, mely a néző
téren kezdődik és folyik, később megy át a színpadra. 
Yan a darabban több sikerült alkalmi élez is, mely min
dig megteszi hatását. A rendezésért S z i l á g y i  Béla 
dicséretet érdemel, s általában az egész előadás élénk 
összevágó volt.

S a k k -ro v a t.
25-dik számú feladvány. 
Dósa Gábortól. (Pesten.) 

Sötét.

a b c d e t g h 
Világos.

Yilágos indul s 3-ik lépésre matot mond.

A 2 0 . sz. f .  m e g fe jté vé .
(Plachuttátől Yelenczében).

Világos Sötét. Világos Sötét
1) f4-f5 Bhö —  f5 : A ) | l )  . . . .  Fg7-d4A)
2) Fb2-eö tetszés sz. 12) Fb2-c3 tetszés szerint
3) BJ3- i  inat. 13) ft-vagyF- f mát.

I g a z í tá s .  Múltkori 24. számú szép feladvá
nyunkban még fft-re egy világos gyalogot kérünk Aliit • 
tatai.

Sajtóhiba - igazítás. Múlt számunkban a 
„Tíz nap történeté •‘-ben két betű felcserélése mulatsá
gos sajtóhibát csinált. A helyett: L e o n a r i l  A d é l  
„oly könnyűd, mint egy n a y a d,“ ez á llo tt: „oly 
könnyűd, mint egy a n y á d."

TARTALOM: Kövér Lajos — Augustus császár emlékirata. — Az öngyilkosság. — Fölfedezések története.— Az orosz budotschnikok, vagy remlörkalonák. — Aristote- 
les tagjóslatai. — A cbinai nők. — S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  A tó tündéréi. — A párisi életből. — A „szent háromság szobor- a pesti városháztéren. 
— Sumegh. — A visszatért fecske. — Sheridan Cnowles. — Tiz uap története. — Vegyes rovatok. — Sakk-rovat.
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